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Központosított közbeszerzés európai 
gyakorlata… 
•  Trend: a központi beszerző szervek általános 

erősödése (CPB-k) 
–  Specializált szervezetek 
–  Hatékonyságjavulás, megtakarítás növekedés, 

méretgazdaságosság 
–  KKV-k és a hazai ipar jogszabályokon belüli támogatása 

•  Trend: elektronikus közbeszerzés elterjedése  
–  e-katalógus  
–  e-megrendelés 
–  DBR – dinamikus közbeszerzési rendszer felé elmozdulás 
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Nemzetközi kitekintés 



Központosított közbeszerzés hazai 
gyakorlata… 
•  Hasonló és igazodik ez európai 

tendenciákhoz  
•  3 (+1) kiemelt specializált központi beszerző 

szerv 
–  KEF  - Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
–  NKOH – Nemzeti Kommunikációs Hivatal 
–  ÁEEK – Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

•  Folyamatos fejlesztések és finomhangolás alatt áll 
(jogszabályok, közbeszerzési eljárások, 
termékkörök) 
 

3 

Magyarországi helyzetkép 



•  Kormány központi beszerző szerve 
(beszerzési funkció) 
–  Információ-technológiai területen 
–  Üzemeltetés-technológiai területen 
 

 
Központosított közbeszerzési eljárásokat folytat 

 

•  Kormányzat központi ellátó és üzemeltető 
szervezete (logisztikai funkció) 

Intézményi közbeszerzési eljárásokat folytat 
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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról… 



Központosított közbeszerzés szereplői 
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Közbeszerzési 
és Ellátási 

Főigazgatóság 

Eladók, 
Szolgáltatók  
összes regisztrált: 

1235 

Intézmények 
Kötelezett 737 

Önként csatlakozó 
829  

összesen: 1566 

Központosított közbeszerzés 
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Információ-technológiai kiemelt termékkörök I. 
 

•  Kommunikációs eszközök és szolgáltatások  

 (mobil szolgáltatás, mobil készülék, hálózati aktív 

  és passzív eszközök) 

•  Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások 
(szoftverek hardverek, vizuáltechnika, szoftverfejlesztés, szakértői 

szolgáltatások) 

ADATBÁZIS Support 

Központosított közbeszerzés 



7 

Információ-technológiai kiemelt termékkörök II. 

•  Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások 
(multifunkciós eszközök, nyomtatók) 

 

•  Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások  

 elektronikus árlejtés szolgáltatás 

 
Ár 

Központosított közbeszerzés 



Információ-technológia 

Ø  9 központosított közbeszerzési eljárás 

Ø  21 keretmegállapodás 

Ø  79 szerződés 

Ø Eljárások keretösszege: 362 500 000 000.- Ft 

Ø  248 szerződéssel rendelkező IT cég 
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Központosított beszerzés helye és szerepe 
számokban 
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Központosított beszerzés helye és szerepe 
számokban 



KEF éves forgalom alakulása 
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Központosított beszerzés helye és szerepe 
számokban 



Hatályos IT keretmegállapodások 
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Keretmegállapodások KM hatálya Teljes KM 

teljesülés % 
1. Számítógép-rendszerek beszerzése (RÉGI) 2015.11.03. - 2017.11.03.  94,49 
2. Hálózati eszközök beszerzése (RÉGI) 2015.11.25. - 2017.11.25.  59,79 
3. KGR-IKM modul support szolgáltatás beszerzése 2016.07.29. - 2019.01.29.  87,10 
4. Nyomat előállító berendezések  beszerzése 2016.11.09. - 2019.11.09.  47,33 
5. Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése  2017. 02.06. - 2020.02.06. 7,33 
6. Emelt szintű terméktámogatás beszerzése  2017. 06.21. - 2020.06.21.  0,55 

7. SZGR - kliens oldali informatikai eszközök 
beszerzése 2017. 07.10. - 2020.07.10.  0,28 

8. Általános IT tanácsadási szolgáltatás 2017. 07.11. - 2020.07.11.  0 

9. Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek 
beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése  2017. 08.01. - 2020.07.31. 2,37 

10. 
Microsoft szoftver licencek beszerzése és kapcsolódó 
szolgáltatások 
 

2017. 08.25. - 2019.08.24. 0,1 

11. Szoftverfejlesztési tanácsadási szolgáltatás 2017. 10.11. – 2021. 10.10 0 

IT hatályos KM összesen: 363 500 000 000 

KEF-es keretmegállapodások 



Folyamatban lévő IT központosított eljárások 
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Eljárás neve Eljárás státusza 

Tervezett keretösszeg 

(nettó) Ft 

1. SZGR - Szerver oldali informatikai 
eszközök  Eredményközlés 75 000 000 000 

2. KGR-IKM modul support szolgáltatás Bírálat 8 000 000 000 

3. Mobiltelefonok Bírálat 1 000 000 000 

IT folyamatban 
összesen: 84 000 000 000 

KEF-es keretmegállapodások 



Tervezett IT központosított eljárások 
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Eljárás neve Eljárás státusza Tervezett keretösszeg 

(nettó) Ft 

1. Nyílt szoftverlicencek és support szolgáltatások Indítás előtt 28 000 000 000 

2. VMware szoftverlicencek Indítás előtt 2 500 000 000 

3. Hálózati aktív és passzív eszközök Új eljárás kidolgozása 27 500 000 000 

4. IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó 
szolgáltatások Új eljárás kidolgozása 20 000 000 000 

  
IT tervezett 

összesen 78 000 000 000 

KEF-es keretmegállapodások 



•  Teljes termék és szolgáltatás lefedettséget 
kell biztosítani (folyamatosan) 

•  Hazai és EU-s érintett beszerzések teljes 
körét központosított keretmegállapodásokból 
lehet/kell teljesíteni 

•  Volumen növekedés lehetőséget biztosít a 
közbeszerzési költségek csökkentésére 

•  Elektronikus közbeszerzési kötelezettség/
lehetőség bevezetése az eljárás minden 
szakaszában  
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Stratégiai kérdések a központosított 
közbeszerzés hazai rendszerében 
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új portál (eKKP) – https://kozbeszerzes.gov.hu  
Elektronikus központosított beszerzés 



Az eKKP megvalósítása, 
a rendszerfejlesztés szakaszai 

1. mérföldkő 
•  A fejlesztés célkitűzése:  

Elektronikus közbeszerzési folyamatok workflow jellegű 
támogatásának kialakítása (keretmegállapodás I. részében) 
elektronikus beadás és elektronikus bontás folyamatainak 
kezelése a nyílt elérésű internetes portálon 

 
2. mérföldkő 

•  A fejlesztés célkitűzése: 
Workflow támogatás teljeskörű kiterjesztése – kényelmi funkciók 
az eljárások során folytatott e-mailes kommunikáció integrálása a 
portálba – keretmegállapodás II. részének elektronikus 
lebonyolítása (verseny újranyitás) 

  
16 

Elektronikus központosított beszerzés 



 
eKKP várható tapasztalatok 

 
•  Átláthatóság javul 
•  Felhasználókat támogató működés 
•  Automatizált folyamatvezérlés 
•  Az intézményi és szállítói regisztrációk pontos adatokat 

szolgáltatnak 
•  Hatékony termék keresés a webshopban 
•  Papírmentes és gyorsabb ügyintézés 
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Elektronikus központosított beszerzés 



   

Ø   Elektronikus kommunikáció bevezetése a 

keretmegállapodásos eljárások első részében 

Ø  Fokozatos áttérés az elektronikus kommunikációra a 

keretmegállapodásos eljárások második részében – 

verseny újranyitásoknál 

(Szgr –kliens,  Microsoft licencek beszerzése) 

Ø  Egy keretmegál lapodás alapján történhet a 

megrendelés, illetve verseny újranyitás is 
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Újdonságok a központosított IT beszerzéseknél 



•  DRÁGA!? 
–  Kérdések:  Mit mivel hasonlítunk? 

   Cégek adó és járulékfizetése? 
     Egészséges árverseny szintje? 
   Irreálisan alacsony árak? 

•  EU-s források felhasználására alkalmas!? 
–  KFF támogató tanúsítványok kérdésköre 

•  Sok az adminisztráció!? 
–  elektronikus közbeszerzési támogatás  

 (KEF Portál - eKKP) 
–  közvetlen lehívási (megrendelési) lehetőség  
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Kritikák és változások a KEF központosított 
közbeszerzési gyakorlatában 



 
Amire a válaszokat az előadásban remélhetőleg már 

megtaláltuk… 
 

•  NYÍLT vs. KÖZPONTOSÍTOTT eljárást alkalmazzunk? 

•  KÖZVETLEN MEGRENDELÉS vs. VERSENY ÚJRANYITÁS? 
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Közbeszerzési kérdések… 



 
 

Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 

 
 

foigazgato@kef.gov.hu 
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