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A felügyeleti rendszer

Kettős rezsim:

I.
Az uniós forrásból megvalósuló

közbeszerzések ellenőrzése 

[4/2011. (I.28.) Korm. rendelet]

II.
A kizárólag hazai forrásból megvalósuló
közbeszerzések ellenőrzése 

[46/2011. (III.25.) Korm. rendelet]



A felügyeleti rendszer

I. Az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések 
ellenőrzése [4/2011. (I.28.) Korm. rendelet]

a) Alacsony értékű beszerzések esetén:

�Utóellenőrzés (ex post) 

b) Nagy értékű beszerzések esetén:

�Előzetes ellenőrzés (ex ante)



A felügyeleti rendszer

II. A Kizárólag hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések 
ellenőrzése [46/2011. (III.25.) Korm. rendelet]

Központi költségvetési szervek, állami tulajdonban lévő gazdálkodó

szervezetek és közalapítványok esetén alkalmazandó

�Előzetes ellenőrzés (ex ante)

Nem közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések 

esetén:

•A szerződés megkötéséhez a Miniszter hozzájárulása szükséges



A korábbi szervezeti felépítés

• Az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések felügyelete:

� Közreműködő szervezetek

� Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (központi 
koordinációs szerv)

• A kizárólag hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések 

ellenőrzése

� Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály

Jellemzők:
- Széttagoltság
- Az egységes jogalkalmazás hiánya



Szervezeti változások 2014-ben

NFÜ - KFF

Közreműködő
szervezetek

(országos operatív 
programok esetén)

NFM –
Közbeszerzési 
Ellenőrzési 
Főosztály 

Miniszterelnökség

Irányító
Hatóságok 
(minisztériumok)

ME NGM NFM



Az új helyettes államtitkárság szakmai 
feladatai

Egységes 

közbeszerzési 

politika és 

jogértelmezés, uniós 

szakmai képviselet

• Hazai és uniós forrásból megvalósuló
közbeszerzések ellenőrzése

• A hazai közbeszerzési politika 
kialakítása, jogalkotás

• Mind az uniós forrásfelhasználáshoz 
(auditok), mind a jogalkotáshoz vagy 
hazai közbeszerzési gyakorlathoz 
kapcsolódó uniós ügyek vitele



Az új jogszabályi környezet

•Az új közbeszerzési irányelvek átültetése új közbeszerzési 

törvényben

•Új szemlélet: nem a legalacsonyabb ár dönt

– Fenntarthatóság, a teljes életciklus költségeinek figyelembe 

vétele

– Nem a legolcsóbb, hanem a gazdaságilag legelőnyösebb 

ajánlat győz

– Minőség garantálása és felelősség erősítése



Az új jogszabályi környezet

•Jogpolitikai cél: A hazai vállalkozások és a kis-

és középvállalkozói szektor helyzetbe hozása

•Folyamatos egyeztetések a hazai kamarákkal, 

szakmai szervezetekkel



Az új jogszabályi környezet

•Kevesebb adminisztratív teher

•Rugalmasabb és egyszerűbb, gyorsabb 

eljárások



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET


