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2016-tól – Megújul a Hatóság 
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Hatékony Nemzeti Hatóság megvalósítása

• Új szemlélet bevezetése: szolgáltató hatóság

• ügyfélbarát ügyintézés

• bürokrácia csökkentése

• új típusú kommunikáció – közszolgálati felület

• Négy pillérű megoldás:

• Feladatok ésszerűbb allokációja

• Eljárásrend racionalizálása

• Személyzet megerősítése

• Szervezet egyszerűsítése



A Hatóság főbb tevékenysége 2016-2017

Alapfeladatok - új kötelező feladatok

• Öntisztázás 

• Szerződésellenőrzés – Kapacitásellenőrzés

• HNT-k szigorúbb ellenőrzése

Önként vállalt feladatok

• Állásfoglalások kiadásának gyorsítása, telefonos ügyfélszolgálat erősítése

• Jogszabályok alakításakor a társadalmi párbeszéd fokozása

• Közbeszerzési Akadémia – közös konferenciák

• Beszámoló megújítása

• Napi közbeszerzés



Útmutatók 

• 2016 decemberében közzétett

útmutatók: 11 db

• A Közbeszerzések Tanácsa

2017. február 8.-i ülésére

beterjesztett útmutatók: 2 db

• Folyamatban lévő útmutatók: 7

db



KTF ügyei 2017. 01.01-2017. 02.03.
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állásfoglalások bejelentések jogorvoslat indítása öntisztázás HNT

KTF ügyek
2017.01.01. - 2017.02.03.



SZEF ügyei 2016- 2017. 01.hó

2016. év: 204 ellenőrzés, 12 egyéb eljárás

2016. évi eredmények

- 60 esetben jogorvoslati eljárás kezdeményezése a Kbt. megsértése miatt

- 13 esetben büntetőjogi feljelentés a Büntető Törvénykönyv megsértése miatt

- 5 esetben törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése az illetékes cégbíróság felé

- 2 esetben bejelentés a Nemzeti Nyomozó Iroda felé (panamai bejegyzésű cégek)

- 7 esetben bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal felé (kartell gyanúja miatt)

- 1 esetben bejelentés a NAV felé komplex adóvizsgálatot kértünk

- 2 esetben polgári peres keresetindítás szerződés semmisségének kimondása iránt

- 117.330.000,- Ft bírságot szabtak ki a kezdeményezett eljárásoknál

2017. évben indított ellenőrzések: 25 db



büntető feljelentés
13 db

közbeszerzési 
jogorvoslat

60 db

kartell bejelentés
7 db

polgári per indítása
2 db

törvényességi 
felügyelet 

kezdeményezése
5 db

szignalizáció
2 db

A feltárt jogsértések nyomán kezdeményezett eljárások 

– 2016.



Konferenciák 2017. első negyedév
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A közbeszerzések értékének és számának 
alakulása a 2007. évtől



Uniós eljárásrend - 2016. évben

• Az uniós eljárásrendben összesen 1 758 db 
eredményes eljárást folytattak le, melyek 
összértéke 2 222,77 Mrd Ft.

• Az eljárások számának (68,49%) és értékének 
(72,99%) legnagyobb részét nyílt eljárással 
folytatták le.



Nemzeti eljárásrend - 2016. évben

• A nemzeti eljárásrendben összesen 7 019 db 
eredményes eljárást folytattak le, melyek 
összértéke 360,19 Mrd Ft.

• Az eljárások számának (47,46%) és értékének 
(28,09%) legnagyobb részét az Új Kbt. 115. §
szerinti nyílt eljárással folytatták le.



EU-s támogatással megvalósult 
eljárások

• Az európai uniós forrásokból finanszírozott
közbeszerzések aránya a darabszámot tekintve jelentősen
csökkent, míg az eljárások értékének tekintetében jelentős
növekedés tapasztalható az előző év azonos időszakához
képest.

db 
érték

(Mrd Ft)
db 

érték
(Mrd Ft)

eljárások 
száma

eljárások 
értéke

Uniós társ-
finanszírozású 6 482 735,6 1 410 1 066,1 21,8% 144,9%

Összes 14 127 1 931,6 8 777 2 583,0 62,1% 133,7%

Változás (2016/2015)
Eljárások

2015 2016



KKV-k részvétele - 2016. évben

• A mikro-, kis és középvállalkozások az eljárások 
81,9%-át nyerték el, ami lényegében megegyezik a 
2015. év arányával (83,6%).

• Az értéket tekintve ugyanakkor a kkv-k 
teljesítményének minimális csökkenéséről 
beszélhetünk: az eljárások összértékéből való 
részesedésük 51,3%-ról 42,2%-ra csökkent.



Köszönöm a figyelmet! 


