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A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes
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Kettős rezsim:
I.
Az uniós forrásból megvalósuló
közbeszerzések ellenőrzése
[4/2011. (I.28.) Korm. rendelet]

II.

A kizárólag hazai forrásból
megvalósuló közbeszerzések
ellenőrzése
[a közbeszerzések központi
ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 46/2011.
(III.25.) Korm. rendelet]

Kétfajta ellenőrzési rendszer
az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó
értékű közbeszerzési eljárások, továbbá építési
beruházás és építési koncesszió esetén a 300
millió forintot elérő vagy meghaladó értékű
Európai Unió által biztosított forrásokból
megvalósuló közbeszerzések
(szerződésmódosítások) ellenőrzése

hazai forrásból finanszírozott közbeszerzések, a
nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű, nem
közbeszerzési eljárás keretében megkötendő
szerződések megkötésének és módosításának,
továbbá a közbeszerzési eljárások eredményeként
megkötött szerződések módosításának ellenőrzése
és engedélyezése

jogszabályi háttér

4/2011-es kormányrendelet

46/2011-es kormányrendelet

ellenőrzést végző
szervezeti egység

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF)

Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály (Ellenőrzési
Főosztály)

ellenőrzés
kezdeményezése

az ellenőrzésre beküldendő közbeszerzés
adatainak rögzítése az EMIR-en
(www.palyazat.gov.hu), illetve az eljárást
megindító dokumentumok feltöltése

46/2011-es kormányrendelet megfelelő melléklete
szerinti előterjesztés és az ott meghatározott egyéb
iratok megküldése a
kozbeszerzes.ellenorzes@me.gov.hu
e-mail címre

A 46/2011-es Kormányrendelet szerinti
ellenőrzés
 2014. június 6-tól a Miniszterelnökséget Vezető Miniszter feladatés hatáskörébe került
 A Közbeszerzési Felügyeletért felelős Helyettes Államtitkárság
Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya végzi az ellenőrzést
 Az 1982/2013 Kormányhatározat által szabályozott beszerzési
tilalom alóli mentesítés nem tartozik a Helyettes Államtitkárság
feladatkörébe

A kormányrendelet személyi hatálya


a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és
intézményeik



a Kormány közalapítványai



azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben
az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi
(részvényesi, tagsági, stb.) jogokat
• miniszteri rendelet, vagy
• a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés
alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja

 nem tartoznak a hatálya alá azok a többségi állami tulajdonban lévő
gazdálkodó szervezetek, amelyekben a tulajdonosi jogokat törvény alapján
gyakorolja központi költségvetési szerv vagy annak intézménye

Az eljárások ellenőrzése
 Az érintett szervezet köteles a Miniszter hozzájárulását kérni az eljárás
lefolytatásához
 Az előterjesztést és mellékleteket legalább 15 munkanappal az eljárás
megkezdését megelőzően szükséges megküldeni
 Felügyelő megvizsgálja a beküldött dokumentumokat
• minőségellenőrzési jelentés ─ hiánypótlás, kérdések, indokolás kérés
• minőségellenőrzési tanúsítvány ─ jóváhagyás
 támogató
 feltételesen támogató
 nem támogató

Eljárás megindítása utáni ellenőrzés
 Az eljárás megindítását követően szükséges megküldeni a
felügyelőnek az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
felhívást annak megjelenésétől vagy megküldésétől
számított 5 munkanapon belül
 Az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslat
meghozatala után szükséges állásfoglalást kérni a
közbeszerzési eljárásról
 A dokumentumokat az eljárás eredményéről szóló írásbeli
összegzés ajánlattevők részére történő megküldését
megelőzően 17 nappal szükséges beküldeni

Szerződések és módosításaik ellenőrzése
• Nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő
szerződések és módosításaik: nettó 50 M Ft fölött
• Közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött
szerződések módosítása: ha a szerződés ellenértéke a
módosítás eredményeképpen több mint 3%-kal
meghaladná az eredeti értéket

Hallgatási szabály
Az eljárás akkor indítható meg
miniszteri hozzájárulás nélkül:


hiánytalanul kitöltött előterjesztés



további adatok bekérésére nem
kerül sor, vagy az ajánlatkérő azt
megfelelően teljesítette



a Miniszter 15 (+8) munkanapon
belül nem nyilatkozik döntéséről,
azaz tanúsítvány megküldésére
nem kerül sor

A
szerződés
megkötése
vagy
módosítása akkor lehetséges miniszteri
hozzájárulás nélkül:


•
•

hiánytalanul kitöltött előterjesztés
a Miniszterelnökség
5 munkanapon belül nem tesz
észrevételeket, módosítási javaslatokat
Vagy azok kiküldését követően, az
ajánlatkérő által 3 munkanapon belül
megküldött javított dokumentumok
vonatkozásában
nem
közli
2
munkanapon belül döntését

Az eljárások eredményére vonatkozó
összegzés
 Változott a szabályozás

A közbeszerzési eljárások eredményére vonatkozó összegzés akkor
küldhető meg az ajánlattevőknek miniszteri állásfoglalás hiányában:
 Ajánlatkérő
 Az összegzés kiküldése előtt legalább 17 nappal
 Valamennyi iratot, adatot valamint az előterjesztést megküld a
felügyelőnek
 A Miniszter 15 napon belül nem ad ki állásfoglalást
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