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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 85. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Gazdasági
bizottság - az Országgyűlés HHSZ 85. § (1) bekezdése szerinti felkérése alapján - a
2021. június 8-i ülésén megtárgyalta A Közbeszerzési Hatóság 2020. január 1. és
december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót (B/16164.
szám) és azt a 24/2018-2022. számú, mellékelt határozatával elfogadta.

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

Budapest, 2021. június 8.

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

24/2018-2022. számú határozata
A Közbeszerzési Hatóság 2020. január 1. és december 31. közötti

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló
(B/16164. 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 2020. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
szóló beszámolót (B/16164. szám) elfogadja.

Indokolás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: 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 - 2021. június 8-i ülésén a B/16164. számú
beszámolót megvitatta és elfogadta. Megállapította, hogy az megfelel a jogszabályban
foglalt követelményeknek.
A beszámoló ismerteti a Hatóságnak a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő
felhasználásának elősegítése érdekében végzett tevékenységét, részletesen bemutatva
hatósági és ügydöntő feladatait, valamint a közbeszerzési jogalkalmazást támogató
működését. A Hatóság tevékenysége során elkötelezett a fenntartható közbeszerzések
ösztönzése, a technológiai újítások alkalmazása, valamint a szakmai és társadalmi
szerepvállalás erősítése mellett.
A beszámoló tájékoztatást nyújt a magyar közbeszerzési piac helyzetéről, amelyre - a
gazdaság egészéhez hasonlóan - negatívan hatott a koronavírus-járvány, az eljárások
száma (7431 db) 25%-kal, az eljárások összértéke (3263,6 milliárd Ft) közel 5%-kal
csökkent 2019-hez képest. A közbeszerzések számának és értékének mérséklődése a
kis- és középvállalkozási szektort is érintette, ugyanakkor a nyertes kkv-t tartalmazó
közbeszerzések arányában (84%) nem tapasztalható jelentős csökkenés.
A közbeszerzési piacon fennálló versenyhelyzet javulását jelzi az egyajánlatos eljárások
és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számának csökkenése, illetve az egy
eljárásra jutó ajánlatok számának emelkedése. A Hatóság hirdetményellenőrzési
tevékenysége kapcsán mind a beérkezett hirdetmények (24 827 db), mind a
hiánypótlások száma (24 672 db) a megelőző évekkel azonos nagyságrendű volt, a
szerződések ellenőrzésével kapcsolatos eljárások száma (91 db) pedig az előző évhez
képest 33%-kal növekedett. A jogorvoslatok tekintetében a Közbeszerzési
Döntőbizottság által lezárt ügyek száma (560 db) 2019-hez viszonyítva enyhe
csökkenést mutat, a döntései megalapozottságát jelzi ugyanakkor a határozatai ellen
benyújtott bírósági felülvizsgálatok magas pernyertességi aránya.

Budapest, 2021. június 8.
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