
INTÉZKEDÉSI TERV 

 

 

Bevezetés 

 

2022. március 15. napján lépett hatályba a 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet az egyajánlatos 

közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről, melynek értelmében, ha egy 

ajánlatkérő esetében az egyajánlatos közbeszerzések aránya az uniós értékhatárt elérő becsült 

értékű közbeszerzések tekintetében a tárgyévet megelőző naptári évben a 20 %-ot meghaladta, 

az ajánlatkérő köteles a tárgyévre vonatkozó intézkedési tervet készíteni az egyajánlatos 

közbeszerzések számának csökkentése érdekében, az adott évre irányadó közbeszerzési tervére 

figyelemmel. 

 

A 1027/2021. (II.5.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Kormány célul tűzte ki, hogy az 

egyajánlatos közbeszerzések Európai Unió módszertana szerinti arányát 15%-os szintnél 

alacsonyabb mértékűre kell csökkenteni. Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése fontos 

európai uniós elvárás is, amelyet az Európai Bizottság részére benyújtott Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Tervben is vállalt Magyarország. 

 

A 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében az intézkedési tervben  

• meg kell vizsgálni és be kell mutatni, hogy milyen lehetséges okai voltak az adott 

ajánlatkérőnél az egyajánlatos közbeszerzések magas számának (illetve arányának), 

• be kell mutatni azokat az intézkedéseket, illetve gyakorlatokat, amelyek az 

ajánlatkérőnél az egyajánlatos közbeszerzések lehető legalacsonyabb szintre való 

csökkentését szolgálják. 

 

Az intézkedési terv elkészítésének és közzétételének határideje első alkalommal 2022. április 

30-a, majd az ezt követő években a tárgyév március 31. napja. 

 

Stratégiai célok 

 

Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése, illetve a verseny növelése érdekében szükséges 

a közbeszerzésekben a verseny hiányát befolyásoló tényezők azonosítása, felmérése. 

 

Ajánlatkérő az intézkedési tervben felsoroltak megvalósításával kívánja az egyajánlatos 

közbeszerzések arányát csökkenteni, ezáltal a piaci versenyt növelni a közbeszerzési eljárások 

kapcsán. 

 

Intézkedési terv területei 

• közbeszerzési tervezés, 

• közbeszerzési eljárások előkészítése. 

 

 

2021. évre vonatkozó megállapítások 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 2021. évben 

289 db uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást folytatott le, melyből az egyajánlatos 

közbeszerzések száma 170 db, aránya 58,8 % volt. A nagyfokú egyajánlatos közbeszerzések 

száma intézményünk tekintetében abból adódik, hogy nagyon sok speciális eszközt, illetve 

fogyóanyagot szerzünk be, illetve több terméket Magyarországon kizárólagos forgalmazó 

értékesít, így kizárt más ajánlattevők pályázatának érkezése a fenti termékek esetében. 



Az intézkedési terv megvalósítását segítő feladatok, tervezett intézkedések 

 

Intézményünk már a tervezés és a beszerzések előkészítése során a beszerzendő áruk/ 

szolgáltatások/építési beruházások piacának előzetes felmérése céljából részletesebb 

vizsgálatot fog végezni, hogy mely piaci szereplők képesek a beszerzési igényeket kielégíteni, 

milyen termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, azok milyen műszaki/szakmai paraméterekkel 

rendelkeznek, s azok mennyiben felelnek meg Ajánlatkérő elvárásainak. 

A korábbinál szélesebb körben kívánunk élni az Előzetes Piaci Konzultáció adta előnyökkel, 

s ennek időigénye a közbeszerzési eljárások előkészítésénél figyelembevételre kerül. 

A konzultáció a fentiekben említett felmérést nem csak helyettesítheti, hanem ki is egészítheti. 

Felelős: Beszerzési, Logisztikai és Ellátási Főosztály/Beszerzési Csoport. 

 

A közbeszerzési eljárások gondos tervezése és előkészítése során továbbra is kiemelt 

figyelemmel leszünk arra, hogy a műszaki/szakmai minimumkövetelmények 

versenysemlegesen kerüljenek megfogalmazásra, az értékelési szempontok, illetve a 

meghatározott alkalmassági követelmények a verseny széleskörű biztosítására alkalmas 

legyen, ne zárjunk ki potenciális ajánlattevőket, azaz minél több gazdasági szereplő tudjon a 

közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként részt venni.  

Az Ajánlatkérő törekedni fog arra is, hogy a továbbiakban ne a minimális ajánlattételi 

határidőkkel kalkuláljon az eljárások esetében, ezzel is segítve, hogy megfelelő idő álljon 

rendelkezésre az ajánlattételhez. 

Felelős: igénylő szakterület és a Beszerzési, Logisztikai és Ellátási Főosztály/Beszerzési 

Csoport. 

 

Ajánlatkérő még hangsúlyosabbá kívánja tenni az eljárások előkészítésének megfelelőségét, 

ennek érdekében a beszerzési/ közbeszerzési munkatársak további képzését is célul tűzi ki: 

- online szakmai konferenciákon való részvétel (a közbeszerzési szabályok és alapelvek 

megismerése, gyakorlati/szakmai tudás bővítése, az EKR használatával kapcsolatos 

ismeretanyag bővítése, az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorításával kapcsolatos 

technikákat bemutató anyagok megismerése stb.). 

Felelős: minden érintett szervezeti egység 

 

Az intézkedési terv megvalósításának időtartama: folyamatos 

 

Az intézkedési terv megvalósításába bevontak köre: valamennyi szervezeti egység, aki részt 

vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában. 

 

Az intézkedési terv megvalósításáért felel: Beszerzési, Logisztikai és Ellátási 

Főosztályvezető. 

 

Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése és értékelése:  

Minden év lezárását követő 30 napon belül (január 30-ig) kimutatás készül az érintett 

eljárásokról és a korábban alkalmazott technikák eredményeiről, tapasztalatairól.  


