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A Hatóság útmutatói I. 

•A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, amelyekkel

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van (KÉ

2016. évi 31. szám, 2016. március 16.) (KÜM-mel egyeztetve)

•A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai

Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről (KÉ

2016. évi 31. szám, 2016. március 16.) (KÜM-mel egyeztetve)



A Hatóság útmutatói II. 

Miniszterelnökség előtt véleményezésen 

•A kizáró okok igazolásának módjáról 

•A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes 

kérdéseiről 

•A részekre bontás tilalmának alkalmazásáról

•A szerződésmódosítás és teljesítés szabályai



A Hatóság útmutatói III. 

A következő Tanácsülés dönt

A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások

köréről és Internetes elérhetőségéről (ME-vel egyeztetve)



A Hatóság útmutatói IV.

Kidolgozásuk folyamatban

•Az értékelési módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról

•A hiánypótlás szabályairól

•A tárgyalásos eljárás szabályairól

•Az életciklusköltség-számítási módszerről

•A műszaki egyenértékűségről

•Az építészeti-műszaki tervpályázatokra vonatkozó szakmaspecifikus

szempontok



Elnöki tájékoztatók

•A Közbeszerzési Hatóság Elnökének módosított tájékoztatója a 2016. január

1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról (KÉ 2016. évi 26. szám, 2016.

március 2.)

•A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli

tárgyalásos eljárások ellenőrzéséről (KÉ 2016. évi 26. szám, 2016. március

2.)

•A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. §-a (1) bekezdése

k) pontja ka) alpontjában felsorolt egyes országok listájáról (KÉ 2016. évi 13.

szám, 2016. február 1.)



A Hatóság által elrendelt szerződés-ellenőrzések

• 60 megindított eljárás

• 40 folyamatban, 15 lezárt

• 6 esetben büntetőjogi feljelentés a Büntető Törvénykönyv megsértése miatt

• 11 esetben jogorvoslati eljárás kezdeményezése a Közbeszerzési Törvény

megsértése miatt

• 5 esetben törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése az illetékes

cégbíróság felé

• 2 esetben bejelentés a Nemzeti Nyomozóiroda felé



Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 

jogszerűségi ellenőrzése

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogszerűségi ellenőrzése

Az új feltételek igazolásának szigorú ellenőrzése.

Sok vád érte az előre nem látható okból, rendkívüli sürgősségre alapozott HNT-k alkalmazását,

mely lehetőséget az EU Bírósága is szigorúan értelmezi. Az új Kbt. szerint amennyiben e

jogalap megalapozottsága egyértelmű, a Hatóság erről részletes indokolással ellátott döntést

hoz és a honlapján közzéteszi. 2015. november 1-jétől eddig 11 ügyben született ilyen döntés:

http://www.kozbeszerzes.hu/nyilvantartas/hntdontes/lista/

http://www.kozbeszerzes.hu/nyilvantartas/hntdontes/lista/


Öntisztázás

Öntisztázás

Feladat a jogintézmény hazai joggyakorlatának kimunkálása, szigorú elbírálás.

2015. november 1-jétől eddig öt kérelem érkezett, két esetben a KH helyt adott a kérelemnek,

két esetben elutasító döntést hozott, egy esetben az eljárás folyamatban van.



Eljárástípusok a nemzeti rezsimben I.

új Kbt. statisztikák

Kbt. 113. §. szerinti eljárás

(összefoglaló táj.)

18,3%

Kbt. 115. §. szerinti 

eljárás

(4 ajánlattevő 

felhívásával)

73,5%

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás

5,8%

Nyílt eljárás 

2,4%

A KÖZBESZERZÉSEK DARABSZÁMÁNAK 

MEGOSZLÁSA AZ ELJÁRÁSOK TÍPUSA SZERINT



Eljárástípusok a nemzeti rezsimben II.

új Kbt. statisztikák
.

Kbt. 113. §. szerinti eljárás

(összefoglaló táj.)

16,8%

Kbt. 115. §. szerinti 

eljárás

49,8%

(4 ajánlattevő

felhívásával)

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás

29,1%

Nyílt eljárás 

4,3%

A KÖZBESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK 

MEGOSZLÁSA AZ ELJÁRÁSOK TÍPUSA SZERINT



Az új közbeszerzési törvény
.
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Az új közbeszerzési törvény

.
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KKV-k teljesítménye  

új Kbt. statisztikák
.

kkv
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43,4%

A KKV-K RÉSZESEDÉSE AZ ÚJ KBT. SZERINTI 

KÖZBESZERZÉSEK ÉRTÉKÉBŐL



Az új közbeszerzési törvény
.
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Közbeszerzési Akadémia

Köszönöm a figyelmet! 


