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AGENDA

Ágazat főbb szereplői közbeszerzési szemmel

Ajánlatkérő ’Ajánlattevő’ Egyéb szereplők
• Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

• EÜ ágazat irányító intézményei 
(ÁEEK, OEP, ÁNTSZ)

• Központi egészségügyi 
intézmények

• Önkormányzati fenntartású 
egészségügyi intézmények

• Egyetemi fenntartású egészségügyi 
intézmények

• Egészségügyi
vállalkozások

• EÜ ágazati szolgáltatók

• [IT szolgáltatók]

• Szakmai érdekképviseleti
szervezetek (Kórház
Szövetség, IVSZ)

• Civil szervezetek
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E-Közbeszerzés



E-közbeszerzés alakulása 
az EU-ban

Közbeszerzési 
irányelv hatályba 

lépése –
2014. ápr.

E-számlázás 
irányelv –

2014. máj.

E-Certis
2.0 –
2016.

E-hozzáférés 
(Mindenkire)  
2016. ápr.

E-ajánlattétel 
(Központosított) 

2017. ápr.

ESPD –
2016. jan.

CAN 
E-számlázás –

2017. máj.

E-ajánlattétel 
(Mindenki) 
2018. okt.

Teljes 
E-számlázás 
2019. nov.



2014-es főbb irányelvi előírások
• E-kommunikáció

• Keretmegállapodás, DBR, E-árlejtés, E-katalógus

• Dokumentumok elektronikus elérhetősége

• Egységes európai közbeszerzési dokumentum [ESPD]

• Online közbeszerzési dokumentumkereső (e-Certis)

• E-hirdetmények közzététele

• Infrastruktúra követelmények

Elvárt átültetési határidők:
• Általános irányelvi átültetési határidő – 2016. április 18 .

• Elektronikus kommunikációs eszközök használata

• Központosított közbeszerzésben: 2017. április 18.

• Általánosságban: 2018. április 18.

E-közbeszerzés irányelvi szinten 
2014/24/EU IRÁNYELV (2014. február 26.)



• kézhezvétel, benyújtás napja és időpontja; 

• határidő előtt senki ne férhessen hozzá az adatokhoz; 

• csak az arra jogosult személyek állapíthassák meg, illetve 
változtathassák meg a beérkezett adatok megnyitásának 
időpontját; 

• hozzáférés csak az arra jogosult személyek számára 
legyen lehetséges; 

• csak az arra jogosult személyek és csak az előírt időpontot 
követően biztosíthatnak hozzáférést a továbbított 
adatokhoz; 

• megnyitott adatok csak az azok megismerésére jogosult 
személyek számára maradhassanak hozzáférhetők; 

• ésszerű módon biztosítható a tilalom megsértésének vagy 
megsértése megkísérlésének egyértelmű felderíthetősége.

Infrastruktúra - irányelvi követelmények
2014/24/EU IRÁNYELV – IV melléklet



2017. február 1-vel hatályba lép a Kbt. 40. §-a: A közbeszerzési és

koncessziós beszerzési eljárást a Közbeszerzési Hatóság által
üzemeltetett elektronikus közbeszerzési alkalmazás
igénybevételével kell lebonyolítani.

T/12738. számú törvényjavaslat szerint:

A Kbt. 40. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: „(1) A

közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési
rendszer igénybevételével kell lebonyolítani.”

A 195. § új (12) bekezdés: „(12) A közbeszerzésekért felelős miniszter
ellátja az egységes, a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások
lefolytatásához alkalmazandó elektronikus közbeszerzési rendszer
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.”

1298/2016. (VI. 13.) Korm. Határozat értelmében a
szereplők: Miniszterelnökség, NGM, Új Világ Nonprofit Kft.

E-Eljárási cselekmények
a jövőben



E-Eljárási cselekmények
Lehetséges E-közbeszerzési folyamatok

E-tervezés E-közzététel E-hozzáférés

E-benyújtás

E-bírálat E-árlejtés E-katalógus

E-szerződés odaítélése

E-megrendelés E-számlázás E-fizetés



• E-beszerzési technikák elterjedése (DBR, E-licit, E-
katalógus)

• KBA fejlesztése – ‚PDF nyilvánosság’ kereshetősége

• E-közbeszerzési jogorvoslati rendszer

• E-dokumentummegőrzés biztosítása

• VCD, GS1, PEPPOL

• Határon átnyúló szolgáltatások (E-SENS)

• E-aláírások elterjedése mind ajánlatkérői, mind
ajánlattevői oldalon:

Kihívások
Az elkövetkezendőkben

(E-aláírás)

(FOKOZOTT BIZTONSÁGÚ E-aláírás)

Minősített 

e-aláírás
Teljes bízonyító e. 

dokumentum

Írásbeliséget kielégítő 

dokumentum



Tagország B

2. Tanúsítvány
megszerzése

Tagország A

E-Sens
megoldási platform

AJÁNLATTEVŐ

AJÁNLATKÉRŐ

HITELESÍTŐ
SZERVEZET

REGISZTRÁCIÓ

1. Felhívások 
keresése

3. Nyilatkozatok, 
igazolások  elküldése

E-beszerzési rendszer

E-közzétételi rendszer

Felhívás

Szabályozási környezet

E-Sens megoldási platform



IT Biztonság / 
Hitelesítés

Technológiai 
szabványok

Rendszerintegráció

Támogatás a vezetés 
részéről

Felhasználói 
elfogadtatás, oktatás

Megtérülés számítás 
projektmenedzsment

Szállító oldali 
elfogadtatás

Változáskezelés

Teljesítmény mérés

E-beszerzés 
bevezetési stratégia

Folyamatok 
újraszabályozása

Rendszer / 
Technológia:
 Megbízhatóság
 Hozzáférhetőség
 Hatékonyság
 Interoperabilitás

Szervezet / 
Menedzsment: 

 TCO
 Vezetési 

információ
 Végrehajtási terv

Gyakorlatok / 
Folyamatok:

 Hatékonyság
 Átláthatóság
 Felelősség
 Rugalmasság

E-beszerzés 
bevezetési 
projekt sikere:

 Felhasználói 
elégedettség

 Szállítói 
elégedettség

Kritikus Siker 
Faktorok

Megvalósítási 
keret

Megvalósítás 
eredménye



Innovatív 
közbeszerzés 



0. szakasz:

Kíváncsiságból 

végzett kutatás

1. szakasz:

Megoldáskeresés

2. szakasz:

Prototípusépítés

3. szakasz:

Első termék 

/szolgáltatás 

eredeti 

fejlesztése 

(tesztsorozat)

4. szakasz:

Termék 

/szolgáltatás 

kereskedelmi 

hasznosítása

Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP)
Kereskedelmi 

léptékű 

közbeszerzés

Termékötlet
Megoldás-

tervezés

Első 

teszttermék

Kereskedelmi 

végtermékPrototípus

Nemzeti programkoordinátor

Folyamatgazda Hasznosító szervezetek

Fejlesztő Beszállító

Irányító 

szervek

Ipari partner

PCP
Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés



Modellválasztás

Kellő mértékben ismeri a piacot a végtermékre vonatkozó 
követelmények meghatározásához?

igen nem

Előzetes piaci konzultáció

Szükség van-e K+F szolgáltatásokra a közbeszerzést megelőzően?

igen nem

Ugyanazon eljárás részeként kereskedelmi
méretekben kívánja beszerezni az
innovatív termékeket vagy
szolgáltatásokat?

Ki lehet-e dolgozni a beszerzendő termékek / 
szolgáltatások műszaki leírását?

igen nem igen nem

Innovációs 
partnerség

Kereskedelmi 
hasznosítást 

megelőző 
beszerzés

Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd

A verseny mértéke vagy a rendelkezésre álló idő / erőforrások nem 
megfelelőek a fent említett eljárásokhoz?

Fontolja meg a közös közbeszerzést vagy - kizárólag kivételes esetekben - az irányelvektől való eltérést.



Megvalósult projektek

Név Internetcím Koordinátor
Szektor/a célzott 

megoldások

HAPPI www.happi-project.eu Resah Ille-de-France (FR) Egészséges időskor

FIRED-uP www.fired-up.eu London Fire Brigade (UK) A tűzoltó járművek környezeti hatása

EcoQuip www.ecoquip.eu UK Dept. for Business,
Innovation and Skills (UK)

Kórházi felszerelés, fogyóeszközök 
és szolgáltatások

SYNCRO www.syncromobility.eu Conseil Général de l’Isčre (FR) Információs rendszerek a közlekedés
résztvevőinek

SPEA www.speaproject.eu Barcelona City Council (ES) 
Energy efficiency for municipal
buildings

Az önkormányzati épületek
energiahatékonysága

Innobooster www.bbg.gv.at/englishinfor
mation/projects/innobooste/

Austrian Federal Procurement
Agency (AT)

Irodabútorok és irodai világítás

Innobuild www.innobuild.eu Municipality of Lyngdal (NO) Fenntartható épületrendszerek

Pro-LITE www.pro-litepartnership.eu Transport for London (UK) Földalatti hálózatok, felszíni 
közlekedés és épületek világítása

PAPIRUS www.papirus-project.com Tecnalia Research &
Innovation Pamplona (ES)

Közel nulla energiaigényű épületek
beszerzése

INNOCAT www.sustainable-catering.eu ICLEI - Local Governments for
Sustainability (DE)

Ökoinnovatív étkeztetés iskoláknak, 
egészségügyi és jóléti szolgálatoknak 
és munkahelyi étkezdéknek

PROBIS www.bit.ly/envipark-probis Environment Park Turin (IT) Új szerződésminták innovatív 
épületekre
vonatkozóan



Zöld közbeszerzés 



Zöld közbeszerzés számokban

*Forrás: Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban
végzett tevékenységéről B/10755.

A zöld és szociális szempotokat tartalmazó eljárások adatai a nemzeti 
eljárásrenden belül

Eljárások jellege
2014 2015

db % db %

Zöld eljárások 1164 9,5 1064 9,0

Szociális szempontú
eljárások

162 1,3 92 0,8

A leggyakoribb tárgyak a zöld közbeszerzésekben - 2015

Hulladéklerakó építése 20 db

Személygépkocsik 25 db

Kisbuszok 26 db

Villamos szerelési munka 31 db

Magasépítési munka 31 db

Gépjárművek 32 db

Felújítás 42 db

Építés 103 db



1. Szerződéses kötelezettségek meghatározása

2. Választható kizáró ok

3. Alkalmassági követelmények alkalmazása

4. A szerződések odaítélése, minőségi értékelés

Zöld közbeszerzés eszközei



EU GPP criteria*:
• Tisztítószerek és szolgáltatások

• Másolópapír és a grafikai célra szánt papír

• Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés

• Az egészségügyi ágazatban használt elektromos és elektronikai
készülékek

• Villamos energia

• Étkeztetési és vendéglátó-ipari szolgáltatások

• Bútorok; Irodai informatikai berendezés

• Egészségügyi szerelvények

• Textilek

• Melegvíz-üzemű fűtőberendezések

• Új: Számítógépek és monitorok

*a teljesség igénye nélkül; Az egységes követelmények a beszerzés tárgyának

meghatározásakor, a közbeszerzési műszaki leírásban, az alkalmassági feltételek körében, a bírálati
szempontok között, valamint a szerződés teljesítési feltételeinek megadásakor egyaránt
felhasználhatóak.

Zöld közbeszerzés eszközei
Szerződéses kötelezettségek meghatározása



Címkék:

Zöld közbeszerzés eszközei
Szerződéses kötelezettségek meghatározása



Minőségi értékelés 



• Legalacsonyabb ár CSAK! kivételes esetben

• Legalacsonyabb költség – lényegében TCO-számítás

• Legjobb ár-érték arány (BPQR), a korábbi összességében

legelőnyösebb ajánlat (MEAT) feleltethető meg

• Nem lehet önkényes (szubjektív elemek objektivizálása?)

• Értékelemzés

• Nem új keletű a gyakorlati alkalmazás problémája

A minőség értékelésének változásai
Főszabály!: legalacsonyabb költség / legjobb ár-érték arány



a) Digitális Nemzeti Fejlesztési Program

b) Digitális Jólét Program

c) Irinyi-terv – K+F+I és a patrióta gazdaságpolitika

(orvostechnika)

d) Ipar 4.0 (IoT, Big Data)

e) Párizsi Egyezmény (2016. november 04.-i hatályba lépés)

A TÉMA TÁGABB KONTEXTUSA



MEGAFON

Döntéshozás 
+ Belső 
Komm.

Reform 
kidolgozója

Partnerek; 
Információ 
terjesztők;

Oktatók

Közbesz. jogászok, 
ajánlatkérők, 

szakmai szövetségek

Tájékozottabbak

Kevésbé
Tájékozottak

Jogász közösség, 
közigazgatás, szállítók

Nyilvánosság

Oktatási programok



Köszönöm a figyelmet

Dr. Csizmadia Péter
Vezető jogtanácsos

csizmadia.peter@equinoxtender.hu
http://www.equinoxtender.hu/

http://www.equinoxtender.hu/

