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Az előadás felépítése

1. A Kbt. és a kapcsolódó rendeletek módosítása

2. Az ellenőrzések eddigi gyakorlatának változásai2. Az ellenőrzések eddigi gyakorlatának változásai

3. Az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése

4. Problémák a közbeszerzésben



1. A Kbt. és a kapcsolódó rendeletek 
módosítása

• A Kbt. változása az év elején
(Kbt. 115. § kapcsolatos változások)

Eredménytelenné nyilvánítási lehetőségek bővülése
(Kbt. 75. § (2) és (6))(Kbt. 75. § (2) és (6))

• 459/2016. Korm. rendelet kihirdetése
(az értékhatár alatti, de 1 millió forint feletti beszerzések ellenőrzése és az 

azzal kapcsolatos feladatok megjelenése)

• A 16/2012., 321/2015. és 322/2015. Korm. rendelet 
változásai



2. Az ellenőrzések eddigi gyakorlatának 
változásai

• Értékelés szempontjainak változásai
(objektivitás előtérbe kerülése, új útmutató)

• Alkalmasság előírásában új gyakorlat 
kialakítása

(alapvetően mennyiséget lehet meghatározni, csak 
objektív esetben lehet értéket, ha a mennyiség arányos 
meghatározása nem lehetséges)



2. Az ellenőrzések eddigi gyakorlatának 
változásai

• A 272/2014. és 320/2015. Korm. rendeletek 
módosításai révén megjelenő változások

Legfontosabb változás:Legfontosabb változás:
Az eddigi szakaszolt ellenőrzés, ténylegesen folyamatba építetté 

vált.
Korábbi gyakorlat: Minőség-ellenőrzés                                                Szabályossági ellenőrzés

Módosítást követően: A keletkezett dokumentumok ellenőrzése folyamatosan történik.



3. Az elektronikus közbeszerzési 
rendszer bevezetése

• Magyarország határideje a 2014/24 EU 
irányelv szerint 2018. október

Vállalás: 2017. december 31.



3. Az elektronikus közbeszerzési 
rendszer bevezetése

• A rendszer előnye
(átláthatóság, nyilvánosság, ellenőrizhetőség, gyorsaság)

• A rendszer további jellemzői• A rendszer további jellemzői
• Szabad hozzáférés
• Regisztráció az ajánlattevői, ajánlatkérői oldalon
• Egységes felület
• Egy egységes rendszer



4. Problémák a közbeszerzésben

• A problémák forrása:
- Nem megfelelő szabályozás;
- A szereplők helytelen magatartása;
- Gyenge visszacsatolás.- Gyenge visszacsatolás.

• A probléma felderítése:
- A nyilvánosság, ellenőrzés szerepe.

• A probléma megoldása:
- Szervezeti és szabályozási kérdés.



4. Problémák a közbeszerzésben
A szabályozás

– EU-s szabályozás problémái:
- Ellentmondások sokasága (pl. alkalmasság, 
értékelés);értékelés);
- EU-s célok és a közbeszerzés céljainak ütközése;
- Nagy a tehetetlenségi hatás;
- A cél nemes, a kivitelezés gyenge (pl. ESPD).

– Hazai szabályozás: kénytelen követni az irányelvet.



4. Problémák a közbeszerzésben

Szereplők
– Ajánlatkérők:

- Tévesen értelmezett korrupció fogalma;
- Eljárási hibák, téves jogértelmezés;- Eljárási hibák, téves jogértelmezés;
- A forrásokat a sajátjuknak érzik.

– Ajánlattevők:
- Téves jogértelmezés;
- Nem jelzik a hibát a nyertességben bízva;
- Nem mérik fel erőforrásaikat.



4. Problémák a közbeszerzésben

Visszacsatolás
• A visszacsatolás lehet :

- pozitív vagy negatív tartalmú,
- gyors vagy lassú,- gyors vagy lassú,
- valós vagy téves, ill. megtévesztő,
- objektív vagy szubjektív tényeken alapuló.



Statisztikai adatok KFF
Megindított minőségellenőrzések / indítások száma (db)

2017.01.01-2017. 07.31. 404

Közbeszerzési eljárások indításával kapcsolatban megküldött ellenőrzési dokumentumok (db)
(jelentések, tanúsítványok összesen)

2017.01.01-2017.07.31. 1172

2017.01.01. és 2017.07.31. között megindított ellenőrzések 
száma folyamatba épített / nem folyamatba épített 

bontásban (db)

Az összes megindított 
dokumentum arányában

folyamatba épített (már 
megindított)

15 4%

nem folyamatba épített 
(nem megindított)

389 96%



Köszönöm a 
figyelmet!figyelmet!


