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1. Vezetői összefoglaló 
 

A Közbeszerzési Hatóság eddig nem volt tagja a Hivatalos Statisztikai Szolgálatnak, 

azonban tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekre vonatkozó 

statisztika magas minősége iránt elkötelezett, így célja volt, hogy az új statisztikai törvény 

adta lehetőséggel élve kezdeményezze a felvételét a Hivatalos Statisztikai Szolgálat 

tagjai körébe. Ennek érdekében kérelemmel fordult a KSH elnökéhez, hogy akkreditációs 

eljárás keretében vizsgálják meg a Közbeszerzési Hatóság szervezetét és működését a 

Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódex elveinek történő megfelelőség tekintetében. E cél 

érdekében került sor az akkreditációs eljárás lefolytatására. A Közbeszerzési Hatóság az 

első olyan szerv, amely korábban nem volt a jogszabály erejénél fogva a Hivatalos 

Statisztikai Szolgálat tagja, hanem maga indítványozta az akkreditációját. 

A Közbeszerzési Hatóság feladatai közül a statisztikai feladatok rögzítve vannak a Kbt-

ben, az Alapító okiratában, a Szervezeti és működési Szabályzatában. A Közbeszerzési 

Hatóságot az elnök vezeti, akinek szakmai irányítási joga nem terjed ki a szakmai 

statisztikai kérdésekre, a statisztikai tevékenységre. A hivatalos statisztikai vezető a 

Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály Statisztikai Elemző Osztály osztályvezetője. Az 

osztályvezető felel a Közbeszerzési Hatóság statisztikai tevékenységéért, statisztikai 

szakmai kérdésekben ő dönt. A hivatalos statisztikai vezető statisztikai szakmai 

függetlenségét a Szervezeti és működési Szabályzat, valamint a Főosztály ügyrendje 

biztosítja. 

A hivatalos statisztika előállítása objektív módon, kizárólag szakmai szabályoknak 

megfelelően történik. Ez jellemző az adatok publikálására is. Ugyanakkor a Közbeszerzési 

Hatóság nem rendelkezik statisztikai adathozzáférési szabályzattal, illetve a tájékoztatási 

naptára nem nyilvános. 

A statisztikai adatkérés esetén az adatkérés összeállítása a Statisztikai Elemző Osztály 

feladata. Az adatkiadás esetén kiemelt hangsúlyt kap az adatok pontossága, 

megfelelősége.  

Az Európai Unió tagállamainak általános gyakorlata szerint a közbeszerzésekkel 

kapcsolatos statisztikák alapját az eljárások eredményéről szóló tájékoztató 

hirdetmények adatai képezik, amelyet Magyarországon a Közbeszerzési Hatóság tesz 

közzé a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetve. A Közbeszerzési Hatóság is ezen 

adatforrást használja fel a statisztikai adatok előállításához. 
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A Közbeszerzési Hatóság esetén erősségként kell megemlíteni, hogy a hivatalos statisztikai 

tevékenység ellátásához szükséges erőforrások (pénzügyi, infrastrukturális, informatikai) 

fedezete teljes mértékben biztosított. 

Szintén erősségként kell kiemelni, hogy a hirdetmények jogi lektorálása, mint az 

adattisztítás első lépcsőfoka az Uniós államok közül kizárólag Magyarországon történik. Ez 

biztosítja, hogy a statisztika alapját képező elsődleges adatok már ellenőrzötten kerülnek 

felhasználásra. 

A statisztikai tájékoztatás lehetséges formái közül kiemelendő a Közbeszerzési Hatóság 

által működtetett mobil applikáció, ahol külön menüpont alatt jelenik meg a statisztika. 

A lefolytatott akkreditációs vizsgálat eredménye alapján a fentiekre, valamint a 

jelentésben részletesen kifejtett megállapításokra tekintettel az Akkreditációs Bizottság 

álláspontja szerint a Közbeszerzési Hatóság statisztikai tevékenysége megfelel a hivatalos 

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben, valamint a Nemzeti Statisztika Gyakorlati 

Kódexében lefektetett elveknek. Mindezekre tekintettel az Akkreditációs Bizottság 

javasolja a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként történő 

akkreditálását. 
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2. Ajánlások 
 

1. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében a Közbeszerzési 

Hatóság Alapító Okirata 4.4. pontját egészítse ki a hivatalos statisztikai tevékenység 

megfelelő kormányzati funkció szerinti megjelöléssel. (1. elv, 5. elv) 

 

2. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében a Hirdetménykezelési 

és Statisztikai Főosztály ügyrendjében sorolja fel a Hirdetménykezelési és Statisztikai 

Főosztály főosztályvezető feladatai között a hivatalos statisztikai tevékenységgel 

kapcsolatos feladatokat. (1. elv) 

 

3. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében a Közbeszerzési 

Hatóság vizsgálja felül a jelenleg a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére álló és a 

statisztikát képező alapadatok körét, hogy szükséges lenne-e bővíteni azt a 

szélesebb körű tájékoztatás érdekében, beleértve a társszervektől – 

Miniszterelnökség, Digitális Kormányzati Ügynökség, Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert (EKR) működtető Nemzeti 

Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (NEKSZT Kft.) – történő 

adminisztratív adatátvételt is. A tájékoztatás bővítése érdekében a Hatóság 

vizsgálja felül saját szervezetén belül is a rendelkezésre álló egyéb adatokat, illetve 

a statisztikai adatok összeállításának folyamatát annak érdekében, hogy a 

hivatalos statisztikai vezető pozíciója erősebb, a hivatalos statisztikai előállítás 

folyamata koncentráltabb legyen. (1. elv, 11. elv, 14. elv) 

 

4. A Kódexnek történő megfelelés érdekében a Közbeszerzési Hatóság törekedjen a 

felhasználókkal történő közvetlenebb kapcsolattartásra, igényeik felmérésére, így 

vizsgálja meg felhasználói elégedettség mérés bevezetésének lehetőségét, 

végrehajtását. Ezen túlmenően szélesítse az olyan aktív kétirányú kommunikációs 

csatornákat, amelyeken a felhasználó kapcsolatba léphet a Közbeszerzési Hatóság 

statisztikai kérdésekben illetékes szervezetével, munkatársaival. (3. elv, 14. elv) 

 

5. A Kódexnek történő megfelelés érdekében a Közbeszerzési Hatóság hozza 

nyilvánosságra és tegye elérhetővé a felhasználók számára a közzétételi naptárat. 

(2. elv, 3. elv, 12. elv) 

 

6. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében a Közbeszerzési 

Hatóság dolgozzon ki dokumentált eljárásrendet a hivatalos statisztikai adatok 
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közzétételének, illetve a hivatalos statisztikai adatokhoz való hozzáférésnek a 

közérdekű adatkiadásoktól elkülönített folyamatára. (2. elv, 12. elv, 14. elv)  

 

7. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében a Közbeszerzési 

Hatóság a szervezet honlapján hozzon létre statisztikai aloldalt, ahol megjelenítésre 

kerülhetnek a Hatóság hivatalos statisztikai tevékenységével kapcsolatos 

információk, minőségpolitikára utaló rész, fogalmak, módszertan, hivatalos 

statisztikai adatok, linkek, valamint a hivatalos statisztikai adatokra vonatkozó eseti 

adatigénylésekre vonatkozó információk. (1. elv, 2. elv, 7. elv, 8. elv, 10. elv, 11. elv, 

12. elv és 14. elv) 

 

8. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében a Közbeszerzési 

Hatóság strukturáltan kezelje, és hozza nyilvánosságra a statisztikai minőséggel, 

fogalmakkal, módszertannal kapcsolatos európai uniós és hazai szabályokat, 

előírásokat, útmutatókat, és tegye elérhetővé ezeket magyar nyelven is legalább 

kivonat/összefoglaló szintjén. (8. elv) 
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3. Bevezetés 
 

A Hivatalos Statisztikai Szolgálat (továbbiakban: HSSz) tagjai (továbbiakban: statisztikai 

szervezetek) magukra nézve kötelező érvénnyel, egybehangzó támogatással fogadták 

el 2017 júniusában a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében (továbbiakban: Kódex) 

foglalt iránymutatásokat, minőségi követelményeket. 

Célul tűzték ki a Kódexben foglalt elveknek, ismérveknek való lehető legteljesebb 

megfelelést. Ennek szellemében feladatukat úgy látják el, hogy a hivatalos statisztika 

hatóköre találkozzon a felhasználói igényekkel, a hivatalos statisztika fejlesztése, 

előállítása és közzététele magas színvonalon történjen, s a statisztikai termékek mindenki 

számára hozzáférhetőek és érthetőek legyenek.  

Mindezen célok elérése érdekében a statisztikai szervezetek elkötelezték magukat a 

hivatalos statisztika minőségének közös, folyamatos és koordinált javítása és a megfelelés 

szintjének jogszabályon alapuló, rendszeres értékelése mellett. Ennek konkrét eszköze az 

akkreditációs eljárás, amelynek jogi környezetét és alapvető szabályait a hivatalos 

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az annak végrehajtására kiadott 184/2017. 

(VII.5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Az akkreditációs eljárás célja, hogy egységes minőségi keretrendszerre alapozva 

megállapítsa, hogy a HSSz tagjai a hivatalos statisztikai tevékenységüket milyen 

színvonalon látják el. Az akkreditációs eljárás első szakasza az önértékelési szakasz.  

Az önértékelési szakasz során az akkreditációra készülő statisztikai szervezet feladata volt 

az önértékelő kérdőív kitöltése. Ezt követően háromtagú akkreditációs szakértői bizottság 

elemezte a kitöltött kérdőívet valamint a válaszokat alátámasztó dokumentumokat, 

majd helyszíni interjúkat folytatott le az értékelt szervezet szakértőivel, vezetőivel. 

Mindezek alapján készítette el a bizottság az akkreditációs jelentését. 

Az akkreditációs jelentésben rögzített megállapítások segítségével átfogó képet kapunk 

a szervezet hivatalos statisztikai tevékenységéről. A jelentésben ajánlások kerültek 

megfogalmazásra, amelyek további fejlesztési intézkedések koordinált elindításához, 

folytatásához szolgáltatnak kiindulási alapot a szervezet számára, a hivatalos statisztikai 

tevékenysége minőségének továbbfejlesztése érdekében.  

A Közbeszerzési Hatóság esetében az eljárást Krasznai Andrea (Magyar Nemzeti Bank), 

Varga Éva (Központi Statisztikai Hivatal), továbbá az Akkreditációs Bizottság elnökeként 

dr. Láng Dóra (Központi Statisztikai Hivatal) folytatta le, melynek során a helyszíni 

látogatásra 2020. szeptember 2-3. között került sor.  

A személyes interjúkon részt vettek körét a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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A jelentés alapján az értékelt szervezet a fejlesztési intézkedéseket saját maga számára 

fogalmazza meg, melyek előrehaladását a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület kíséri 

a továbbiakban figyelemmel. 
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4. Az értékelt szervezet bemutatása: helye és működése a Hivatalos 

Statisztikai Szolgálatban 
 

A Közbeszerzési Hatóság eddig nem volt tagja a Hivatalos Statisztikai Szolgálatnak, 

azonban tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekre vonatkozó 

statisztika magas minősége iránt elkötelezett, így célja volt, hogy az új statisztikai törvény 

adta lehetőségként kezdeményezze a felvételét a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai 

közé. Ennek érdekében kérelemmel fordult a KSH elnökéhez, hogy akkreditációs eljárás 

keretében vizsgálják meg a Közbeszerzési Hatóság Kódex elveinek történő 

megfelelőségét. E cél érdekében került sor az akkreditációs eljárás lefolytatására. A 

Közbeszerzési Hatóság az első olyan szerv, amely korábban nem volt a jogszabály 

erejénél fogva a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagja, hanem maga indítványozta az 

akkreditációt. 

A Közbeszerzési Hatóság jogállását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) rögzíti. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt-ben meghatározott célok 

érvényesülésének biztosítása érdekében működik, és csak az Országgyűlésnek van 

alárendelve. 

A Közbeszerzési Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló autonóm államigazgatási 

szervként működő központi költségvetési szerv, amely a Kbt-ben meghatározott 

feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik, illetékessége az ország egész területére 

kiterjed. 

A Közbeszerzési Hatóság költségvetését a központi költségvetésről szóló törvény 

Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címként kell megtervezni. A 

Közbeszerzési Hatóság előirányzatának terhére az Országgyűlés jóváhagyása nélkül év 

közben nem hajtható végre átcsoportosítás. 

A Közbeszerzési Hatóság feladatai közül a statisztikai feladatok rögzítve vannak a Kbt-

ben, az Alapító okiratában, a Szervezeti és működési Szabályzatában. A Közbeszerzési 

Hatóságot az elnök vezeti, akinek az irányítási, felügyeleti joga nem terjed ki a szakmai 

statisztikai tevékenységre. Ezen túlmenően a Közbeszerzési Hatóság főtitkára, mint a 

statisztikai szervezeti egységet felügyelő személy szintén nem szól bele statisztikai szakmai 

kérdésekbe. A hivatalos statisztikai vezető a Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály 

Statisztikai Elemző Osztály osztályvezetője. Ő felel a Hatóság statisztikai tevékenységéért, 

statisztikai szakmai kérdésekben ő dönt. A hivatalos statisztikai vezető statisztikai szakmai 

függetlenségét a Szervezeti és működési Szabályzat, a Főosztály ügyrendje biztosítja. 
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A statisztikai adatok feldolgozása és elemzése a Hirdetménykezelési és Statisztikai 

Főosztályon belül a Statisztikai Elemző Osztály feladata. 

A Közbeszerzési Hatóság a statisztikai adatokat a Kbt. alapján gyűjti. A Közbeszerzési 

Hatóságnak OSAP statisztikai adatgyűjtése nincs, a Kbt. alapján adminisztratív célra – 

közbeszerzési eljárások dokumentálása, hirdetmények jóváhagyása, nyilvántartása – 

gyűjti a statisztika alapját képező adatokat. 

Az Európai Unió tagállamainak általános gyakorlata szerint a közbeszerzésekkel 

kapcsolatos statisztikák alapját az eljárások eredményéről szóló tájékoztató 

hirdetmények adatai képezik, amelyet Magyarországon a Közbeszerzési Hatóság tesz 

közzé a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetve. A hirdetmények konkrét adattartalmát 

a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint a közbeszerzési hirdetmények közzétételére 

használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 11-i 2015/1986 végrehajtási rendelet (a 

továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) tartalmazza. A Hirdetményeket az 

ajánlatkérők által megküldött hirdetmény-tartalmak képezik. 

A Közbeszerzési Hatóság által előállított statisztikai adatok a féléves gyorsjelentésben, a 

Hatóság tevékenységéről és működéséről szóló éves országgyűlési beszámolóban 

jelennek meg. Emellett a havonta megjelenő Közbeszerzési Értesítő Plusz folyóiratban 

statisztikai rovat alatt is találhatók statisztikai elemzések. 

A Közbeszerzési Hatóságnál egyéb hirdetmény adatok is rendelkezések állnak, valamint 

a közbeszerzési szerződések ellenőrzéséből is elérhetők adatok, de jellemzően ezeket 

nem használják fel a különböző statisztikák elkészítéséhez.  

A Közbeszerzési Hatóság Statisztikai Elemző Osztályán kívül más szervezeti egységek is 

készítenek statisztikai kimutatásokat a saját szakterületükre vonatkozóan (a Kbt. által 

meghatározott tevékenységükből eredően rendelkezésre álló alapadatokból, amelyek 

adott esetben a közzétett hirdetményektől függetlenek): 

- Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásokról (a Közbeszerzési Döntőbizottság 

a Közbeszerzési Hatóság keretén belül, ugyanakkor attól függetlenül működő szervezet); 

- Szerződésellenőrzési Főosztály a szerződésellenőrzéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzési 

tevékenységről; 

- Közszolgálati és Támogató Főosztály a megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárások ellenőrzéséről; 

- Hirdetménykezelési Osztály a hirdetmény-ellenőrzésre beérkezett hirdetmények 

számáról, típusairól; 
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A közbeszerzéssel kapcsolatos adatok a Közbeszerzési Hatóság mellett egyéb szerveknél 

is megjelennek, így a statisztikai adatok széleskörűbb felhasználása érdekében javasolt 

felülvizsgálni a jelenleg a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére álló és a statisztikát 

képező alapadatok körét, hogy bővíthetők-e, beleértve a társszervektől – 

Miniszterelnökség, Digitális Kormányzati Ügynökség, Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert (EKR) működtető Nemzeti 

Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (NEKSZT Kft.) – történő 

adminisztratív adatátvételt is. A tájékoztatás bővítése érdekében érdemes átnézni a saját 

szervezetén belül is a rendelkezésre álló egyéb adatokat, illetve a statisztikai adatok 

összeállításának folyamatát. Ezzel párhuzamosan javasolt, hogy a Közbeszerzési Hatóság 

kérje ki a felhasználók véleményét, mert ez is hozzájárul a statisztikai adatkörök bővítéshez, 

illetve annak relevanciájához. 

A Közbeszerzési Hatóság külön statisztikai weboldallal nem rendelkezik, a statisztikai 

információk, publikációk szétszórtan jelennek meg, így javasolt a honlapon egy statisztikai 

aloldalt létrehozni, és ott megjeleníteni a statisztikára vonatkozó információkat. 

Ugyanakkor a Közbeszerzési Hatóság által működtetett mobil applikációban már 

jelenleg is külön menüpont alatt jelenik meg a statisztika. 

A hivatalos statisztika előállítása objektív módon, kizárólag szakmai szabályoknak 

megfelelően történik. Ez jellemző az adatok publikálására is. Ugyanakkor a Közbeszerzési 

Hatóság nem rendelkezik saját statisztikai adathozzáférési szabályzattal, illetve nyilvános 

tájékoztatási naptárral, amelyek a felhasználók eligazodását segítenék. 
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5. Értékelő rész a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt 

elvek teljesítéséről 
  

1. Szakmai függetlenség 
 

A Közbeszerzési Hatóságnál a hivatalos statisztika előállítása független módon, kizárólag 

a szakmai szabályoknak megfelelően történik.  

A Közbeszerzési Hatóságot az elnök vezeti, akinek az irányítási, felügyeleti joga nem terjed 

ki a statisztikai szakmai tevékenységre. A statisztikai szervezeti egység magasabb 

irányítása szervezeti szinten a főtitkár irányítása alá tartozik, de ez csak formális irányítást 

jelent. A hivatalos statisztikai vezető a Hirdetménykezelési és Statisztikai főosztály 

Statisztikai Elemző osztály osztályvezetője. Ő felel a Közbeszerzési Hatóság statisztikai 

tevékenységéért, statisztikai szakmai kérdésekben ő dönt. A hivatalos statisztikai vezető 

statisztikai szakmai függetlenségét a Szervezeti és működési Szabályzat, a Főosztály 

ügyrendje biztosítja. 

A statisztikai feladatot ellátó osztályvezető, valamint munkatársak álláshelyi 

feladatleírásában is megjelenik a hivatalos statisztikai feladat ellátása. A hivatalos 

statisztikai adatok nyilvánosságra hozataláról is a Statisztikai Elemző Osztály vezetője dönt. 

A Közbeszerzési Hatóság éves beszámolóját, amely a közbeszerzésekre vonatkozóan 

többféle bontásban statisztikai adatokat is tartalmaz, az Országgyűlés Gazdasági 

Bizottsága fogadja el. Az elmúlt 25 évben nem volt példa arra, hogy az Országgyűlés ne 

fogadta volna el a beszámolót, és olyan sem fordult elő, hogy az illetékes bizottság 

befolyásolta volna a Közbeszerzési Hatóságot, hogy milyen közbeszerzési statisztikai 

adatot hozzon nyilvánosságra, jelentessen meg a beszámolóban. 

A Közbeszerzési Hatóságon belül egyéb szervezeti egységeknél is előáll statisztikát képező 

adat, amelyre a hivatalos statisztikai vezetőnek ráhatása nincs - készen kapja a féléves 

gyorsjelentéshez, éves beszámolóhoz - így a Közbeszerzési Hatóságnak felül kell vizsgálnia 

a szervezeten belül rendelkezésre álló egyéb adatokat, illetve a statisztikai adatok 

összeállításának folyamatát, ezzel erősítve a hivatalos statisztikai vezető pozícióját, a 

belső koordinációt. 

Az Akkreditációs Bizottság értékelése alapján a Közbeszerzési Hatóság a függetlenség 

elv elvárásainak részben megfelel.  
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1.1. Hivatalos statisztikát olyan szervezetek vagy szervezeti egységek állítanak elő, melyek 

hivatalos statisztikai tevékenysége független bármely politikai–szakpolitikai irányítási szervezettől 

vagy szervezeti egységtől, valamint a magánszektor szereplőitől. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló autonóm államigazgatási 

szervként működő központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését a központi 

költségvetésről szóló törvény Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címként 

kell megtervezni. A Közbeszerzési Hatóság előirányzatának terhére az Országgyűlés 

jóváhagyása nélkül év közben nem hajtható végre átcsoportosítás. Ez a jogszabályi 

rendelkezés biztosítja a Hatóság, mint egész szerv függetlenségét. 

A Közbeszerzési Hatóság feladatai közül a statisztikai feladatok rögzítve vannak a Kbt-

ben, az Alapító okiratában, a Szervezeti és működési Szabályzatában. A Közbeszerzési 

Hatóságot az elnök vezeti, aki, mint az első számú vezető felel a szervezet működéséért, 

így formálisan a statisztikai feladatok ellátásáért is, de statisztikai szakmai kérdésekben 

nem irányítja a hivatalos statisztikai vezetőt. A hivatalos statisztikai vezető a 

Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály Statisztikai Elemző Osztály osztályvezetője. Ő 

felel a Hatóság statisztikai tevékenységéért, statisztikai szakmai kérdésekben ő dönt. A 

hivatalos statisztikai vezető statisztikai szakmai függetlenségét a Szervezeti és működési 

Szabályzat, a Főosztály ügyrendje biztosítja. 

A helyszíni látogatás során a Hatóság elnökével, a főtitkárral és az illetékes szervezeti 

egységgel folytatott megbeszélés alapján bizonyított volt a függetlenség megvalósulása.  

Az éves beszámoló, amely a közbeszerzésekre vonatkozóan statisztikai adatokat is 

tartalmaz, az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága fogadja el. Az elmúlt 25 évben nem 

volt példa arra, hogy az Országgyűlés ne fogadta volna el a beszámolót, és olyan sem 

fordult elő, hogy az illetékes bizottság befolyásolta volna a Hatóságot, hogy milyen 

közbeszerzési statisztikai adatot hozzon nyilvánosságra. 

Mindezek alátámasztják a Közbeszerzési Hatóság szervezetében végzett hivatalos 

statisztikai adatelőállítási tevékenység szakmai függetlenségét, ugyanakkor szükséges a 

hivatalos statisztikai tevékenységet a megfelelő kormányzati funkció szerinti megjelöléssel 

megjeleníteni az Alapító Okiratban. 

 

1.2. A hivatalos statisztikáért felelős vezető szakmai döntéseinek függetlenségét a szervezet 

biztosítja. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 
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A Közbeszerzési Hatóságot az elnök vezeti, aki, mint az első számú vezető felel a 

szervezetműködéséért, így formálisan a statisztikai feladatok ellátásáért, de statisztikai 

szakmai kérdésekben nem irányítja a hivatalos statisztikai vezetőt. A hivatalos statisztikai 

vezető osztályvezető felel a Közbeszerzési Hatóság statisztikai tevékenységéért, statisztikai 

szakmai kérdésekben ő dönt. A hivatalos statisztikai vezető statisztikai szakmai 

függetlenségét a Szervezeti és működési Szabályzat, a Főosztály ügyrendje biztosítja. A 

Statisztikai Elemző Osztály és az osztályvezető a főosztály keretében működik, az 

osztályvezető felett a főosztályvezető és a főtitkár lát el irányítási és ellenőrzési jogkört, de 

ez csak a hierarchikus működésből fakadó irányítási jogköröket jelenti, és nem a 

statisztikai szakmai tevékenység ellátásába történő beleszólást.  

A Közbeszerzési Hatóságon belül egyéb szervezeti egységeknél is előáll statisztikát képező 

adat, amelyre a hivatalos statisztikai vezetőnek ráhatása nincs - készen kapja a féléves 

gyorsjelentéshez, éves beszámolóhoz - így a Közbeszerzési Hatóságnak felül kell vizsgálnia 

a szervezeten belül rendelkezésre álló egyéb adatokat, illetve a statisztikai adatok 

összeállításának folyamatát, ezzel erősítve a hivatalos statisztikai vezető pozícióját és a 

belső koordinációt. 

1.3 A hivatalos statisztikai feladatot ellátó (a funkcióért felelős) személyek a hivatalos statisztikák 

fejlesztése, előállítása és közzététele szempontjából függetlenek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Az 1.2. elvnél leírtak itt is megismételhetők, azzal kiegészítve, hogy a Közbeszerzési 

Hatóság elnöke a hozzá beérkezett igények alapján javaslatot tehet arra, hogy még 

milyen statisztikai információra lenne szükség, de arról ténylegesen szakmai szempontok 

alapján a Statisztikai Elemző Osztály vezetője dönt. 

A hivatalos statisztikai adatok nyilvánosságra hozataláról a Statisztikai Elemző Osztály 

vezetője dönt. 
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2. Pártatlanság, objektivitás 
 

A Közbeszerzési Hatóságnak nincsen statisztikai adatkiadással, nyilvánosságra hozatallal 

kapcsolatos szabályzata. Kizárólag a közérdekű adatkiadásról létezik szabályzat és a 

statisztikai adatok nyilvánosságra hozatala, kiadása annak alapján történik.  

A szervezet internetes oldalán jelennek meg statisztikai információk, statisztikai termékek, 

de nem strukturáltan. Az átlag felhasználó azokat nehezen találja meg.  

A statisztikai minőséggel, fogalmakkal, módszertannal kapcsolatos információk, a 

vonatkozó európai uniós és hazai szabályok, előírások, útmutatók nem találhatók meg. 

A honlapon nincs információ a hivatalos statisztikai adatokhoz való hozzáférés 

szabályairól. Az elvben foglaltaknak való jobb megfelelés érdekében szükség van 

további fejlesztésekre a szervezet részéről. 

Ennek keretében az Akkreditációs Bizottság indokoltnak tartja, hogy a Hatóság 

honlapján hozzanak létre egy külön statisztikai aloldalt/menüt, ahol egységesen jelennek 

meg a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos információk, az adatkérések 

teljesítésének rendje, a vonatkozó fogalmak, módszertan, illetve a Közbeszerzési 

Hatóságnak legyen külön a statisztikai adatkiadásra, adathozzáférésre vonatkozó 

szabályzata. 

A Közbeszerzési Hatóság az Akkreditációs Bizottság megállapítása alapján a 

pártatlanság, objektivitás elvében foglalt elvárásoknak jelenleg részben megfelel.  

 

2.1 A hivatalos statisztikákhoz történő egyidejű hozzáférés biztosított és megkülönböztetéstől 

mentes. Az előzetes hozzáférés esetei szabályozottak. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság által előállított hivatalos statisztikai adatok megjelennek a 

szervezet weboldalán különböző helyeken. A hozzáférés egyidejűsége biztosított, mivel 

például az éves beszámolóhoz mindenki - az Országgyűlés elfogadását követő napon- 

hozzáfér, hiszen az elfogadás másnapján a hatóság kiteszi a honlapra. 

A hivatalos statisztikai adatokhoz való előzetes hozzáférést a Közbeszerzési Hatóság nem 

biztosít, ezt a helyszíni látogatás is alátámasztotta.  

2.2 A hozzáférhetőség szabályozása nyilvános. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg. 
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A Közbeszerzési Hatóságnak nincs statisztikai adatkiadással, nyilvánosságra hozatallal 

kapcsolatos szabályzata. Kizárólag a közérdekű adatkiadásról létezik szabályzat és a 

statisztikai adatok nyilvánosságra hozatala, kiadása annak keretében történik. 

Ugyanakkor a felhasználó számára ez sem rögzített, hogy a statisztikai adatokat ennek 

keretében kell igényelni.  

A Közbeszerzési Hatóság az adatkéréseket térítésmentesen biztosítja. 

A Közbeszerzési Hatóság rendelkezik tájékoztatási naptárral, ugyanakkor az nem 

nyilvános. A közbeszerzésekkel rendszeresen foglalkozó felhasználó számára ismert, hogy 

a féléves gyorsjelentés, illetve az éves beszámoló és az online megjelenő Közbeszerzési 

Értesítő Plusz tartalmaz statisztikai adatokat, de a közbeszerzési eljárásokban nem jártas 

felhasználó ezzel már nem feltétlenül van tisztában.  

Az előbbiekre szolgál például, hogy a Közbeszerzési Értesítő Plusz (havonta megjelenő 

folyóirat) statisztikai rovat tartalma tekintetében nincs előre meghatározott tematika, 

hanem a Statisztikai Elemző Osztály munkatársai határozzák meg, hogy milyen témában 

készítenek statisztikai elemzéseket. 

 

2.3 A publikált adatok körét, a statisztikai adatelőállítás folyamatát és az adatok közzétételi 

módját kizárólag szakmai döntések határozzák meg; a statisztikai közlemények kizárólag 

szakmailag, módszertanilag megalapozott kijelentéseket tartalmaznak. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Hatóság a statisztikai adatokat a Kbt. alapján gyűjti. A Hatóságnak OSAP statisztikai 

adatgyűjtése nincs, a Kbt. alapján adminisztratív célra – közbeszerzési eljárások 

dokumentálása, hirdetmények jóváhagyása, nyilvántartása – gyűjti a statisztika alapját 

képező adatokat. 

A statisztikák a féléves gyorsjelentésben és az éves beszámolóban és a Közbeszerzési 

Értesítő Plusz (havonta megjelenő folyóirat) statisztikai rovat keretében jelennek meg. A 

közzététel tartalmánál, formájánál és időzítésénél nincs politikai befolyás, azok 

meghatározása kizárólag statisztikai szakmai szempontok alapján történik. 

2.4 A hivatalos statisztikai közlemények tartalma és megjelenítése elválik az intézmény egyéb 

közfeladataitól és azok ellátása során tett nyilatkozataitól, intézkedéseitől. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg.  

A Közbeszerzési Hatóság internetes oldalán megjelennek statisztikai információk, 

statisztikai termékek, de nem strukturáltan. A statisztikai termékek, úgy, mint a féléves 
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gyorsjelentés, az éves beszámoló és az online megjelenő Közbeszerzési Értesítő Plusz 

folyóirat statisztikai rovata tartalmaz statisztikai adatokat, ugyanakkor azokban egyéb 

információk is megtalálhatók a Közbeszerzési Hatóság működéséről, közbeszerzési 

eljárásokról, értelmezési kérdésekről. Ennek tükrében a statisztikai közlemények tartalma 

nem válik el az egyéb közleményektől. Ezért a Bizottság ajánlásban javasolja, hogy a 

Közbeszerzési Hatóságnak legyen külön statisztikai aloldala, ahol a statisztikai adatokkal, 

közleményekkel kapcsolatos információk elkülönítetten jelennek meg.  
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3. Felhasználó-központúság 
 

Az akkreditációs eljárás keretében a Bizottság vizsgálta a Közbeszerzési Hatóság hivatalos 

statisztikáinak felhasználó-központúságát. A szervezet speciális helyzetben van, hiszen az 

előállított statisztikai adatok alapját nem külön adatgyűjtések képezik, hanem a 

közbeszerzési eljárásokkal összefüggő szakmai tevékenysége során előálló és 

nyilvántartott adatokból kvázi kivonatolással készítik. A Közbeszerzési Hatóság által 

gyűjtött adatok elsődleges felhasználói között vannak közigazgatási szervek pl. 

Miniszterelnökség, emellett az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége valamint a 

Gazdasági Versenyhivatal is rendszeres felhasználói az adataiknak.  

A Közbeszerzési Hatóság statisztikai adataival kapcsolatos felhasználói elégedettség 

mérésére eddig nem került sor. Történt ugyan 2019. novemberében egy átláthatósági 

kérdőív közzététel, de az inkább a közbeszerzések átláthatóságával foglalkozott, nem a 

statisztikai adatokkal. A Közbeszerzési Hatóság méri a weboldal látogatottságát, így 

rendelkezik a saját statisztikájukkal kapcsolatos alapvető elérési/letöltési adatokkal.  

Az Akkreditációs Bizottság értékelése alapján a Közbeszerzési Hatóság a felhasználó-

központúság ismérv elvárásainak részben megfelel. 

  

3.1: A statisztikai szervezetek törekednek a felhasználók és igényeik megismerésére, 

dokumentálására. 

Értékelés: Az ismérvnek részben megfelel.  

A statisztikai adatokkal kapcsolatos felhasználói igények mérésére eddig még nem került 

sor, a Hatóság azt nem ítélte szükségesnek, mivel a Közbeszerzési Hatóság statisztikai 

adatai elsősorban a már kiírt és lezajlott közbeszerzésekkel kapcsolatban előálló adatok 

kigyűjtéséből származnak, az eljárások eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények 

adatai, illetve a nemzetközi szervezeteknek kiküldendő adatokból állnak. 2019. 

novemberében történt egy átláthatósági kérdőív közzététel, de az inkább a 

közbeszerzések átláthatóságával foglalkozott, nem konkrétan a statisztikai adatokkal.   

A helyszíni látogatás során az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ), 

mint kiemelt felhasználóval történő megbeszélés alapján kiderült, hogy az igényekkel 

kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság rendszeresen folytat egyeztetést az ÉVOSZ-szal, 

illetve hasonló kiemelt felhasználókkal. Ugyanakkor a felhasználói elégedettségmérés 

hiányában a Közbeszerzési Hatóságnak nincs információja arról, hogy pl. a rendelkezésre 

álló egyéb hirdetmények adataira, vagy egyéb szervnél – pl. Miniszterelnökség, Digitális 
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Kormányzati Ügynökség – található közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokra lenne-e 

igény. 

A fentieket elfogadva is a Bizottságban az a vélemény alakult ki, hogy tudatosabban 

szükséges a felhasználói igényekre reagálni és javasolta a felhasználói igények mérését. 

 

3.2 A felhasználók statisztikai termékekkel és szolgáltatásokkal való elégedettségét 

szisztematikusan és rendszeresen mérik, értékelik, az eredményeket kommunikálják, valamint 

felhasználják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg. 

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy a 

Közbeszerzési Hatóság nem kap visszajelzést a felhasználóktól az adatok minőségével 

valamint az adatszolgáltatás körével kapcsolatban. Az átláthatósági kérdőív eredménye, 

amire a Közbeszerzési Hatóság hivatkozik, mint a felhasználói elégedettség mérésének 

eszköze, egyfelől nem is a statisztikai adatokat vizsgálta, másodsorban pedig nem is 

nyilvános a felhasználók számára.  

A Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatira vonatkozó, külső felhasználókat érintő 

elégedettségmérés nem történt.  

 

3.3 A statisztikai adatfelvételek tervezésénél figyelembe veszik a felhasználói igényeket. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A 3.1. ismérvnél említettek alapján a Közbeszerzési Hatóság alap adatai elsősorban a már 

kiírt és lezajlott közbeszerzésekkel kapcsolatban előálló adatok kigyűjtéséből származnak. 

A Közbeszerzési Hatóság eseti jelleggel kap visszajelzést a felhasználóktól. 

A felhasználói igények mérése nem történik meg, ugyanakkor a felhasználók részéről 

esetlegesen felmerülő többletigényeket kielégítik. Hasznos lenne figyelembe venni, hogy 

az ad hoc jelleggel felmerülő igények milyen módon építhetők be a jelenlegi publikációs 

rendszerbe. Az adatgyűjtések felülvizsgálata a Közbeszerzési Hatóság tekintetében 

abban nyilvánul meg, hogy amennyiben a hirdetmények tartalma módosul, abban az 

esetben módosítani szükséges az adatkigyűjtésért felelős GSTAT programot is.  
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3.4 A felhasználókkal való párbeszéd különböző kommunikációs csatornákon keresztül biztosított. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A felhasználókkal való párbeszéd a statisztikai szakértővel e-mailen vagy telefonon 

keresztül történik. Ennek szabályozott rendje nincs, hiszen a Közbeszerzési Hatóság nem 

rendelkezik a statisztikai adatok hozzáférését szabályozó dokumentummal. A statisztikai 

adatok iránti igény kielégítése a közérdekű adatigény teljesítéséről szóló belső utasítás 

alapján történik. 

A helyszíni látogatás során kiderült, hogy a felhasználókkal való kapcsolattartás, a 

felhasználók igényeinek kielégítése jól működik a gyakorlatban, de az eljárás írásban nem 

szabályozott. A felhasználónak nincs információja, hogy statisztikát érintő ügyben hogyan 

léphet kapcsolatba a Közbeszerzési Hatósággal, a honlapon nem könnyen 

megtalálható helyen szerepel erről információ.  

A Közbeszerzési Hatóság statisztikáival kapcsolatos weboldal-látogatottság mérése 

közvetve megvalósul, de ez a mérés csak a látogatottság/letöltés mennyiségi mérését 

jelenti, a mérés eredményeit nem elemzik tovább, nincs érdemi hatása a jövőbeni 

adatgyűjtésekre.  

Az Akkreditációs Bizottság által kialakított álláspont szerint az ismérvnek történő teljes körű 

megfelelés főképp úgy biztosítható, ha a Közbeszerzési Hatóság honlapján létrehozásra 

kerül egy statisztikai aloldal, ahol megjelenítésre kerülhetnek a Közbeszerzési Hatóság 

hivatalos statisztikai tevékenységével kapcsolatos információk. 

Mindezek mellett a Közbeszerzési Hatóság havonta megjelenő online kiadványában – a 

Közbeszerzési Értesítő Pluszban – van külön statisztikai fejezet, amelynek a látogatottságát 

és letöltési számát elkülönülten mérni tudják. 
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4. Koordináció és együttműködés 
 

A Közbeszerzési Hatóság jelenleg nem tagja a Hivatalos Statisztikai Szolgálatnak. A 

Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekre vonatkozó statisztika magas minősége iránt 

elkötelezett, így célja volt, hogy az új statisztikai törvény adta lehetőségként 

kezdeményezze a felvételét a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai közé. 

A közbeszerzéssel kapcsolatos információk, a közbeszerzési statisztika alapját képező 

adatok nemcsak a Közbeszerzési Hatóságnál találhatók meg, hanem egyéb szervek is 

rendelkeznek releváns adatokkal, úgy, mint a Miniszterelnökség, a Digitális Kormányzati 

Ügynökség, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és az Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszert (EKR) működtető Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. (NEKSZT Kft.). A Közbeszerzési Hatóság részéről a Miniszterelnökség Közbeszerzési 

Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságával folyamatos szakmai egyeztetések 

valósulnak meg a hazai közbeszerzésekre vonatkozóan, továbbá az Európai Bizottság 

felé történő adatszolgáltatások teljesítésében (pl. az Országjelentéshez vagy a 

Monitoring jelentéshez adatok megküldése, tényfeltáró látogatásokon történő részvétel 

és szakmai álláspont képviselése). 

Az Akkreditációs Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a helyszíni 

látogatáson elhangzottak alapján megállapította, hogy a Közbeszerzési Hatóság a 

koordináció és együttműködés elvében foglalt elvárásoknak teljes mértékben megfelel.  

 

4.1 A statisztikai szervezetek szorosan együttműködnek egymással.  

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A közbeszerzéssel kapcsolatos információk, a közbeszerzési statisztika alapját képező 

adatok nemcsak a Közbeszerzési Hatóságnál találhatók meg, hanem egyéb szervek is 

rendelkeznek releváns adatokkal, úgy, mint a Miniszterelnökség, a Digitális Kormányzati 

Ügynökség, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és az Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszert (EKR) működtető Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. (NEKSZT Kft.). A Közbeszerzési Hatóság részéről a Miniszterelnökség Közbeszerzési 

Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságával folyamatos szakmai egyeztetések 

valósulnak meg a hazai közbeszerzésekre vonatkozóan, továbbá az Európai Bizottság 

felé történő adatszolgáltatások teljesítésében (pl. az Országjelentéshez vagy a 

Monitoring jelentéshez adatok megküldése, tényfeltáró látogatásokon történő részvétel 

és szakmai álláspont képviselése). 
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4.2 A statisztikai szervezetek a Kódex alapelveinek betartása mellett koordinálják és felügyelik a 

hivatalos statisztikák fejlesztésében, előállításában, közzétételében érintett háttérintézményeik 

munkáját. 

A háttérintézményekkel kapcsolatos koordináció vizsgálata az Akkreditációs Bizottság 

álláspontja szerint nem releváns a Közbeszerzési Hatóság esetén, mivel nem rendelkezik 

a hivatalos statisztikák előállításában résztvevő háttérintézménnyel. 

4.3 A statisztikai szervezetek a korszerű statisztikai ismereteket, megszerzett tudásanyagot 

megosztják egymás között a szakmai fejlődés minél hatékonyabb elősegítése érdekében. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság hivatalos statisztikai feladatellátásban érintett munkatársai 

rendszeresen részt vesznek az Európai Bizottság ESWG (Statisztikai és Gazdasági 

Munkacsoport) szakértői munkacsoportjának ülésein. A témák aktualitásától függően 

évente egy-két ülés megtartására kerül sor minden uniós tagállam és az Európai Bizottság 

képviselőinek részvételével. 2019-ben az ülések napirendjén a közbeszerzési monitoring 

jelentések tapasztalatainak megvitatása, valamint az új uniós hirdetménymintákkal 

kapcsolatos kérdések szerepeltek. 

A Statisztikai Elemző Osztály munkatársai esetében a szervezet keretén kívül célzott 

szakmai továbbképzésre eddig nem került sor, de a gyakorlat azt mutatta, hogy nem is 

indokolt. A dolgozók a szükséges statisztikai és informatikai ismeretekkel rendelkeznek. 

4.4 A statisztikai szervezetek összehangolt álláspontot képviselnek a nemzetközi szakmai 

kérdésekben. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság szerepe a nemzetközi közbeszerzési statisztikai kérdésekben 

jelentős Magyarország szempontjából, hiszen a Közbeszerzési Hatóság Kbt. által előírt 

kötelező feladata a közbeszerzési statisztikai tevékenység végzése. Ezen kívül az Európai 

Bizottság által a közbeszerzési irányelvekben előírt statisztikai adatok szolgáltatása és 

megküldése is a Közbeszerzési Hatóság feladata, mint ahogy az uniós értékhatárt el nem 

érő becsült értékű közbeszerzésekről három évente statisztikai jelentés készítése. Uniós 

tagságra és a közbeszerzési statisztikák összehasonlíthatóságára tekintettel kiemelten 

releváns a Közbeszerzési Hatóság számára a közbeszerzési statisztika nemzetközi vetülete. 

A Közbeszerzési Hatóság munkatársai rendszeresen részt vesznek az Európai Bizottság 

ESWG (Statisztikai és Gazdasági Munkacsoport) szakértői munkacsoportjának ülésein. A 

fontosabb nemzetközi szintű együttműködések közül az Európai Uniós feladatokon túl a 
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V4-es, valamint az egyéb, e régióba tartozó partnerhatóságokkal való együttműködés, 

illetve az OECD és a Világbank közbeszerzési vonatkozású munkájában való részvétel 

emelendő ki. A Közbeszerzési Hatóság nyomon követi a partnerhatóságok és az Európai 

Unió statisztikai módszertani álláspontját, rendszeresen elemezi a közzétett adatokat, 

elsősorban az EU által publikált statisztikai jelentéseket, ezen belül is kiemelten az 

Országjelentést, és az Egységes Piaci Eredménytáblát (Single Market Scoreboard), 

továbbá jelzi módszertani aggályait, illetve az esetleges hibákat. A közelmúltban a 

Közbeszerzési Hatóság a három évente esedékes monitoring jelentés statisztikai 

módszertanával kapcsolatos észrevételeit továbbította az Európai Bizottságnak. 

4.5 A statisztikai szervezetek együttműködnek a nemzetközi adatátadások végrehajtása során. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság továbbít statisztikai adatokat az Európai Biztosság felé, pl. a 

2020. évi Országjelentéshez, vagy a Monitoring Report elkészítéséhez. 
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5. Megfelelő szervezeti erőforrások és képességek 
 

Az Akkreditációs Bizottság tapasztalatai szerint a Közbeszerzési Hatóság megfelelő 

pénzügyi, humán és informatikai erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő 

színvonalon lássa el a hivatalos statisztikai feladatait. Jelenleg megfelelő mennyiségű és 

minőségű munkaerővel rendelkeznek a feladatok elvégezéséhez. A hivatalos statisztikai 

munka ellátásában résztvevő dolgozók megfelelő képzettséggel, végzettséggel 

rendelkeznek. 

A Közbeszerzési Hatóság gazdálkodása jónak mondható, a költségvetésből elegendő 

forrást biztosítanak a statisztikai tevékenység ellátására, így megfelelő minőségű és 

korszerű informatikai rendszer áll rendelkezésre. Az informatikai rendszer üzemeltetését 

saját informatikai részleg látja el, aki bármilyen fejlesztési igényt meg tud valósítani.  

Az adatgyűjtést az adminisztratív adatgyűjtésekre használt, saját belső fejlesztésű szoftver 

a GSTAT rendszer segíti, amelyet SQL programokkal dolgoznak fel. A Statisztikai Elemző 

Osztályon dolgozó szakemberek számítógépei megfelelnek az elvárásoknak és a helyszíni 

látogatáson tapasztaltak alapján kijelenthető, hogy ezt a gépparkot a felmerülő 

igényeknek megfelelően bővítik, fejlesztik. Az Akkreditációs Bizottság véleménye szerint 

az informatikai eszközök elégségesek a Közbeszerzési Hatóság statisztikai feladatainak 

ellátásához.  

Összességében a Bizottság azt a megállapítást tette, hogy a Közbeszerzési Hatóság teljes 

mértékben megfelel ezen elv elvárásainak. 

 

5.1 A statisztikai szervezetek számára biztosítottak a pénzügyi erőforrások ahhoz, hogy a hivatalos 

statisztikai tevékenység az elvárásoknak megfelelő szinten valósuljon meg. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Az éves költségvetés tervezésekor minden szervezeti egységnek lehetősége van az adott 

évre szükséges erőforrás igények leadására, majd évközben személyes egyeztetés 

keretében lehetőség nyílik többletforrások igénylésére.  

Az akkreditációs eljárás során a Bizottság meggyőződött arról, hogy a Közbeszerzési 

Hatóság által ellátott statisztikai tevékenység pénzügyi háttere minden évben biztosított.   
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5.2 A statisztikai szervezetek biztosítják a megfelelő tudással, képességekkel és készségekkel 

rendelkező, megfelelő létszámú emberi erőforrást. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság munkatársainak rendelkezniük kell a megfelelő szaktudással, 

képességgel az egyes folyamatszakaszok megfelelő minőségű végrehajtása érdekében. 

Ezzel kapcsolatban az ismérvnek való megfelelés biztosított. 

A Közbeszerzési Hatóságnál a hivatalos statisztikához köthető feladatokkal 2 fő munkatárs 

foglalkozik. Ezen felül az osztályvezető is részt vesz a statisztikai szakmai feladatok 

ellátásában, illetve emellett meghozza a szakmai döntéseket is. 

A Közbeszerzési Hatóság munkatársai rendelkeznek a szükséges gazdasági, közbeszerzés 

jogi és statisztikai ismeretekkel, feladataik ellátáshoz nem szükséges további szakirányú 

képzés. 

A Közbeszerzési Hatóság statisztikával foglalkozó munkatársainak speciális statisztikai 

tudással, képességgel nem szükséges rendelkezniük, mert az akkreditációs eljárás során 

világossá vált, hogy a statisztikai adatok begyűjtése és előállítása a közbeszerzési 

rendszerből automatikusan történik. Az ehhez szükséges szaktudással a Közbeszerzési 

Hatóságnál dolgozó kollégák rendelkeznek, mindegyikük felsőfokú végzettségű 

(közgazdász, matematikus). Amennyiben egyéb speciális szaktudásra lenne szükség, a 

szervezet biztosítja az adott kollégák számára a továbbképzés lehetőségét.  

A Közbeszerzési Hatóság statisztikával foglalkozó munkatársainak álláshelyi feladat 

leírásában szerepel a statisztikai tevékenység ellátása. 

Az akkreditációs eljárás keretében lefolytatott helyszíni látogatás során a Bizottság is 

meggyőződött arról, hogy a jelenlegi szintű és mennyiségű feladatokhoz a Közbeszerzési 

Hatóság elegendő humán erőforrással rendelkezik és szükség esetén lehetőség van az 

humán erőforrás fejlesztésére. 

5.3 A statisztikai szervezetek biztosítják munkatársaik számára a szakmai tudásuk és képességeik 

fejlesztéséhez szükséges képzést. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik a statisztikai tevékenységgel kapcsolatos 

továbbképzési programmal, de ez nem is elvárás a következőkben részletezettek miatt. 

A statisztika adatokhoz kapcsolódó ismeretekkel a Közbeszerzési Hatóság munkatársai 

rendelkeznek, további speciális statisztikai tudás, képesség nem szükséges. A 

Közbeszerzési Hatóság munkatársai a szükséges közgazdasági, matematikai 

készségekkel rendelkeznek. A statisztikai feladatot érintően az adott szakterület 
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vezetőjének a pénzügyi tervezés során van annyi önállósága, hogy amennyiben 

szükséges, kezdeményezhet oktatást, képzést az érintett munkatársaknak.  

A Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik továbbképzési programmal, de igény esetén 

a munkatársaknak lehetősége van statisztikai témájú továbbképzéseken részt venni.   

5.4 A statisztikai szervezetek biztosítják az infrastrukturális, ezen belül az infokommunikációs 

erőforrások megfelelő mennyiségét és minőségét. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság statisztikái az eredménytájékoztató hirdetmények alapadataira 

épülnek. Ezen rendszerből a saját fejlesztésű GSTAT segítségével nyerik ki a statisztika 

előállításához szükséges adatokat. Ezen alapvetően adminisztratív adatfeldolgozásra 

fejlesztett informatikai eszköz a Bizottság meglátása szerint alkalmas arra, hogy segítse a 

hivatalos statisztikák magas színvonalú előállítását. 

Az eredménytájékoztató hirdetményeiből a GSTAT rendszer egy adatbázist készít, ami azt 

jelenti, hogy a hivatalos statisztikai adatok és a belső adminisztratív adatok tárolása 

elkülönítve történik. Az adatbázisból SQL-ek segítségével történik az adatok lekérése, 

majd Excelben a további feldolgozása. Az Akkreditációs Bizottság tapasztalatai szerint 

ezek a programok megfelelnek azoknak a kívánalmaknak, amiket a Közbeszerzési 

Hatósággal szemben a hivatalos statisztikát érintően támasztani lehet.  

A Statisztikai Elemző Osztály munkatársai jó minőségű, a kor kihívásainak megfelelő 

informatikai eszközökkel végzik a feladataikat. Az Akkreditációs Bizottság a helyszíni 

látogatás alkalmával megbizonyosodott arról, hogy a Közbeszerzési Hatóság az 

informatikai eszközök erőforrásainak szétosztásánál kellő súllyal veszi figyelembe a 

statisztikai igényeket.  

5.5 A statisztikai szervezetek a hivatalos statisztikai tevékenység erőforrásait elkülönítetten jelenítik 

meg nyilvántartásaikban. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság elkülönítetten tartja nyilván az egyes szervezeti egységek 

költségvetését, így egyértelműen megállapítható a gazdálkodási adatokból a hivatalos 

statisztikára fordított belső, személyügyi kiadásaik nagysága. 
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6. Hatékony működés 

A helyszíni látogatás során az Akkreditációs Bizottság megbizonyosodhatott arról, hogy a 

Közbeszerzési Hatóság a statisztikai tevékenységét alapvetően hatékonyan látja el.  

Az Akkreditációs Bizottság véleménye, hogy ezen elv tekintetében a Közbeszerzési 

Hatóság teljes mértékben megfelel az elvárásoknak. 

 

6.1 A statisztikai adatfelvételek tervezése során az adatszolgáltatói teher csökkentése, illetve a 

Hivatalos Statisztikai Szolgálat működési hatékonysága érdekében az adatforrások felmérése és 

a statisztikai adatfelvételek ezek alapján történő rendszeres felülvizsgálata a hivatalos statisztikai 

tevékenység integrált része. 

 

 A közbeszerzésekkel kapcsolatos statisztikák alapját a Közbeszerzési Értesítőben 

megjelent, az eljárások eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények adatai képezik. 

Ezekből az adatokból egy saját fejlesztésű kivonatoló program segítségével kerülnek 

lekérdezésre, majd előállításra a statisztikai adatbázisok.  

A Közbeszerzési Hatóság OSAP adatgyűjtéssel nem rendelkezik, így az OSAP tervezéshez 

és beérkező adatok feldolgozásához kapcsolódó feladatok nem relevánsak.  

Az akkreditációs eljárás során megállapításra került, hogy a felmerülő adatszolgáltatói 

terhek mérése a Közbeszerzési Hatóság esetében azért nem releváns, mert a Kbt. rögzíti, 

hogy milyen adatokat kell gyűjteniük.  

6.2 A statisztikai szervezetek egyensúlyra törekednek az elérni kívánt minőség, a felhasználandó 

erőforrások mennyisége és az adatszolgáltatói terhek nagysága között. 

Az akkreditációs eljárás során ismertetett gyakorlat szerint a Közbeszerzési Hatóság 

statisztikáinak alapja a Kbt. által előírt hirdetmények tartalma. A hirdetmények tartalma 

az EU irányelveknek teljes mértékben megfelel, így a Közbeszerzési Hatóság esetében 

nem releváns az adatszolgáltatói terhek csökkentése.  

6.3 A statisztikai szervezetek az alkalmazott IT eszközöket a lehetséges mértékben harmonizálják.  

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság által fejlesztett és korábban is említett GSTAT rendszer 

egységesíti az adatok szolgáltatását és kezelését.  

Az Akkreditációs Bizottság a helyszíni látogatás során megbizonyosodott arról, hogy 

ennek a rendszernek a közelmúltban történő fejlesztése éppen az egységes IT eszközök 

használatát erősítette. A rendszer még további fejlesztések előtt áll, ugyanakkor 
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dokumentált IT stratégia nincs a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozóan, az eddigi 

eredmények alapján ezen a téren mégis további fejlődés várható. A rendszer alkalmas 

a hivatalos statisztikai adatok egységes előállításának biztosítására. 

Az adatok feldolgozása a korábban leírtaknak megfelelően SQL-ben, illetve Excelben 

történik.  

Mivel a Közbeszerzési Hatóságon belül a statisztikai tevékenységet egy 1+2 fős osztály 

végzi, így az egységes IT alkalmazások használatára már ez kis létszám is egyfajta 

biztosíték.  

 

6.4 A statisztikai szervezetek a szakmai és támogató tevékenységeket megfelelően 

dokumentálják és vezetői eszközökkel nyomon követik a transzparencia és vezetői 

döntéstámogatás érdekében. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság által végzett statisztikai tevékenység kismértékű volumene miatt 

az Akkreditációs Bizottság álláspontja értelmében az alkalmazott IT és szakmai 

megoldások nem igényelnek kiterjedt támogatói tevékenységet. 

A Közbeszerzési Hatóság általános rendszertechnikai támogatása elegendő az 

alkalmazott adatgyűjtési és feldolgozási módszerek biztosítására, tekintve, hogy az 

adatfeldolgozás Microsoft Excelben történik, az adatgyűjtés egy saját fejlesztésű un. 

GSTAT rendszerben. 

A Közbeszerzési Hatóságnál nem kerültek kialakításra kifejezetten a statisztikai 

tevékenység ellátása során alkalmazandó folyamatmenedzsment vagy vezetői 

döntéstámogató eljárások. Kifejezetten a hivatalos statisztikai tevékenységről nem 

készülnek időközi vezetői jelentések és beszámolók. A vezetői kontroll az adatgyűjtések 

szintjén a megküldendő adatok ellenőrzésében jelenik meg, 

A főosztályvezető folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egység feladatainak 

végrehajtását, illetve az osztályvezető gondoskodik arról, hogy a vezetői utasítások és 

rendelkezések az osztályok munkájában érvényesítésre kerüljenek. 
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7. Minőség iránti elkötelezettség 

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a 

Közbeszerzési Hatóság elkötelezetett a statisztikai termékek és folyamatok minőségének 

folyamatos fejlesztése mellett.  

Az adat-előállítási folyamat egyszerűsége miatt nagyon magas szintű minőség biztosítási 

rendszert nem igényelnek a folyamatok és a termékek sem, így a minőségpolitika és a 

minőségjelentés megléte nem releváns a szervezet esetében.  

A Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és működési Szabályzatában külön megjelenik a 

minőség iránti elköteleződés, a statisztikával foglalkozó munkatársak álláshelyi feladat 

leírása tartalmazza, hogy köteles feladatait színvonalasan és szakszerűen ellátni.   

A hirdetmények jogi lektorálása, mint az adattisztítás első lépcsőfoka az Uniós államok 

közül kizárólag Magyarországon van. Ez biztosítja, hogy a statisztika alapját képező 

elsődleges adatok már ellenőrzötten kerülnek felhasználásra. 

 

7.1 A hivatalos statisztikai információk minőségmenedzsmentjét nyilvánosan hozzáférhető 

keretrendszer definiálja. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A nemzetközi elvárásoknak történő megfelelés is rendszeres időközönként ellenőrzésre 

kerül a Közbeszerzési Hatóságnál, az akkreditációs eljárás során a Bizottság meg tudott 

győződni arról, hogy a Közbeszerzési Hatóság munkatársai ismerik és alkalmazzák a 

minőségmenedzsment elveket és eszközöket. Ugyanakkor a minőségmenedzsmenttel 

kapcsolatos információk a honlapon nem elérhetők. 

 

7.2 A hivatalos statisztikai információk minőségmenedzsmentjének megvalósulását megfelelő 

szervezeti, működési szabályok támogatják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Az akkreditációs eljárás során kapott információk alapján az Akkreditációs Bizottság 

megállapította, hogy kifejezetten a minőségmenedzsment megvalósulását segítő, a 

felelősségi rendet szabályozó dokumentumok nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor a 

hivatalos statisztikai tevékenység során is alkalmazzák a szervezet tevékenységére 

vonatkozóan kialakításra került felelősségi rendet.  A Közbeszerzési Hatóság statisztika 

feldolgozási folyamatai nem igényelnek magas szintű minőségmenedzsmentet, így ezt 

nem szükséges külön belső szabályzatban megjeleníteni.  
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A Közbeszerzési Hatóság keretein belül a hirdetmények a közzétételüket megelőzően 

ellenőrzésen esnek át. Erősségként kell kiemelni, hogy a hirdetmények jogi lektorálása, 

mint az adattisztítás első lépcsőfoka az Uniós államok közül kizárólag Magyarországon 

működik. Ez biztosítja, hogy a statisztika alapját képező elsődleges adatok már 

ellenőrzötten kerülnek felhasználásra. 

A statisztikával foglalkozók álláshelyi feladat leírásában nincs rögzítve a minőség iránti 

elköteleződés, valamint az sincs szabályozva, hogy milyen felelősségi rend érvényes a 

statisztikai adatok minősége tekintetében, azonban a statisztikával foglalkozó 

munkatársak álláshelyi feladat leírása tartalmazza, hogy köteles feladatait színvonalasan 

és szakszerűen ellátni.   

7.3 A statisztikai adat-előállítási folyamatok minőségére vonatkozó elvárásokat rendszeresen 

tervezik, a teljesülést mérik, értékelik, és a folyamatminőséget fejlesztik. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

Ahogy az az előző két pontban is rögzítésre került, a Közbeszerzési Hatóság adat-

előállatási folyamatai nagyon egyszerűek, így nagyon komoly minőség ellenőrzési 

folyamatot nem igényelnek. A folyamatok változása leginkább a 

jogszabályváltozásokból adódik, amelyeket a statisztikai fogalmaknak és 

osztályozásoknak le kell követniük. A hirdetmények tartalma változik leginkább. Ezen kívül 

a folyamatok nem változnak, így komolyabb újratervezést csak ritkán igénylenek.  

A folyamatok szempontjából is igaz, hogy nincsenek kidolgozva azok a mérési pontok, 

melyeknek eredményképpen visszacsatolásként fejlődhet az adatelőállítási folyamat. 

Ezek a tervezett ellenőrzések és javítások garantálhatnák, hogy a minőség hosszútávon 

magas szinten biztosított legyen.  

  

7.4 A statisztikai adatelőállítási folyamat termékeinek minőségére vonatkozó elvárásokat 

rendszeresen tervezik, a teljesülést mérik, értékelik, és a termékminőséget fejlesztik. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

Mivel maga a folyamat nagyon egyszerű, ezért maga a termék sem igényel nagyon 

magas szintű minőségellenőrzési eszközöket. A termékek minőségét a Közbeszerzési 

Hatóságnál ad-hoc jelleggel ellenőrzik, ami az Akkreditációs Bizottság meglátása szerint 

elegendő a pontosság tekintetében. A felhasználói oldalról azonban nem kap megfelelő 

inputokat a Közbeszerzési Hatóság. A minőség rendszeres mérése, majd az eredmények 

visszacsatolása az adatelőállítási folyamatban szintén hiányzik.  
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7.5 A statisztikai termékekre vonatkozó minőségi információkat a felhasználók felé megfelelő 

módon kommunikálják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A Közbeszerzési Hatóság közbeszerzéssel kapcsolatos statisztikai adatait tartalmazó 

publikációk a Közbeszerzési hatóság honlapján hozzáférhetőek. (féléves gyorsjelentés, 

éves beszámoló) 

A Közbeszerzési Hatóság jelenleg nem publikálja a minőségi kritériumokat, azonban az 

előző pontokban leírtak alapján erre nem is nagyon van lehetősége a jelenlegi gyakorlat 

szerint. Az adat-előállítási folyamat egyszerűsége miatt nincs olyan információ, amelyet 

a felhasználók felé kommunikálni lehetne jelenleg. Ez az ismérv ezért lényegében nem 

releváns a Közbeszerzési Hatóság tevékenysége kapcsán.  

Az Akkreditációs Bizottság ezen ismérv tekintetében részbeni megfelelést állapított meg, 

mert a Közbeszerzési Hatóság weboldalán az adatgyűjtésekkel kapcsolatos minőségre 

vonatkozó információk nem jelennek meg, nincsen erre utaló link vagy aloldal, amelynek 

segítségével a felhasználó közvetlenül hozzájuthatna ezekhez az információkhoz. 
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8. Megalapozott módszertan 

Az Akkreditációs eljárás során a Bizottság meggyőződött arról, hogy a Közbeszerzési 

Hatóság statisztikai előállítási folyamatának módszertana teljes mértékben illeszkedik a 

hazai és nemzetközi normákhoz. Az alkalmazott módszertanok jól dokumentáltak, de a 

felhasználók számára nem teljes mértékben érhetőek el. Az alkalmazott módszertanokat 

folyamatosan felülvizsgálják és frissítik. Az adatszolgáltatók és a felhasználók számára 

csak angol nyelven és nem a Közbeszerzési Hatóság honlapján férhetők hozzá az 

adatfelvételben alkalmazott fogalmak, módszertanok, osztályozások (TED - Tenders 

Electronic Daily honlap).  

Az Akkreditációs Bizottság értékelése szerint a Közbeszerzési Hatóság a meglapozott 

módszertan alapelvben foglalt ismérveknek részben megfelel. 

8.1 A statisztikai adatelőállítási folyamatban fejlesztett és alkalmazott módszertanok hazai, illetve 

nemzetközi kötelezettségekhez, ajánlásokhoz illeszkednek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság által a statisztikai adatok előállítása során alkalmazott módszerei 

a nemzetközi és hazai normáknak maximálisan megfelelnek.  

A betartandó normákat a Közbeszerzési Hatóság illetékes munkatársai is ismerik, 

alkalmazzák. Minden módszertani információ dokumentált, de nem hozzáférhető a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján. 

8.2 A hivatalos statisztikai információk előállítása során alkalmazott módszertanok strukturált 

formában dokumentáltak, a dokumentációt rendszeresen frissítik, és a felhasználók számára 

hozzáférhetővé teszik. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg. 

 

A módszertani leírások évente rendszeresen frissítésre kerülnek. A felhasználók számára a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján nem érhető el a módszertani dokumentáció.  

Ezen ismérv tekintetében az Akkreditációs Bizottság azért állapított meg nem megfelelést, 

mert a módszertani dokumentációk nem érhetőek el a felhasználók számára, a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján nincsen erre vonatkozó utalás, információ, tájékoztatás.  

8.3 A statisztikai adatfelvételekben alkalmazott fogalmak a hazai, illetve nemzetközi 

ajánlásoknak, normáknak megfelelnek, dokumentáltak, és a felhasználók számára 

hozzáférhetőek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 
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Az akkreditációs eljárás során kapott információk alapján ezen ismérv tekintetében 

részbeni megfelelés valósult meg, ismét a vonatkozó információk hozzáférhetőségének 

hiányossága miatt. A Közbeszerzési Hatóság által előállított statisztikai adatok esetében 

a statisztikai adatfelvételben használt fogalmak megfelelnek mind a nemzetközi, mind a 

hazai normáknak, de a Közbeszerzési Hatóság honlapján keresztül az érdeklődők 

számára nem tekinthetők meg.  

A felhasználó a Közbeszerzési Hatóság weboldalán azonban nem talál információkat a 

Közbeszerzési Hatóság adatgyűjtéseiben alkalmazott fogalmakról, illetve nincs olyan link 

sem, ami közvetlenül az adatgyűjtésekben alkalmazott fogalmakat leíró angol nyelvű EU-

s módszertani linkre mutatna.  

8.4 A statisztikai adatfelvételekben alkalmazott statisztikai osztályozások definiáltak, a hazai és 

nemzetközi ajánlásoknak, normáknak megfelelnek, és a nyilvánosság számára hozzáférhetők. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

Az akkreditációs eljárás során begyűjtött információk alapján a Közbeszerzési Hatóság 

adatfelvételeiben alkalmazott osztályozások teljes mértékben megfelelnek a hazai és 

nemzetközi ajánlásoknak. A Közbeszerzési Hatóság honlapján ugyanakkor az 

adatszolgáltatók és a felhasználók számára nem érhetőek el az alkalmazott 

osztályozások és nomenklatúrák.  

8.5 A statisztikai adatfelvételek tervezését, a statisztikai adatelőállítási folyamatot az adatfelvételi 

célsokaságot leíró felvételi keretek támogatják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A statisztikák előállításának módszertanával kapcsolatos egyeztetések rendszeres 

időközönként megvalósulnak az Európai Bizottság munkatársaival, amely értekezletek 

alapján levonható következtetéseket a Közbeszerzési Hatóság mérlegeli a módszertani 

megalapozottság erősítésére tekintettel. 

Az Akkreditációs Bizottság értékelése szerint ezen ismérv elvárásainak a Közbeszerzési 

Hatóság teljes mértékben megfelel.   

8.6 Az adatrevíziók dokumentáltak és a dokumentáció a nyilvánosság számára hozzáférhető. 

Az Akkreditációs Bizottság a helyszíni látogatáson meggyőződött arról, hogy az 

adatfelvételek keretében az adminisztratív célú adatgyűjtésből történő kinyerhetőség 

miatt az adatok nagyon alapos ellenőrzéseken mennek át. A hivatalos statisztikai 

adatközlés az adminisztratív célú felhasználáshoz képest valamivel később történik meg. 

A Közbeszerzési Hatóság hivatalos statisztikai adat-előállítási folyamatának egyszerűsége 

miatt revízióra csak akkor van szükség, ha az alapadatokban (eredménytájékoztató 
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felépítésében) módosítások történnek. Ilyen esetben módosításra kerül a GSTAT rendszer, 

de ez nem okoz revíziókat a statisztikai adatokkal kapcsolatban.   

Az Akkreditációs Bizottság a helyszíni látogatás során meggyőződött arról, hogy a 

Közbeszerzési Hatóság esetében az adatrevízió nem releváns.   
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9. Adatvédelem 

Az Európai Unió tagállamainak általános gyakorlata szerint a közbeszerzésekkel 

kapcsolatos statisztikák alapját az eljárások eredményéről szóló tájékoztató 

hirdetmények adatai képezik, amelyet Magyarországon a Közbeszerzési Hatóság tesz 

közzé a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetve. A hirdetmények konkrét adattartalmát 

a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint a közbeszerzési hirdetmények közzétételére 

használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 11-i 2015/1986 végrehajtási rendelet 

tartalmazza. A Hirdetményeket az ajánlatkérők által megküldött hirdetmény-tartalmak 

képezik. 

A Kbt. értelmében a hirdetmények adatai közérdekből nyilvános adatok, illetve a 

Közbeszerzési Hatóság kezelésében lévő közbeszerzéssel összefüggésben rendelkezésre 

álló egyéb adatok is, így jelen elv vizsgálata nem feltétlen releváns. Ugyanakkor a 

Közbeszerzési Hatóság biztosítja, hogy a statisztikai célból feldolgozott adatokat 

tartalmazó adatbázishoz kizárólag a statisztikai tevékenységet végző osztályvezető és a 

két statisztikus kolléga fér hozzá. A Közbeszerzési Hatóság az informatikai biztonságot 

jelentő szabályzatokkal rendelkezik. 

Tekintettel arra, hogy az egyedi adatok védelme nem releváns, így a kollégák statisztikai 

adatvédelmi képzésben nem részesülnek, ugyanakkor megállapítható, hogy az egyedi 

adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket ismerik.  Az informatikai 

biztonsági szabályzat rendelkezéseivel tisztában vannak, erről nyilatkozatot is aláírnak. 

A Közbeszerzési Hatóság esetén nem elvárás, hogy az (egyedi) statisztikai adatok 

kezelésére, védelmére vonatkozóan külön szabályzattal rendelkezzen.  

Informatikai biztonsági szabályzattal (IBSZ), informatikai biztonsági felelőssel és 

adatvédelmi felelőssel rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság. Az informatikai biztonság 

megfelelő. Az informatikai támogatást, informatikai biztonságot külső szerv is biztosítja a 

Közbeszerzési Hatóságnak. 

A megküldött dokumentumok, a helyszíni látogatáson elhangzottak alapján az 

Akkreditációs Bizottságnak az a véleménye, hogy a Közbeszerzési Hatóság esetén ez az 

elv nem releváns, de ennek ellenére rendelkezik a biztonságot adó szabályzatokkal, 

fizikai megoldásokkal, jogosultság szabályozással. 

A közérdekből nyilvános adatok ellenére a Hatóság ezen elv elvárásainak teljes 

mértékben megfelel. 
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9.1 A statisztikai célból kezelt egyedi adatok védelmét megfelelő működési szabályok 

garantálják. 

Ezen ismérv vizsgálata az Akkreditációs Bizottság álláspontja szerint nem releváns a 

Közbeszerzési Hatóság esetén, mivel az adatok közérdekből nyilvános adatnak 

minősülnek a Kbt. alapján. 

A Közbeszerzési Hatóság rendelkezik informatikai biztonsági szabályzattal és egyéb 

informatikai működést biztosító utasítással, informatikai biztonsági felelőssel. Külön a 

statisztikai egyedi adatok védelmét biztosító szabályzat megléte nem indokolt a 

közérdekből nyilvános adatokra tekintettel. A számítógépbe történő belépés 

szabályozott, jelszóval védett. 

9.2 Az adatok védelmét felfedés elleni védelmi módszertanok biztosítják. 

Ezen ismérv vizsgálata az Akkreditációs Bizottság álláspontja szerint nem releváns a 

Közbeszerzési Hatóság esetén, mivel az adatok közérdekből nyilvános adatnak 

minősülnek a Kbt. alapján. 

9.3 A statisztikai célból kezelt adatok védelmét szabályozott, informatikai biztonsági 

munkafolyamatok és azok technológiai fejlődéssel lépést tartó, folyamatosan karbantartott 

eszközei és szabályai garantálják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

Az Közbeszerzési Hatóság rendelkezik informatikai biztonsági szabályzattal, , Informatikai 

Főosztállyal és informatikai biztonsági felelőssel. 

Az informatikai támogatást, informatikai biztonságot külső szerv is biztosítja a 

Közbeszerzési Hatóságnak. 

A Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatai, valamint az elkészült elemzések és jelentések 

minden esetben jogosultságvédelemmel rendelkező belső tárhelyen kerülnek 

elhelyezésre, amelyet adatszivárgás megelőző rendszer is véd. Nem fordulhat elő, hogy 

arra jogosulatlan személy hozzáférjen a statisztika alapjául szolgáló adatokhoz. Az 

adatokról napi inkrementális-, valamint heti teljes mentést végeznek, és a mentéseket 

eltárolják egy telephelytől földrajzilag független kormányzati adattároló helyen is 

biztonsági kofferekben. 

 

9.4 A statisztikai célból kezelt adatok védelmét megfelelő fizikai biztonsági eszközök és 

intézkedések biztosítják. 
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Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Hatóság bérelt ingatlanban helyezkedik el. Az irodaházban 24 órás biztonsági szolgálat 

működik, emellett chipkártyás beléptetés és kártyás ajtónyitás működik az épület belső 

folyosóin. A Hatóságnál az épület vonatkozásában a jogszabálynak megfelelő 

tűzvédelmi rendszer került kiépítésre. 

A Hatóság munkatársainak jogosultság-kezelését az Informatikai Főosztály munkatársai 

végzik. A jogosultsági változások dokumentáltak.  
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10. Relevancia 

Az Akkreditációs Bizottság álláspontja szerint a Közbeszerzési Hatóság valamennyi, 

feladatkörébe tartozó szakstatisztika vonatkozásában törekszik az általa vizsgált 

jelenségek pontos, a felhasználók számára nyomon követhető leírására és mérésére.  Az 

akkreditációs eljárás során ugyanakkor egyértelművé vált, hogy a Közbeszerzési Hatóság 

eljárásaira vonatkozó jogszabályi környezet a statisztikai adatok relevanciáját 

nagymértékben meghatározza, az általános felhasználói igények érvényesítésére 

korlátozottak a lehetőségek. 

A Közbeszerzési Hatóság statisztikai célú adatgyűjtéseivel kapcsolatos felhasználói 

elégedettség mérésére eddig nem került sor. 2019. novemberében a Közbeszerzési 

Hatóság közzétett egy átláthatósági kérdőívet a honlapján, amely a közbeszerzések 

átláthatóságával foglalkozott, nem a statisztikai termékekre fókuszált. A Közbeszerzési 

Hatóság méri a weboldal látogatottságát, így rendelkezik a saját statisztikájukkal 

kapcsolatos alapvető elérési/letöltési adatokkal.  

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a Közbeszerzési Hatóság a relevancia 

elvében foglalt ismérveknek részben megfelel. 

 

10.1 A statisztikai szervezetek olyan adatokat gyűjtenek és publikálnak, amelyek fontosak a 

felhasználóknak a társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok megértése és nyomon követése 

szempontjából. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

 

A közbeszerzéssel kapcsolatos információk kiemelt érdeklődésre tartanak számot a 

felhasználók körében. Az Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy a Közbeszerzési 

Hatóság által előállított szakstatisztikák esetében rendszeresen történik az adatkörökre 

vonatkozó felülvizsgálat, aminek hátterében azonban elsősorban a jogszabályi környezet 

változása és a szervezeten belüli igények jelentkezése áll. A külső felhasználói igényekről 

a Közbeszerzési Hatóság az ajánlatkérőktől és az ajánlattevőktől várt közvetlen 

visszajelzést a honlapján közzétett átláthatósági kérdőív kitöltésén keresztül, azonban ez 

a közbeszerzési eljárások átláthatóságára vonatkozó igényeket mérte fel, a szervezet 

által összeállított statisztikákra a felhasználói igényfelmérés nem vonatkozott. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett statisztikai termékek letöltési számát követik, 

így ezúton kapnak visszajelzést a felhasználók érdeklődéséről.  

Tekintettel a jogszabályi kötöttségekre, a Közbeszerzési Hatóság valamennyi 

szakstatisztikai termék vonatkozásában elsősorban az ajánlatkérők és az ajánlattevők 
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észrevételeit gyűjti az adatkörök relevanciájának vizsgálatakor. Az akkreditációs eljárás 

során ugyanakkor megállapítható volt, hogy a Közbeszerzési Hatóság törekszik az általa 

vizsgált jelenségek pontos, a valóságnak megfelelő mérésére és leírására.  

 

10.2 Minden statisztikai adatfelvételnek létezik a nyilvánosság számára elérhető vagy más módon 

hasznosuló eredménye. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

 

Az Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy a Közbeszerzési Hatóságnál végrehajtott 

valamennyi adatfelvételnek van a nyilvánosság számára hozzáférhető eredménye. A 

statisztikai publikációk elektronikus formában elérhetők a Hatóság honlapján, illetve 

nyomtatott kiadványokban is szerepel statisztika, a 2019-ben elindított Közbeszerzési 

Értesítő Plusz havi szakmai folyóiratban önálló fejezetként is. 

A Közbeszerzési Hatóság valamennyi szakstatisztika esetében törekszik az adatok 

megfelelő részletezettséggel való közzétételére. Az adatigénylő egyedi statisztikai 

adatkérést is benyújthat a Közbeszerzési Hatóság felé. A Közbeszerzési Hatósághoz 

rendszeresen érkeznek megkeresések az egyes társzervezetektől, gazdasági szereplőktől, 

egyénektől, és a média részéről is, ebben az esetben a felhasználó számára személyes 

konzultáció is biztosított.  
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11. Pontosság és megbízhatóság 

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a 

Közbeszerzési Hatóság törekszik arra, hogy a közzétett statisztikák pontos és megbízható 

képet adjanak a közbeszerzési eljárásokról. A statisztikák előállítási folyamataiban nem 

végeznek becsléseket és nem közölnek prognózisokat, így az ehhez kapcsolódó hibák a 

Közbeszerzési Hatóság esetében nem fordulhatnak elő. A közzétett statisztikák 

tekintetében pontossági kritériumok nincsenek rögzítve, és a közlésre kerülő adatok 

pontosságának, megbízhatósásának vizsgálata nem előre meghatározott módszertan, 

hanem kialakult gyakorlat szerint történik. 

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a Közbeszerzési Hatóság a pontosság és 

megbízhatóság elvében foglalt ismérvek elvárásainak részben megfelel. 

 

11.1 A statisztikai szervezetek meghatározzák a statisztikai termékek pontossági kritériumait. 

 

11.2 A statisztikai szervezetek tájékoztatják a felhasználókat az eredmények pontosságáról. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A Közbeszerzési Hatóság az adatfelvételi eljárások során a folyamatba beépített 

ellenőrzések útján követi nyomon az adatok pontosságát. 

A Közbeszerzési Hatóság keretein belül a hirdetmények a közzétételüket megelőzően 

ellenőrzésen esnek át (jogi lektoráláson keresztül), és az ellenőrzött 

(eredménytájékoztató) hirdetmények adatai képezik a statisztikai kimutatások alapját. 

Emellett a Statisztikai Elemző Osztályon a hirdetmények adataiból készített (kivonatolt) 

adatbázisok további, több szempontra kiterjedő adattisztításon esnek át.  

Az adatforrásként használt adatbázisokon végzett adattisztítások biztosítják, hogy az 

előállt statisztikai termékek alkalmasak legyenek a megfigyelt folyamatok hiteles leírására. 

A statisztikai termékek pontosságának és megbízhatóságának mérésére vonatkozóan 

azonban a szervezeten belül nem határoznak meg mérőszámokat, indikátorokat. A 

statisztikai termékek pontosságának és megbízhatóságának vizsgálata nem előre 

rögzített módszertan, hanem kialakult gyakorlat szerint, elsősorban az adattisztításra 

szolgáló, illetve a lekérdező rendszerekbe épített logikai ellenőrzések útján történik. 

Az adattisztítás útmutatója a belső hálózaton elérhető a szervezet illetékes munkatársai 

számára, de külső felhasználóknak nem közölnek információt a termékek pontosságával 

kapcsolatban. Eseti adatkérések esetében több tájékoztatást kapnak az adatkérők. 
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12. Időszerűség és időbeli pontosság 

Az egyes statisztikai kiadványok publikálása a Közbeszerzési Hatóság országgyűlési 

beszámolójához igazodik, így – az országgyűlési beszámoló időzítésétől függően – 

hosszabb idő is eltelhet az adatfeldolgozás vége és az adatközlés időpontja között. 

 

A Közbeszerzési Hatóság ugyan rendelkezik tájékoztatási naptárral, de az nem nyilvános, 

nem teszik közzé a honlapon, így a felhasználóknak nincs ismerete arról, hogy a Hatóság 

által publikálandó adatok mikor jelennek meg. A szervezeten belül összeállítanak egy 

éves tájékoztatási programot, de ez nem jelenik meg a nyilvánosság számára. 

 

Az Akkreditációs Bizottság szükségesnek látja, hogy a Hatóság a honlapján kialakítandó 

egységes statisztikai aloldalon alakítson ki és tegyen közzé az általa közzétett hivatalos 

statisztikai információ publikálására vonatkozó tájékoztatási naptárt, amelyből a 

felhasználók előre értesülhetnek a statisztikai információk rendelkezésre állásának 

tervezett időpontjairól. 

 

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a Közbeszerzési Hatóság az időszerűség 

és időbeli pontosság elvében foglalt ismérvek elvárásainak részben megfelel. 

 

12.1 Az adatok közlési időpontja a lehető legközelebb van a vonatkozási időponthoz vagy 

időszakhoz. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

 

Az önértékelő kérdőívben foglaltak és a helyszíni látogatáson elhangzottak is azt 

erősítették meg, hogy az éves publikációk (Beszámolók) közzétételének időzítése a 

Közbeszerzési Hatóság tevékenységére vonatkozó országgyűlési beszámoló 

összeállításához és nyilvánosságra hozatalához kötött. 

A féléves (Gyorsjelentések) és havi (Közbeszerzési Értesítő Plusz) kiadványok 

publikálásának időzítésével kapcsolatos rendszeres tervezés nem történik, bár a 

publikációk összeállításának van egy kialakult, és a gyakorlatban megfelelően 

alkalmazott folyamata. A 2018. és 2019. évre vonatkozóan a tárgyévet követően pár 

héttel közzétételre került a Közbeszerzési Hatóság által kiadott Gyorsjelentés is, ami 2020-

ban már a félévet követően is megjelent. A 2019. januárjától kiadott Közbeszerzési Értesítő 

Plusz minden hónap 15-én jelenik meg a Hatóság honlapján. A Hatóság törekszik arra, 
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hogy az adatfelvételek és az adatok közzététele között ne teljen el indokolatlanul hosszú 

idő. 

A helyszíni látogatáson szerzett információk alapján az Akkreditációs Bizottság 

benyomása az, hogy a nagy felhasználók tisztában vannak az adatközlések időzítésével, 

de ez nem mentesíti a Hatóságot azon elvárás alól, hogy a várható megjelenéseket 

előzetesen közölje, így tervezhetőbbé téve a többi felhasználók tevékenységét is. 

 

 

12.2 A hivatalos statisztikai adatokat tájékoztatási program szerint kitűzött időpontokban teszik 

közzé, amely naprakész, nyilvános és előzetesen megismerhető. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg.  

 

A Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik nyilvános tájékoztatási naptárral. Az 

Akkreditációs Bizottság javasolja, hogy a Hatóság honlapján egyszerűen elérhető 

formában, meghatározott időtávra, előre kitűzött határnapokhoz kötve jelenjen meg a 

hivatalos statisztikával kapcsolatos közzétételi naptár. Az esetleges módosításokról vagy 

a már előre kitűzött dátumokban történő változásról a felhasználókat értesítsék.  
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13. Koherencia és összehasonlíthatóság 

A Közbeszerzési Hatóság rendszeresen ellenőrzi a statisztikai termékek belső 

koherenciáját. A belső koherencia vizsgálat az adattisztítási folyamatba épül be.  

 

A területi összehasonlíthatóság biztosított, mivel a statisztikák alapját képező, az eljárások 

eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények tartalmaznak információt az ajánlatkérők 

régiójára (megyékre) vonatkozóan. A közbeszerzési eljárások teljesítésének helye nem 

minden esetben egyezik meg az ajánlatkérők régiójával, így az ezzel kapcsolatos adatok 

a magyarországi régiókban lebonyolított eljárásokra vonatkoznak. 

 

A Közbeszerzési Hatóság által készített statisztikák nemzetközi összehasonlíthatóságát 

segíti az előállítás során figyelembe vett, az Európai Bizottság által kiadott módszertan. 

Bár a Közbeszerzési Hatóság által alkalmazott statisztikai adatfelvétel eljárásalapú és nem 

szerződésalapú, mint az Európai Bizottság kimutatásai esetében, a statisztikák nemzetközi 

összehasonlíthatósága érdekében a Közbeszerzési Hatóság az egyes kimutatásokra 

vonatkozóan elvégez olyan számításokat, amelyek összekapcsolják a szerződés- és 

eljárásalapú adatokat. 

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a koherencia és összehasonlíthatóság 

elvében foglalt ismérvek elvárásainak a Közbeszerzési Hatóság részben megfelel. 

 

13.1 Érvényesül a statisztikai adatfelvételek belső és más szakstatisztikákkal való konzisztenciája. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

 

A statisztikai termékek belső koherenciájának vizsgálatát a Közbeszerzési Hatóság az 

adatfelvételi rendszerekhez kapcsolódó, illetve az adatfeldolgozási folyamatba 

beépített ellenőrzések során végzi el. 

A Közbeszerzési Hatóság eljárásaira vonatkozó jogszabályi környezetből eredően az 

adatait nem veti össze más nemzeti szervezetek által elállított adatokkal, azonban a 

közölt statisztikai adatok becsléseket nem tartalmaznak, így az összevetés nem jelentene 

minőségi javulást.  

13.2 A hivatalos statisztikai információk országon belüli területi összehasonlításának a lehetősége 

biztosított. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 
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Az eljárások eredményéről szóló tájékoztatókban rendelkezésre állnak információk az 

ajánlatkérők régiójára (megyékre) vonatkozóan. A közzétett adatok területi bontása 

megtalálható a Közbeszerzési Hatóság publikációiban.  A közbeszerzési eljárások 

teljesítésének helye ugyanakkor nem minden esetben egyezik meg az ajánlatkérők 

régiójával, így az ezzel kapcsolatos adatok a magyarországi régiókban lebonyolított 

eljárásokra vonatkoznak.  

 

A Közbeszerzési Hatóság figyelemmel kíséri a területi adatokat, de ezeket nem publikálja 

rendszeresen, csak eseti elemzések keretében vizsgálja. 

 

13.3 A statisztikai adatelőállítási folyamatban alkalmazott módszertanok, valamint az adatok 

közlési módja összevethetők a nemzetközi szervezetek közlési gyakorlatával. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A Közbeszerzési Hatóság rendszeresen továbbít adatokat az Európai Bizottságnak, a 

Miniszterelnökségen keresztül. Az Európai Bizottság által használt szerződésalapú 

statisztikai módszertantól eltérően, a Közbeszerzési Hatóság – több európai uniós 

tagállamhoz hasonlóan - nem az egyes szerződéseket, hanem a teljes eljárásokat veszi 

figyelembe az eljárásokra vonatkozó statisztikai adatok kimutatásakor. 

 

Az Akkreditációs Bizottság az akkreditációs eljárás során megállapította, hogy a 

nemzetközi adatkiadások során a  szervezet igyekszik a lehető legteljesebb mértékben 

megfelelni a nemzetközi szervezetek elvárásainak, a módszertani eltérésekre pedig az 

adatszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg felhívják az Európai Bizottság figyelmét. 

 

13.4 Érvényesül az adatok időbeli konzisztenciája. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

 

A Közbeszerzési Hatóság által közzétett statisztikákban általában az elmúlt tíz évre 

vonatkozóan kerülnek megjelenítésre az adatok, de eseti kimutatásokban ennél 

hosszabb időtáv is szerepel. A szervezet létrejöttének 25. évfordulójára tekintettel jelenleg 

az elmúlt 25 év adatait vizsgálják. Az egyes évek adatainak összehasonlíthatóságát 

könnyíti, hogy a statisztikai módszertan alapjaiban nem történt változás, tehát korábban 

is a teljes eljárásokat vették figyelembe a statisztikai adatok kimutatásakor. Ugyanakkor 

az adatgyűjtést érintő jogszabályi környezet változásai eredményezhetnek töréseket az 

idősorokban.  
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A Közbeszerzési Hatóság táblázatos formában hosszú idősorokat nem közöl, az adataira 

vonatkozóan revíziókról beszélni nem releváns. 

 

13.5 Az összehasonlíthatóságot korlátozó tényezőket egyértelműen jelzik. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

 

A Közbeszerzési Hatóság statisztikáinak időbeli összehasonlíthatóságát  egyszerűsíti, hogy 

a statisztikai módszertan alapjaiban nem történt változás (a korábbi években is 

eljárásalapú kimutatások készültek), emellett a területi adatok koherenciája is fennáll (a 

magyarországi megyékre vonatkozóan), továbbá az egyes statisztikai mutatók 

számításának módszertana (pl. arányszámok, a közbeszerzéseket érintő leíró statisztikák, 

az egyes kategóriák / elnevezések meghatározása) sem változott jelentős mértékben. 

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy a 

jogszabályi környezettel kapcsolatos változásokat a Közbeszerzési Hatóság minden 

esetben jelzi a felhasználók felé, de a jogszabályok változásának közzétételén kívül 

további információt nem kapnak a felhasználók az adatok összehasonlíthatóságáról. 
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14. Hozzáférhetőség és érthetőség  

A Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatokra vonatkozó közlési és adatkiadási gyakorlata 

a közérdekű adatkiadási rendszerbe illeszkedik, ugyanakkor a hozzáférhetőség és 

érthetőség elvének való teljes megfelelés érdekében szükséges a statisztikai 

adatelőállítás és adatközlés közérdekű adatkiadásoktól elkülönült rendszerének 

kialakítása, és az adatokhoz való hozzáférés könnyen átlátható biztosítása. Az 

Akkreditációs Bizottság az elvben foglaltaknak való teljes mértékben való megfelelés 

érdekében javasolja, hogy a Közbeszerzési Hatóság alakítson ki egy hivatalos statisztikai 

tájékoztatási felületet a honlapján (aloldalt vagy kiemelt témakört), amely strukturált és 

könnyen átlátható elérést biztosít a hivatalos statisztikai információkhoz, valamint 

törekedjen az angol nyelvű statisztikai tartalmak bővítésére is a honlapján. 

Az Akkreditációs Bizottság javasolja, hogy a Közbeszerzési Hatóság honlapján a statisztikai 

termékek megértését segítő, leíró információk is kerüljenek megjelenítésre, hogy ezzel is 

segítsék a hivatalos statisztikai adatok megértését.  

A Közbeszerzési Hatóság eddig nem azonosított olyan felhasználói igényt, amely a 

statisztikai mikroadatokhoz tudományos célú hozzáférést igényelt volna, de egyedi 

megkeresésekre az adatvédelmi szabályok betartása mellett rendelkezésre bocsát a 

statisztikai adatfelvételből származó, még nem publikált információkat.  

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a Közbeszerzési Hatóság a 

hozzáférhetőség és érthetőség elvében foglalt ismérvek elvárásainak részben megfelel. 

 

14.1 A statisztikai szervezetek rendelkeznek a közzétételi rendet szabályozó nyilvános 

dokumentummal. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg. 

 

A Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik a statisztikai adatközlések gyakorlati 

szabályainak, formai és tartalmi jegyeit összegző, a publikált adatok körére, azok 

előállítási módszertanára, nyilvánosságra hozatalára vonatkozó tájékoztatási politikával, 

az adathozzáférés szabályozása a közérdekű adatok kiadásának rendszerébe 

ágyazottan valósul meg. Az elvben foglalt elvárásoknak való megfelelés érdekében 

szükség van a statisztikai adatközzététel, adatigénylés önálló rendszerének kialakítására, 

és a felhasználókkal való megismertetésére. 

 



47 

  

14.2 A statisztikai adatfelvételből származó információkat a felhasználói igényekre tervezett 

csatornákon keresztül aggregált, illetve mikroadatok formájában is hozzáférhetővé teszik. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján és kiadványaiban aggregált formában jelennek meg 

a statisztikai adatok. Eddig nem érkezett olyan felhasználói igény a szervezet felé, amely 

mikroadatokhoz való tudományos célú hozzáférést igényelt volna, amit az is indokolhat, 

hogy a statisztikai kimutatások adatforrását jelentő eredménytájékoztató hirdetmények 

nyilvánosak, közérdekből nyilvános adatok.  

Az Akkreditációs Bizottság a helyszíni látogatáson, a kiemelt felhasználóval történt 

megbeszélésen megbizonyosodott arról, hogy amennyiben a felhasználók külön 

adatigénnyel élnek a Közbeszerzési Hatóság felé, azt a szervezet az adatvédelmi 

szabályok betartása mellett teljesíti. 

 

A Közbeszerzési Hatóság üzemeltet közösségi média felületet, de ezen a hivatalos 

Facebook oldalon statisztikai információk struktúráltan nem elérhetők. 

 

14.3 A statisztikai termékek közzététele mellett azok értelmezését segítő leíró metaadatok is 

nyilvánosak, és a felhasználók számára érthetőek. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg. 

 

A Közbeszerzési Hatóság által alkalmazott módszertani útmutatók, metaadatok nem 

érhetők el nyilvánosan. A helyszíni látogatáson ismertetett gyakorlat szerint az egyedi 

adatkérések teljesítésekor küldenek módszertani információt is az adatkérők részére. 

Az Akkreditációs Bizottság álláspontja szerint mindenképpen szükséges a módszertani 

útmutatók, metaadatok elérhetőségének szélesítése a felhasználók körében a szervezet 

külső honlapján és a kiadványokban közzétett adatok értelmezésének megkönnyítésére. 

 

14.4 A statisztikai termékekhez történő hozzáférés elsődleges formája az elektronikus közzététel. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

 

A Közbeszerzési Hatóság által előállított adatkörök zöme a honlapján elérhető. 

Ugyanakkor a hivatalos statisztikák elérése nem átlátható, nem biztosít könnyű elérést a 

felhasználók számára. A statisztikai termékekre vonatkozóan kereső funkció nincs. 
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A szervezet internetes oldala akadálymentes, elérhető a vakok és/vagy gyengénlátók 

számára az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 

 

A helyszíni látogatás során az Akkreditációs Bizottságot a szervezet képviselői 

tájékoztatták a honlap fejlesztésének terveiről, amelynek keretében önálló statisztikai 

tájékoztatási felület (aloldal vagy kiemelt témakör)  kialakítása is a tervek között szerepel. 

 

A Közbeszerzési Hatóság ingyenes mobilalkalmazást (Napi Közbeszerzés) működtet, ahol 

önálló statisztikai menüpont is elérhető, itt a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó leíró 

statisztikákat jelentetnek meg.  

 

14.5 A legfontosabb hivatalos statisztikai információk idegen nyelven is elérhetőek. 

 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

 

A Közbeszerzési Hatóság honlapja angol nyelven is elérhető, ahol statisztikai adatok  az 

angol nyelven közzétett éves beszámolókban érhetők el.  

A Közbeszerzési Hatóság a Gyorsjelentést is elkészíti angol nyelven a legfontosabb 

statisztikáiról (Flash Report), mely a közbeszerzési társszervezetekkel való kapcsolatfelvétel 

során kerülhet részükre átadásra. 

 

A Közbeszerzési Hatóság angol nyelvű mobilalkalmazást is működtet (Daily Public 

Procurement), ahol az önálló Statistics menüpont alatt a szervezet legfontosabb leíró 

statisztikái érhetők el. 
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6. Az Akkreditációs Bizottság javaslata a jelentés megállapításai 

alapján 
 

A vizsgálati jelentésbe foglalt ténymegállapítások és értékelés alapján az Akkreditációs 

Bizottság a KSH elnökének a következő javaslatot teszi: 

Az Akkreditációs Bizottság javasolja a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Statisztikai 

Szolgálat tagjaként történő akkreditálását. 

Egyúttal a Bizottság javasolja az 5. szakaszban megfogalmazott ajánlások szerinti 

fejlesztések, változtatások végrehajtását a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében 

foglalt elveknek történő magasabb szintű megfelelés érdekében, amelyek ütemtervét az 

akkreditált szervezetnek ki kell dolgoznia.   

 

Budapest, 2020. szeptember 23. 
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7. Az értékelt szervezet észrevételei, eltérő álláspontja a jelentés 

megállapításaival kapcsolatban 
 

[Ide kerülnek bemásolásra változtatás nélkül azok az észrevételek, melyeket az értékelt 

szervezet a jelentés 2. véleményezésekor (a véglegesnek szánt jelentés megküldésekor) 

mint észrevételeket fenntart és kéri azok feltüntetését a jelentésben.] 
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I. Melléklet – A helyszíni értékelés résztvevői 
 

Helyszíni értékelés: Közbeszerzési Hatóság 

Dátum: 2020. szeptember 2-3. 

 Akkreditációs Bizottság tagjai 

1. dr. Láng Dóra, elnök 

2. Varga Éva  

3. Krasznai Andrea 

 A helyszíni értékelés szervezet részéről jelen volt résztvevői (név; szervezeti 

egységének neve; titulus; szerepe, amit az audit során betöltött) 

4. d   dr. Kovács László, a Hatóság elnöke 

5. dr  dr. Kugler Tibor, a Hatóság főtitkára 

 

6. Lu  dr. Sipos Attila, kapcsolattartó és kabinetvezető 

7. d   

 c  dr. Nyíri Szabina, Hirdetménykezelési és Statisztikai főosztály főosztályvezetője 

 

8. Varga László, Statisztikai Elemző osztály osztályvezetője 

9. Káli Gabriella és Rezső Orsolya, Statisztikai Elemző osztály munkatársai, 

statisztikusok 

10. Nagy Gábor, az Informatikai Főosztály munkatársa 

 Egyéb meghívottak, külsős résztvevők 

111. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke 

d 

12. Sutyinszki Petra, Gazdasági Hivatal elnöki főtanácsadója 

 


