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Tájékoztatás beszámoló elfogadásáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Érkezett MA J 'l. ? 
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: Hl ISZ.) 85. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Gazdasági
bizottság - az Országgyűlés HHSZ. 85. § (1) bekezdése szerinti felkérése alapján - a
2020. május 27-i ülésén megtárgyalta A Közbeszerzési Hatóság 2019. január 1. és
december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót (B/10504.
szám) és azt az 16/2018-2022. számú, mellékelt határozatával elfogadta.

Egyben jelzem, hogy a fentiekről dr. Kovács László elnök urat, a beszámoló benyújtóját
is tájékoztattam.

Budapest, 2020.május 27.

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

16/2018-2022. számú határozata
A Közbeszerzési Hatóság zo rq.junuár 1. és december 31. közötti

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló
(B/10504. szám)

elfogadásáról

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Közbeszerzési
Hatóság 2019. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
szóló beszámolót (B/10504. szám) elfogadja.

Indokolás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóság elnöke benyújtotta beszámolóját az
Országgyűlésnek.
A Gazdasági bizottság mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság - az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 2020. május 27-i ülésén a B/10504.
számú beszámolót megvitatta és elfogadta. Megállapította, hogy az megfelel a
jogszabályban foglalt követelményeknek.
A beszámoló részletesen bemutatja a magyar közbeszerzési piacot, amely a 9837
eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás 3430 milliárd forintos szerződés
szerinti összértékével - az előző évekhez hasonlóan - magas szinten teljesített.
Kiemelendő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárások 87%-át kis- és
középvállalkozások nyerték.
A beszámoló számot ad a Közbeszerzési Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) a
közbeszerzések jogszerűségét és átláthatóságát előmozdító ellenőrzési
tevékenységéről, amely hozzájárult többek között a jogszerű hirdetménytartalmak
megjelenéséhez, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások arányának további
csökkenéséhez, valamint a közbeszerzési szerződések teljesítésével és módosításával
kapcsolatos jogsértések felderítéséhez, és a jogszerű közbeszerzési magatartások
elterjesztéséhez. A Hatóság a - támogatás jegyében végzett - kötelező feladatai
körében állásfoglalások adásával, valamint a 2019-ben indított, bárki számára
ingyenesen elérhető szakmai folyóiratával, a Közbeszerzési Értesítő Plusszal erősítette
tevékenysége szolgáltató jellegét.
A beszámoló kiemeli, hogy 2019-ben a Hatóság hazai és nemzetközi konferenciák
szervezésével, pályázatokkal és a közbeszerzési szakemberek képzésével is hozzájárult
a fenntarthatósági szempontok közbeszerzési eljárásokban történő
figyelembevételének szélesebb körben való elterjesztéséhez.

Budapest, 2020. május 27.


