
 
 
 
 

A Miniszterelnökség tájékoztatója az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló 
intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 

hatálybalépésével kapcsolatban 

 
  
A Magyar Közlöny 2022. évi 37. számában (február 28.) megjelent  az egyajánlatos közbeszerzések 
számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet), amely 2022. március 15-én lép hatályba. A jogszabály célja a verseny szintjének 
javítása, és ezáltal Magyarországon az egy ajánlattevő részvételével zajló közbeszerzések arányának 
jelentős csökkentése. Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése fontos európai uniós elvárás, amelyet 
Magyarország az Európai Bizottság részére benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben is 
vállalt.  
  
A Korm. rendelet az alábbi ajánlatkérői kötelezettségeket rögzíti:  

 Előzetes piaci konzultáció kötelező alkalmazása uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt 
vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása előtt, a következő esetekben: 
-          a verseny alacsony szintjével legerősebben érintett, a közbeszerzésekért felelős miniszter 

által előzetesen közzétett beszerzési tárgyak esetén minden ajánlatérő számára kötelező 
előzetes pici konzultáció alkalmazása, 

-          azon, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az állam 
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok vagy ezen gazdasági társaságok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaság ajánlatkérők tekintetében, amelyeknél a Korm. 
rendeletben foglaltak szerint  jelentős mértékben fordultak elő egyajánlatos eljárások, 
minden beszerzési tárgy tekintetében kötelező az előzetes piaci konzultáció. Erről az 
érintett ajánlatkérőket a közbeszerzésekért felelős miniszter előzetesen külön tájékoztatja, 

-      az előzetes piaci konzultáció alkalmazása minden esetben kiváltható a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok előírásával, 

-      előzetes piaci konzultációt keretmegállapodások és dinamikus beszerzési rendszerek esetén 
nem kell alkalmazni. 

 Intézkedési terv készítése az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében, ha 
az ajánlatkérőnél a Korm. rendeletben foglaltak szerint  jelentős mértékben fordultak elő 
egyajánlatos eljárások. Erről az érintett ajánlatkérőket a közbeszerzésekért felelős miniszter 
előzetesen külön tájékoztatja. 
Az intézkedési terv készítésére kötelezett ajánlatkérőknek az intézkedési tervet első alkalommal 
2022. április 30-ig kell elkészíteni és közzétenni honlapjukon. 

  
A Miniszterelnökség a kötelező előzetes piaci konzultációval érintett beszerzési tárgyak listáját első 
alkalommal 2022. március 15-ig teszi közzé az EKR honlapján. A Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint intézkedési terv közzétételére, valamint az előzetes piaci konzultáció lefolytatására általánosan 
kötelezett ajánlatkérőket a Miniszterelnökség első alkalommal 2022. március 15-ig írásban értesíti.  
  
A Korm. rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését útmutatók is segítik: a Miniszterelnökség 2022. 
március 15-ig módszertani iránymutatást tesz közzé az EKR honlapján az egyajánlatos közbeszerzések 
elkerülését segítő legjobb módszerekről és gyakorlatokról az intézkedési tervek megfelelő 

elkészítésének segítésére, valamint az előzetes piaci konzultáció alkalmazásáról. 
 
 
 
Budapest, 2022. március 3. 


