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STATISZTIKA
Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések statisztikai elemzése 2021-ben 
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Az építési beruházások területén lefolytatott eredmé-
nyes közbeszerzések1 száma 2021 folyamán a 2020-as 
2811 eljárásról 2987 eljárásra nőtt, ami még mindig nem 

érte el a 2019. évi 4784-es eljárás számot. Értékét tekintve 
közel ezer milliárd forinttal nőtt az összeg, a 2020-as 
1683 milliárdról 2637 milliárd forintra változott. 

Ha a változást az összes eljáráshoz viszonyítjuk, jól 
látható, hogy az építési beruházás tárgyú közbeszer-
zések számának részaránya kis mértékben, 38 száza-
lékról 39 százalékra nőtt, értékarányát tekintve azonban 
már jóval nagyobb, 10 százalékpontos növekedés 
figyelhető meg. (1-2. ábra) 

1 Eredményes közbeszerzések a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárások nélkül. 

A közbeszerzések eljárásrend szerinti megoszlását 
figyelembe véve mind értékét, mind számát tekintve 
nőtt az uniós eljárásrendben lefolytatott építési beruhá-
zások aránya. Míg 2020-ban az uniós eljárások száma 11 
százalékot (310 db) tett ki, ez 2021-re 14 százalékra (432 
db) nőtt. Az értékük 74 százalékról (1245 Mrd Ft), 81 
százalékra (2142 Mrd Ft) emelkedett. (3. és 4. ábra) 
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Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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Az első táblázat azt mutatja, hogy az építőipar területén 
az uniós eljárásrendben lebonyolított közbeszerzések 
között a nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatott közbe-
szerzések száma 400 darab volt (93%), ezek az eljárások 
értékben 2034 milliárd forintot (95%) jelentettek. A 
számát tekintve második helyen a 14 db tárgyalásos

 eljárás állt (3%), ez értékben 74 milliárd forintot (3%) ért 
el. A harmadik a sorban a hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljárás, amelyből 9 darabot (2%) bonyolítottak le 
19 milliárd forint értékben (1%). A többi eljárás sem 
számban, sem értékben nem haladta meg az összes eljá-
rások 1 százalékát. 

1. táblázat: Az uniós eljárásrendű építőipari közbeszerzések az eljárások típusa szerint 2021-ben

Uniós eljárásrend 
Eljárások 

száma (db) 
Eljárások 

értéke (Mrd Ft) 
Nyílt eljárás 400 2034 
Meghívásos eljárás 1 ≈0 
Tárgyalásos eljárás 14 74 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 9 19 
Gyorsított nyílt eljárás 3 13 
Gyorsított meghívásos eljárás 4 ≈0 
Gyorsított tárgyalásos eljárás 1 2 
Összesen 432 2142 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

A második táblázatban látható, hogy az építőipar terü-
letén a nemzeti eljárásrendben lebonyolított közbeszer-
zések között a Kbt. 115. § szerinti eljárás (nyílt eljárás 
szabályai szerint) volt a legjelentősebb, 1609 db eljárás 

(63%) 202 milliárd forint értékben (41%). A második 
legtöbb a nyílt eljárás volt, 768 db (30%) 234 milliárd 
forint értékben (47%). A Kbt. 117. § szerinti saját 
beszerzési szabályok szerinti eljárásban 122 esetben 
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(db) megoszlása eljárásrend szerint,

2020-2021
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Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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hirdettek eredményt építési beruházásokhoz kapcsoló-
dóan (5%), ezek értéke összesen 47 milliárd forint volt 
(9%). A további eljárások száma és értéke itt sem érte el 

az 1-2 százalékot. A Kbt. 113. §12 szerinti nyílt eljárás, 
száma és értéke elenyésző volt. 

2. táblázat: A nemzeti eljárásrendű építőipari közbeszerzések az eljárások típusa szerint 2021-ben

Nemzeti eljárásrend 
Eljárások 

száma (db) 
Eljárások 

értéke (Mrd Ft) 

Nyílt eljárás 768 234 

Meghívásos eljárás 1 1 

Tárgyalásos eljárás 11 4 

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 5 1 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 4 2 

Kbt. 115. § szerinti eljárás (nyílt eljárás szabályai szerint) 1609 202 

Kbt. 115. § szerinti eljárás (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
szabályai szerint) 

35 4 

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás 122 47 

Összesen 2555 495 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

Az 5-6. ábra azt szemlélteti, hogy a finanszírozás 
tekintetében, hogyan alakultak az építési beruházás 
tárgyú közbeszerzések 2020-ban és 2021-ben. 
Számarányát tekintve 2021-ben 6 százalékponttal nőtt a 
hazai finanszírozású közbeszerzések szerepe (50%-ról 

2 A statisztika a 2021-ben befejezett eljárások eredménytájékoztatóiból készült. A Kbt. 113. § szerinti eljárásfajták alkalmazásának 
lehetősége 2020. február 1. napjával hatályon kívül helyezésre került. A táblázatban szereplő adatok az előző években megindított, 
de 2021-ben eredményesen zárult eljárásokra vonatkoznak. 

56%-ra), míg értékarány tekintetében az arány nem 
vátozott. Hazai forrásból az eljárások 60 százalékát 
finanszírozták, ami 2021-ben 1574 milliárd forintot 
jelentett, míg európai uniós forráshoz 1063 milliárd 
forint értékű közbeszerzés kapcsolódott. 
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A kis- és középvállalkozások szerepe az elnyert építési 
beruházás tárgyú közbeszerzések körében számarányát 
tekintve alig változott, 2020-ban 93 százalék volt, 2021-
ben pedig 92 százalék. Értékarányát tekintve az építési 

beruházások esetében nem volt számot tevő a változás, 
csupán egy százalékponttal emelkedett a kis- és 
középvállalkozások által elnyert összeg 2020-ról 2021-re 
54 százalékról, 55 százalékra. (7. és 8. ábra) 
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5. ábra Az építési beruházások száma (db) és
megoszlása a finanszírozás szerint, 2020-2021

Uniós finanszírozás Nemzeti finanszírozás

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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7. ábra A KKV nyertest is tartalmazó eljárások
számának aránya az építőipar területén, 2020-2021

KKV volt a nyertesek  között
KKV nem volt a nyertesek  között

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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A 9-10. ábra azt mutatja, hogy az egyajánlatos eljárások 
számának3 aránya 2020-ról 2021-re 5,3 százalékról 6,2 

százalékra nőtt, míg az értékének aránya 6,5 százalékról 
3,8 százalékra csökkent. 

 

2021-ben a legtöbb közbeszerzést a 
regionális és helyi szintű ajánlatkérők 
bonyolították le az építési beruházások-
hoz kapcsolódóan, 1854 eljárást, (62%) 
502 milliárd forint értékben (19%). A 
közjogi szervezetekhez 480 eljárás 
tartozott (16%), ami 1618 milliárd forin-
tot jelentett (61%). A magukat egyéb 
kategóriába sorolt ajánlatkérők körében 
az eredményes közbeszerzések száma 
339 darab (11%) volt, melyhez 353 
milliárd forint (13%) tartozott. A 
támogatott szervezetek eljárásainak 
száma 134 (4%), értéke 29 milliárd forint 
volt (1%). A közszolgáltatók építési 
beruházásai mind számban mind ér-
tékben a közbeszerzések 3 százalékát 
tették ki (100 db, 70 Mrd Ft). A központi 
szintű szervezetek 80 esetben (3%) foly-
tattak le eredményes közbeszerzést 65 
milliárd forint értékben (2%).(11-12 ábra) 

3 Az elemzésben az egyajánlatos közbeszerzéseket a KH módszertana szerint eljárás alapon vizsgáltam, ami eltér a bizottsági és a 
63/2022. (II.28.) kormányrendeletben megfogalmazott módszertantól.  
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Forrás: Köbeszerzési Hatóság
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4 A 13-14. ábrán csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatokhoz köthető közbeszerzések jelennek meg budapesti adatként. A 
budapesti székhelyű ajánlatkérők esetében a teljes adat 777 eljárás, melyhez 1857 milliárd forint tartozik. 
5 A közbeszerzési eljárások (építési beruházások) teljesítésének helye nem minden esetben egyezik meg az ajánlatkérők 
székhelyével. 

Az 13-14. ábrából4 látható, hogy az 
ajánlatkérők székhelye5 szerint a 
legtöbb építési beruházás Budapest-
hez köthető (277 db, 110 Mrd Ft). 
Második helyen Pest megyét találjuk, 
ahol 238 eljáráshoz 46 milliárd forint 
tartozott. Az eljárások számát tekint-
ve a harmadik Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye 224 eredményes köz-
beszerzéssel 102 milliárd forint 
értékben. A további megyék sorrend-
je a közbeszerzések számát figyelem-
bevéve Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye (181 db, 61 Mrd Ft), Hajdú-Bihar 
megye (175 db, 49 Mrd Ft), Győr-
Moson-Sopron megye (123 db, 41 
Mrd Ft), Veszprém megye (122 db, 73 
Mrd Ft), Békés megye (111 db, 40 Mrd 
Ft), Bács-Kiskun megye (111 db, 27 
Mrd Ft), Baranya megye (110 db, 34 
Mrd Ft), Fejér megye (109 db, 60 Mrd 
Ft), Somogy megye (89 db, 59 Mrd Ft), 
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Csongrád-Csanád megye (89 db, 38 Mrd Ft), Tolna 
megye (83 db, 23 Mrd Ft), Vas megye (82 db, 20 Mrd Ft), 
Jász-Nagykun-Szolnok megye (79 db, 28 Mrd Ft), Heves 

megye (79 db, 18 Mrd Ft), Zala megye (75 db, 25 Mrd 
Ft), Komárom-Esztergom megye (68 db, 25 Mrd Ft), 
Nógrád megye (62 db, 11 Mrd Ft). 

A 15-16. ábrán az építőipar különböző ágazataiba6 
tartozó közbeszerzések kerültek vizsgálat alá. Az 
ábrákból látható, hogy darabszámát tekintve a 
közbeszerzések között az épületek építése és az egyéb 
építmények építése szinte azonos arányt képviselt (1271 
db, 43%) illetve (1256 db, 42%). Értékarányát tekintve 

6 A vizsgálat során az építőiparnak három területét különböztettem meg a statisztikában használt osztályozás szerint. Az első 
csoport az épületek építése (TEÁOR 41), amit korábban magasépítésnek is neveztek. A második csoport az egyéb építmények 
építése (TEÁOR 42), ezt egykor mélyépítésnek tekintették. A harmadik csoport a speciális szaképítés (TEÁOR 43). Az első két 
csoportba összetett munkák tartoznak, egy épület, egy híd megépítése, felújítása. A harmadikba azon szakemberek munkája, akik 
az építkezésnek csak egy kis területét végzik (elkészítik a tetőt, kifestik a szobát). A tevékenységek besorolásához elsősorban a 
beszerzés tárgyaként megfogalmazott szöveget vettem figyelembe. 

azonban közel 70 százaléka volt az egyéb építmények 
építésére fordított összeg (1803 Mrd Ft), míg az épületek 
építésére csak a felhasznált összeg 28 százalékát (731 
Mrd Ft) fordították. A speciális szaképítés csoportjába 
460 közbeszerzés tartozott, mely 103 milliárd forintot 
tett ki. 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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A 3. táblázat bemutatja, hogyan alakult az építési beru-
házás tárgyú eljárások száma és értéke a különböző 
értéksávokban. A legtöbb eljárást 1436 db-ot (48%) az 
50-200 millió Ft közötti értéktartományban folytatták le.
Az egy eljárásra jutó érték 108 millió forint volt. Ezen
belül a legtöbb eljárás épületek építéséhez volt köthető
(605 db, 66 Mrd Ft). Ezt követte az egyéb építmények
építése (603 db, 66 Mrd Ft), majd a speciális szaképítés
(228 db, 24 Mrd Ft). A 200 millió és 1 milliárd Ft közötti
csoportban az egy eljárásra jutó érték 391 millió forint
volt. Itt is az épületek építése körében folytatták le a
legtöbb eredményes eljárást (396 db, 160 Mrd Ft),
második az egyéb építmények építése (347 db, 134 Mrd

Ft), végül a speciális szaképítés (128 db, 47 Mrd Ft) 
következett. Az 50 millió alatti közbeszerzések esetében 
az egy eljárásra jutó érték 28 millió forint volt. Ebben a 
körben az egyéb építmények építése esetén volt a 
legtöbb eljárás (163 db, 5 Mrd Ft), utána az épületek 
építése (159 db, 4 Mrd Ft), ezt követte a speciális 
szaképítés (91 db, 3 Mrd Ft). A legnagyobb értékű 
közbeszerzések között hasonlóan alakult a sorrend. Az 
első helyen az egyéb építmények építése (143 db, 1598 
Mrd Ft), másodikon az épületek építése (111 db, 501 
Mrd Ft), harmadikon a speciális szaképítés (13 db, 29 
Mrd Ft) található. Az egy eljárásra jutó érték 8 milliárd 
forint volt. 

3. táblázat: Az építőipari közbeszerzések TEÁOR ágazatok szerint 2021-ben

Építőipari eljárások 50 millió Ft alatt 
50-200 millió Ft

között
200 millió és 1 
milliárd között 

1 milliárd és a 
felett 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

érték 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

Épületek építése 
(TEÁOR 41 ágazat) 159 4 605 66 396 160 111 501 

Egyéb építmény építése 
(TEÁOR 42 ágazat) 163 5 603 66 347 134 143 1598 

Speciális szaképítés 
(TEÁOR 43 ágazat) 91 3 228 24 128 47 13 29 

Összesen 413 12 1436 156 871 341 267 2128 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 
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ségek elvégzésére fordítják 
az eredményes közbeszer-
zéseket. Számát tekintve az 
építési beruházások között 
a felújítási és karbantartási 
munkák képviselték a leg-
jelentősebb részt (1362 db, 
536 Mrd Ft), értékét tekint-
ve az új építésű kivitelezé-
sek adták a legnagyobb 
hányadot (1273 db, 1450 
Mrd Ft). Bővítésbe azok az 
eljárások tartoztak, ahol 
részben felújításról, rész-
ben új építésről szólt a 
közbeszerzés (325 db, 642 

eljárás számban és értékben az 
útépítések közé tartozott (539 
db, 904 Mrd Ft). 490 darab 
eljárással az oktatási beruházá-
sok következtek, melyek értéke 
207 milliárd forint volt. A har-
madik helyen a közmű beruhá-
zások álltak: 438 darab eljárás 
299 milliárd forint értékben. Bár 
csak 44 eljárás tartozott a 
vasútépítés kategóriába, de érté-
két tekintve a második helyen 
állt 409 milliárd forint értékkel. 
2021-ben is jelentős részt képvi-
seltek az egészségügyben és a 
szociális ágazatban meghirde-
tett közbeszerzések (435 db, 143 
Mrd Ft). A lakosság pihenését 

szolgáló célok közül a szabadidős létesítményekkel kap-
csolatos közbeszerzések száma 343 darab volt 274 
milliárd forint összegben, míg a kulturális intézmények-
re 214 eljárás keretében 213 milliárd forintot fordítottak. 
Különböző épületek (középületek, lakások) építésére és 
felújítására 331 eljárás keretében 141 milliárd forint 
értékben hirdettek eredményt. Ipari és mezőgazdasági 
területek fejlesztésére 104 eljárás során 32 milliárd 

(Mrd Ft) az építés jellege szerint 2021-ben

9 Mrd Ft, 1%

536
Mrd Ft, 

1362 db, 20%
46%

1450
Mrd Ft, 

55%
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43%

642 Mrd Ft
325 db, 11% 24%
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17. ábra: Az  építőipari közbeszerzések száma (db) és értéke
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A 17. ábrán látható, hogy 
milyen jellegű tevékeny-

Mrd Ft). A bontásba azok a 
közbeszerzések kerültek,               

amelyek a speciális szak-
építés kategóriájába tartoznak, de az előzőleg felsorolt 
kategóriák egyikébe sem sorolhatók. Ilyenek lehetnek 
például az épületek bontása, a különböző földmunkák 
elvégzése, például régészeti feltárások előkészítéseként. 
Ide 27 eljárás tartozott 9 milliárd forint értékben.  

A 18-19. ábra bemutatja, hogy az építési beruházásokat 
2021-ben mire fordították. Az ábrákból látható, hogy a 
közbeszerzések között a legtöbb 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

18.

Bővítés
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forintot fordítottak. Egyéb célokra 50 közbeszerzés 
esetében hirdettek eredményt 15 milliárd forint érték-
ben.  

A 4. táblázat azt mutatja, hogyan alakultak az oktatás-
hoz, neveléshez kapcsolódó beruházások 2021-es 
adatai. Legnagyobb része a szociális ágazathoz tartozó 
bölcsőde építésekre elnyert pályázat volt (272 db, 46 

Mrd Ft), amelyből 158 eset-
ben, 30 milliárd forint érték-
ben új épületet építettek. Az 
óvoda építésen belül új épü-
let építésére 10, felújítására 
58, bővítésére 22 eljárást bo-
nyolítottak le, 4, 6, illetve 3 
milliárd forint értékben. Ál-
talános iskolák esetében a 
felújításra, karbantartásra 
kiírt közbeszerzések voltak 
a legjellemzőbbek (158 db, 
24 Mrd Ft), ez volt a jellem-
ző a középiskolák (50 db, 21 
Mrd Ft) a felsőoktatás (49 
db, 32 Mrd Ft) és a kollé-
giumok (16 db, 13 Mrd Ft) 
esetében is. 

4. táblázat: Az oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó közbeszerzések 2021-ben

Bővítés Építés Felújítás Összesen 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

Bölcsöde 87 11 158 30 27 5 272 46 

Óvoda 22 3 10 4 58 6 90 13 

Általánosiskola 42 17 27 16 158 24 227 57 

Középiskola 2 1 7 30 50 21 59 52 

Felsőoktatás 13 6 21 15 49 32 83 53 

Kollégium 3 10 2 4 16 13 21 27 

Összesen 169 48 225 99 358 101 752 248 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

Az 5. táblázat azt mutatja, hogyan alakultak az energia-
ellátáshoz kapcsolódó és a környezetvédelem szem-
pontjából különösen fontos területen lebonyolított 
közbeszerzések. A környezetvédelemben a legfonto-
sabb feladat a felszíni és felszín alatti vizek védelme. 
Tavaink, folyóink védelme érdekében összesen 47 eljá-
rásban hirdettek eredményt 49,7 milliárd forint érték-

ben. A belvizek kezelésére és az utakra lehulló csapadék 
elvezetésére 153 esetben 24,3 milliárd forint összegben 
folytattak le közbeszerzést. Víz- és szennyvíz csatornák 
fejlesztésére 139 eljárás keretében 178,0 milliárd forintot 
fordítottak. A villamosáram elosztáshoz kapcsolódóan 
25 eljárást bonyolítottak le, melynek értéke 2,5 milliárd 
forintot tett ki. Az önkormányzatok közvilágítás épí-
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tésére és felújítására 5 közbeszerzés keretében 6,9 
milliárd forint értékben hirdettek eredményt. A klíma-
védelem szempontjából fontos atom- és napenergia 
felhasználás bővítése érdekében 17 eljárás során 2,9 
milliárd forintot költöttek el. Távfűtés esetében a közbe-

szerzéseket nagyobb részt új hálózatok kiépítésére (6 
db, 5,7 Mrd Ft), a kisebb részt a meglévő hálózat 
felújítására (16 db, 3,6 Mrd Ft) fordították. Hulladék-
gyűjtésre és kezelésre 18 közbeszerzés keretében 15,9 
milliárd forintról döntöttek. 

5. táblázat: A közmű fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzések 2021-ben

Bontás Építés Bővítés Felújítás Összesen 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

Csapadékvíz 1 2,4 95 15,1 26 3,0 31 3,8 153 24,3 

Víz, szennyvíz 1 0,1 97 120,6 6 5,6 35 51,7 139 178 

Vízépítés - - 30 27 1 1,8 16 20,9 47 49,7 

Gáz 2 0,1 7 8,3 1 ≈0,0 3 1 13 9,4 

Közvilágítás - - 2 6 - - 3 0,9 5 6,9 

Villamosáram - - 4 0,6 - - 21 1,9 25 2,5 

Erőmű 1 ≈0,0 9 1,8 2 0,2 5 0,9 17 2,9 

Távfűtés - - 6 5,7 16 3,6 22 9,3 

Hulladék 1 0,1 13 14,8 3 0,9 1 0,1 18 15,9 

Összesen 6 2,7 263 199,9 39 11,5 131 84,8 439 298,9 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

A közbeszerzések értékének majdnem ötven százalékát 
út és vasút építésére fordították. A 6. táblázat mutatja be 
azt, hogy az erre elköltött összegek miképpen oszlanak 
meg az egyes területek között. A legnagyobb részt a 
közút építés (177 db, 673,8 Mrd Ft) és karbantartás (244 
db, 161,7 Mrd Ft) tette ki. Hídépítésre és felújításra 10 

eljárás keretében 28,9 milliárd forintot, míg kerékpár-
utakra 93 esetben 35,4 milliárd forintot fordítottak. 
Vasútépítéshez 43 eljárás kapcsolódott, melynek értéke 
408,5 milliárd forint volt, melyen belül a vasútvonalak 
bővítésére fordították a legnagyobb összeget (338 Mrd 
Ft). 

6. táblázat: Út, vasút építése az építés jellege szerint 2021-ben

Bontás Építés Bővítés Felújítás Összesen 

száma értéke száma értéke száma értéke száma értéke száma értéke 
db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft 

Közút 1 ≈0,0 177 673,8 13 3,7 244 161,7 435 839,2 

Híd - - 6 8,7 - - 4 20,2 10 28,9 

Kerékpárút - - 89 33,5 - - 4 1,9 93 35,4 

Vasút 1 0,2 10 43,3 2 338,4 30 26,6 43 408,5 

Összesen 2 0,2 282 759,3 15 342,1 282 210,4 581 1312 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 


	szerkesztőbizottsági köszöntő
	A Közbeszerzési Hatóság  legfrissebb állásfoglalásai
	A Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásai
	1. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	2. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	3. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	4. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	5. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	6. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	7. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	8. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása
	9. kérdés
	A Közbeszerzési Hatóság válasza
	A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása

	Jogorvoslati aktualitások
	D.476/26/2020. számú határozat

	Közbeszerzési iránytű
	A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás törvényességi ellenőrzésének tapasztalatai 2. Műszaki-technikai sajátosságokra vagy kizárólagos jogok védelmére alapított eljárások
	Experience in reviewing the legality of a negotiated procedure without prior publication 2.
	Procedures based on technical reasons or protection of exclusive rights
	Bevezetés
	A választott jogalapi fordulat megjelölése
	Műszaki-technikai sajátosságokra alapított eljárás
	Kizárólagos jogok védelmére alapított eljárás
	A reális alternatíva hiánya és a verseny szűkítésének indokoltsága
	Záró gondolatok

	A szerződés-ellenőrzés kérdései – Útfelújítástól a Kúriáig – I. rész
	Questions of the control of public contracts – from road reconstruction to the Supreme Court – 1st part
	A szerződés-ellenőrzési eljárás elrendelésének alapja
	A jogeset kiválasztásának szempontjai
	A közérdekű bejelentés
	A szerződés-ellenőrzési eljárás megindul
	Az adatszolgáltatások és a Hatóság egyes megállapí-tásai
	Az igazságügyi szakértők és a szakvélemény


	Statisztika



