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Az EIM felelős a jelentésben foglalt tartalomért. A jelentés nem szükségszerűen tükrözi az Euró-

pai Bizottság véleményét. Csak a forrás egyértelmű megjelölésével szabad előadásban, cikkben, 

könyvben hivatkozni a jelentés számaira, szövegére. Tilos jelen kiadvány bármely részének máso-

lása és/vagy közzététele bármilyen formában vagy módon, vagy keresőrendszerben való tárolása 

az EIM, vagy az Európai Bizottság előzetes írásbeli engedélye nélkül. Sem az EIM, sem az Euró-

pai Bizottság nem vállal felelősséget az esetleg előforduló nyomdai és/vagy egyéb hibákért. 
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Az EK kiemelt 

figyelmet fordít 

a KKV-k hozzá-

férésére a köz-

beszerzések 

piacához. 

 

 

 

 

 

 
A közbeszerzé-

sek piacának 

működése to-

vább javítható. 

 

1. Bevezetés 
 

1.1 A közbeszerzési piac és a kapcsolódó EU-s politika 
 

Az Európai Bizottság által nemrégiben nyilvánosságra hozott becslések szerint 

a közbeszerzések értéke eléri az Európai Unió GDP-jének körülbelül 16%-át, 

mintegy 1 500 milliárd eurót. A meghatározott értékhatárokat meghaladó köz-

beszerzési projekteket közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

(EUHL). Ezek az úgynevezett „európai-szintű” közbeszerzési szerződések a tel-

jes közbeszerzés értékének mintegy 16%-át képviselik. 

 

A belső piac működésének optimalizálása alapvetően fontos az Európai Unió 

számára, a lisszaboni célok elérése érdekében. Az 1970-es évek eleje óta az EU 

politikájának célja a nemzeti közbeszerzések megnyitása más tagállamok ver-

senye előtt, átlátható és versenyeztetett beszerzési szabályozás alapján. A sza-

bályozás célja biztosítani azt, hogy az adófizetők pénzükért valódi értéket kap-

nak, javítva ezáltal a közszolgáltatások minőségét, a gazdasági növekedést, a 

versenyképességet, és a munkahely-teremtést. Az Európai Bizottság egyik nem-

régiben elkészített tanulmánya szerint a hatályos közbeszerzési irányelvek va-

lóban növelték a határokon átnyúló versenyt, és hozzávetőleg 30%-kal csökken-

tették az állami hatóságok által az árukért és szolgáltatásokért kifizetett árakat
1
. 

 

A kis- és középvállalkozások a belső piacon az innováció és a verseny egyedü-

lálló forrásai; az EU vállalkozásainak mintegy 99,8%-a kis- és középvállalko-

zás. Az Európai Bizottság mindig is kiemelt figyelmet fordított rájuk. Az EU 

közbeszerzési politikája, azzal, hogy elősegíti hozzáférésüket a közbeszerzési 

lehetőségekhez, megerősíti e cégek versenyképességét, lehetővé téve, hogy na-

gyobb mértékben járuljanak hozzá a növekedéshez, a foglalkoztatottsághoz és a 

versenyképességhez az európai gazdaságban. A Bizottság tevékenysége első-

sorban arra irányult, hogy egy zökkenőmentes játéktér alakuljon ki, ahol a cé-

gek – legyenek azok bármilyen nagyságúak vagy bármilyen letelepedésűek – 

ajánlatai a siker azonos esélyével rendelkeznek. A 90-es évek eleje óta különös 

figyelmet kapnak azok az intézkedések, melyek a KKV-k igényeire összponto-

sítanak az egyszerűsítéssel, információval, szolgáltatás-támogatással és a KKV-

k közötti szerződéses együttműködés
2
 fejlesztésével kapcsolatban.  

 

Bár létezik némi bizonyíték arra, hogy a hatályos irányelvek pozitív hatást gya-

koroltak a közbeszerzések piacaira és a KKV-k részvételére, azonban továbbra 

is merülnek fel kétségek, hogy ezek a piacok még mindig nem eléggé nyitottak 

és versenyeztetettek. 2000. májusában az Európai Bizottság, válaszul ezen kihí-

vásokra, egy új jogszabály-csomagra tett javaslatot a hatályos szövegek egysze-

                                                 
1
 EK (2004). Jelentés a közbeszerzési piacok működéséről az EU-ban: az EU irányelvek alkalmazásának az előnyei, 

és a jövő kihívásai, Brüsszel, 2004. február 3. Lásd: 

http://www.europa.eu.int/internal_market/en/pub/proc/general/public-proc-market-final-report_en.pdf  
2
 Lásd többek között: EK (1998), Közbeszerzések: A Bizottság közleménye kijelöli a politikai prioritásokat, 

IP/98/233, Brüsszel, 1998. március 11; EK (1990) A Bizottság közleménye COM(90)166, Brüsszel, 1990. május 7; 

EK (1992) A KKV-k részvételének elősegítése a közösségi közbeszerzésekben, SEC (92)722, Brüsszel, 1992. június 

1.  

http://www.europa.eu.int/internal_market/en/pub/proc/general/public-proc-market-final-report_en.pdf
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A tanulmány a 

KKV-k hozzáfé-

réséről a közbe-

szerzésekhez 

négy célkitűzést 

határozott meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rűbbé és egyértelművé tétele, a korszerű közigazgatás valamint az új gazdaság 

igényeihez történő alkalmazkodás érdekében
1
. A csomagot az Európai Parla-

ment és a Tanács 2004. elején hagyta jóvá
2
. Célul tűzték ki a közbeszerzési le-

hetőségek és az átláthatóság további növelését, a bürokrácia csökkentését, a ha-

táron átnyúló mozgások költségeinek mérséklését, a piacra lépés akadályainak 

lebontását, és végül annak biztosítását, hogy az ajánlatkérők és ajánlattevők 

egyaránt pénzt és időt takaríthassanak meg az eljárás lefolytatása során alkal-

mazható új technológiák használatával.  

 

A jogalkotási kezdeményezés kiegészítéseképpen a Bizottság 2003. májusában 

stratégiát fogadott el a belső piacra a 2003-2006-os évekre
3
, amely különös fi-

gyelmet fordít a közbeszerzési lehetőségek szélesítésére, valódi európai közbe-

szerzési piacok kialakítására. 2004-ben a Bizottság, ennek részeként, akcióter-

vet fog javasolni annak érdekében, hogy 2006-ra a közbeszerzésekkel kapcsola-

tos műveletek jelentős része elektronikus alapon történjen meg. Általános jel-

leggel 2010-re kell megvalósítani az e-közbeszerzést. 

 

 

1.2      Tanulmány a KKV-k közbeszerzésekhez való hozzáféréséről  
 

2003-ban az Európai Bizottság felkérte az EIM-et egy átfogó tanulmány elké-

szítésére a kis- és középvállalkozások közbeszerzési szerződésekhez való hoz-

záféréséről. A tanulmány az alábbi négy kutatási célkitűzéssel rendelkezett:  

1. Módszeresen mérni a KKV-k hozzáférését az európai nagyságrendű közbeszer-

zési szerződésekhez. 

2. Meghatározni a sikertényezőket, valamint a további fejlődési folyamatot, me-

lyek a KKV-k nagyobb részvételét biztosítják a közbeszerzési szerződésekben.  

3. Jó gyakorlati példák kiválasztása, amelyeket a tagállamok megoszthatnak, és 

továbbfejleszthetnek. 

4. Lehetséges eljárások és/vagy eszközök ajánlása, amelyekkel azoknak az eszkö-

zöknek lehet mérni a fejlődését és hatásait, melyeket a KKV-k közbeszerzések-

ben való részvételének ösztönzésére alkalmaznak. 

 

Mindez a közbeszerzési piacok szélesebb körű nyitását eredményezheti a KKV-

k számára. 

 

 

1.3       A kis- és középvállalkozások (KKV-k) fogalmának meghatározása  
 
Az Európai Bizottság az alábbiak szerint definiálja a kis- és középvállalkozáso-

kat
4
: 

                                                 
1
 EK (2000), A Bizottság javasolja a jogi keretek egyszerűsítését és korszerűsítését, IP/00/461, Brüsszel, 2000. május 

10. 
2
 A szöveg hozzáférhető lesz a http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/pub/proc/index.htm oldalon. 

3
 EK (2003), A belső piac stratégiai prioritásai 2003-2006, COM(2003)238 végleges változat, Brüsszel, 2003. május 

7.  
4
 Lásd a Bizottság 1996. április 3-i 96/280EK ajánlását a kis- és középvállalkozások meghatározása tekintetében, a 

HL L 107, 1996. április 30-án megjelentek szerint. 2003. május 6-án a Bizottság új ajánlást fogadott el, 2003/361/EK 

(ami a 96/280/EK ajánlás helyébe lépett) a KKV-k meghatározására. Mivel a jelen tanulmány 2001. évi számokon 

alapul, ezért az előbbi meghatározást használtuk fel. 

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/pub/proc/index.htm
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1. kevesebb, mint 250 munkavállalót foglalkoztatnak, és 

2. éves árbevételük vagy nem haladja meg a 40 millió eurót, vagy éves 

mérleg-főösszegük nem több mint 27 millió euró, és 

3. alaptőkéjének, vagy a szavazati jogoknak a 25%-a nincs egyetlen vállal-

kozás, vagy nincs közösen több olyan vállalkozás tulajdonában, amely, 

vagy amelyek nem tartoznak a KKV meghatározása alá (más szóval, a 

vállalkozás megfelel az önállóság kritériumának). Ezt az értékhatárt két 

esetben lehet túllépni:  

-  ha a vállalkozás állami befektetési konzorcium, kockázati tőke-

vállalkozás vagy intézményi befektető tulajdonában van, amennyiben 

sem egyénileg, sem közös felügyeletet nem gyakorolnak; 

-  amennyiben az alaptőke úgy oszlik meg, hogy lehetetlen megállapíta-

ni ki a tulajdonos, és ha a vállalkozás úgy nyilatkozik, hogy alappal fel-

tehető az, hogy 25%-a nincs egyetlen olyan vállalkozás, vagy több olyan 

vállalkozás közös tulajdonában, amelyek nem felelnek meg a KKV, ille-

tőleg a kisvállalkozás definíciójának. 

 

Az 1. és 2. pontban foglalt értékhatárok kiszámításakor tehát összegezni kell a 

kedvezményezett vállalkozás, valamint az általa, az alaptőke vagy a szavazati 

jogok 25%-án keresztül közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzött minden vál-

lalkozás vonatkozó adatait. 

 

Továbbá, a kisvállalkozásokat olyan vállalkozásokként definiálhatjuk, melyek: 

 

1. kevesebb, mint 50 főt foglalkoztatnak, és 

2. éves árbevételük nem haladja meg a 7 millió eurót, vagy éves mérleg-

főösszegük nem haladja meg az 5 millió eurót, és 

3. megfelelnek a fenti függetlenségi kritériumnak. 

 

Mikró-vállalkozásoknak azokat tekintjük, amelyek kevesebb, mint 10 főt fog-

lalkoztatnak. 

 

Látni fogjuk a 2.3 szakaszban, hogy a fogalom-meghatározás teljességgel nem 

alkalmazható, mivel nem áll rendelkezésre elegendő információ a vállalkozások 

bizonyos tulajdonságai tekintetében. E tanulmányban bemutatunk egy gyakor-

latban jobban alkalmazható definíciót.  

 

1.4       A tanulmány módszertana  
 

A tanulmány célkitűzési alapján az EMI számos kutatási fázist állított fel. A ku-

tatás irányának áttekintését az 1. ábrán mutatjuk be. Ebben a szakaszban rövi-

den kitérünk a kutatás egyes fázisaira.  
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1.4.1   1. fázis:  Statisztikai adatbázis létrehozása  
 

A tanulmány első lépéseként az EIM egy statisztikai adatbázist hozott létre a 

TED-ből származó információ alapján, amit kiegészített a Dun & Bradstreet 

(D&B) adatbázisában szereplő vállalkozásokra vonatkozó információval. 

 

A TED-en alapuló adatbázis az odaítélt szerződésekről  

 

Az EIM az Európai Bizottságtól megkapta a TED-en 2001-ben közzétett összes 

hirdetmény adatbázisát. Ebből az adatbázisból megkaptuk a (2001-ben) közzé-

tett 52 099 eljárás eredményéről
1
 szóló tájékoztatót. Az ebből származó adatbá-

zis információt tartalmaz valamennyi eljárás ajánlatkérőiről, a szerződés fajtájá-

ról, az ágazatról (CPV osztályozás), az országról, a sikeres vállalkozásokról, az 

árról, stb. 

 

Statisztikai adatbázis kiegészítve D&B adatokkal  

 

A lehetőségek szerint az EIM listát készített az odaítélt szerződésekről készített 

                                                 
1
 A jelentésben a „szerződés odaítélése” kifejezést egyaránt alkalmazzuk szerződés odaítélésére és tervpályázat 

eredményére. 
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adatbankban felsorolt minden sikeres vállalkozásról, és a listát elküldte a Dun 

& Bradstreetnek. A D&B a vállalkozások 45%-át tudta a saját adatbázisában 

felsorolt vállalkozásokkal azonosítani. A foglalkoztatottak számával, az árbevé-

tellel, az ágazattal, országgal, stb. kapcsolatos információt eljuttatták az EIM-

nek. Az információ felhasználásával az EIM egy statisztikai adatbázist hozott 

létre a szerződésekkel kapcsolatos információval egyetemben. Az adatbázisban 

szereplő minden egyes bejegyzés egy szerződés egy ajánlatkérő és egy sikeres 

vállalkozás között. Ez annyit jelent, hogy számos tender többször is szerepel, 

mivel ezeket több vállalkozás nyerte el. Emellett számos vállalkozás is többször 

szerepel, mivel ezek a vállalkozások több tendert nyertek el. Minden egyes 

szerződésre van adat a szerződés odaítélésével és a sikeres vállalkozással kap-

csolatban. Ennek végeredménye egy 23 213 szerződést (bejegyzést) tartalmazó 

táblázat, 20 691 szerződéssel és 16 431 vállalkozással. Az adatbázis a TED-en 

2001-ben közzétett szerződések 40%-át jeleníti meg. Egy külön műszaki jelen-

tés mutatja be részletesebben az adatbázisok létrehozásával kapcsolatos infor-

mációkat. 

 

 1.4.2  2. fázis: Statisztikai elemzés  
 

Elemzés  

 

A tanulmány második fázisában elemeztük ezt az adatbázist a lefolytatott eljá-

rásokról, a sikeres vállalkozásokról és a szerződésekről. A statisztikai elemzés 

az alábbiakra fókuszált: 

 

1. A sikeres ajánlattevők tulajdonságainak mennyiségi áttekintése
1
, ennek 

keretében: 

- a sikeres vállalkozások nagyságrendi megoszlása 

- a sikeres vállalkozások megoszlása iparágak szerint 

- a sikeres vállalkozások megoszlása országok szerint. 

2. A közbeszerzési eljárás jellemzői (mint az ajánlatkérő típusa, az eljárás 

típusa, stb.) és a nyertes vállalkozás tulajdonságai közötti kapcsolat. Ez 

az (1) pontban szereplő elemzés lebontása a szerződés különböző szem-

pontjai szerint. Különböző statisztikai módszereket alkalmaztunk a pro-

jekt természete és a KKV-k sikeres részvétele közötti kapcsolat felderí-

téséhez – a kutatásnak ez a része felderítő jellegű volt.  

3. A nyertes ajánlattevők mintájának összehasonlítása az európai vállalko-

zások összességével. Három dimenzió mentén hasonlítottuk össze a si-

keres ajánlattevőket az összeurópai vállalkozások összességével: a vál-

lalkozás nagysága, az adott iparág, és az ország. A vállalkozások ösz-

szességére vonatkozó adatokat az európai KKV-k Obszervatóriumának 

az adatbázisából vettük. Valamennyi EU tagállam esetében rendelkezés-

re álltak a vállalkozások számára, az alkalmazott munkavállalókra, va-

lamint az árbevételre vonatkozó adatok. Az adatokat iparág (2. számje-

gyű NACE osztályozás) és a vállalkozás mérete (mikro, kis-, középmé-

retű, és nagyvállalkozás megkülönböztetésével) szerint osztályoztuk. 

 

                                                 
1
 Lásd A KKV-k Európai Obszervatóriuma 2002/2. szám: A KKV-k Európában, egy pillantás az EU tagjelölt orszá-

gokra (Európai Bizottság, DG ENTR, 2002). 
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1.4.3  3. fázis:  Minőségi felmérés és elemzés  
 

Ez a lépés három részből áll: 

1. Az ország helyzetének elemzése 

2. Felmérés a vállalkozások körében 

3. Felmérés az ajánlatkérők körében. 

 

 

Az ország helyzetének elemzése  

 

Az ország helyzetét abból a szempontból elemeztük, hogy értelmezhessük a 2. 

szakaszban elvégzett statisztikai elemzés eredményeit különböző ország-

helyzetek áttekintésével és összehasonlításával, annak érdekében, hogy lehetsé-

ges legyen 

 

- a tagállamok közötti különbségekre magyarázatot találni, melyek a KKV-k 

közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférése terén észlelhetőek; 

- a KKV-knek, és különösen a kisvállalkozásoknak a közbeszerzési szerződé-

sekhez történő nagyobb hozzáférése érdekében alkalmazott intézkedések 

és/vagy eszközök lehetséges hatásainak felmérése; 

- jó gyakorlati példák meghatározása a KKV-k közbeszerzési szerződésekhez 

történő hozzáférése előmozdítására; 

- meghatározni a feltételeket, amelyekkel a KKV-k jobban hozzáférhetnek a 

közbeszerzésekhez. 

 

A KMU FORSCHUNG AUSTRIA (Osztrák KKV Kutatási Intézet) végezte el 

az országok helyzetének elemzését, együttműködve a valamennyi EU tagállam-

ra kiterjedő Európai KKV Kutatási Hálózat (European Network for SME Rese-

arch – ENSR) tagjaival. Annak érdekében, hogy értelmezni lehessen a tagál-

lamokban meglévő különbségeket a KKV-k közbeszerzési szerződésekhez tör-

ténő hozzáférésében, szükséges volt a politikai, jogi és gazdasági körülmények 

ismeretére helyi, regionális és országos szinten a közbeszerzések vonatkozásá-

ban, minden egyes ország tekintetében. Következésképpen a hálózat partnerei 

gyűjtötték össze a releváns információt a KMU FORSCHUNG AUSTRIA által 

rendelkezésre bocsátott útmutató szerint. Ezt az útmutatót azután a KKV-k, és 

különösen a kisvállalkozások közbeszerzési szerződésekben történő nagyobb 

részvétele érdekében hozott intézkedések és/vagy eszközök meghatározásához 

is felhasználtuk a különböző országok tekintetében.  

 

Annak érdekében, hogy mélyebben megismerkedhessünk néhány jó gyakorlati 

megoldással a KKV-k közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférése előmoz-

dítására, öt kiválasztott megoldást elemeztünk részletesen (esettanulmányok). A 

hálózat érintett partnerei további részletes információt gyűjtöttek a kiválasztott 

esetekkel kapcsolatban egy második iránymutatás alapján, amelyet a KMU 

FORSCHUNG AUSTRIA bocsátott rendelkezésükre.  

 

Felmérés a vállalkozások körében  

 

Annak érdekében, hogy több információt szerezzünk a KKV-k sikereinek, ne-

hézségeinek, támogatásának, stratégiájának és előkészítésének tényezőiről, az 
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EIM telefonos kutatást végzett a vállalkozásoknál. Szükség volt ezekre az in-

formációkra ahhoz, hogy jobban bepillanthassunk a közbeszerzési piacba, és 

jobban megérthessük a KKV-k közbeszerzésekben történő részvételének foko-

zatait (és az ezekben megmutatkozó különbségeket), valamint hogy kiinduló-

pontot kapjunk az ajánlatkérők, illetve ajánlattevők által alkalmazható jó gya-

korlati példákat tartalmazó útmutatók elkészítéséhez. 

 

A telefonos felmérésre a KKV-ket a 2001. évi szerződések statisztikai adatbázi-

sából válogattuk ki. Ez lehetővé tette, hogy a kikérdezés valódi tapasztalatokon 

alapuljon. Az Irányító Bizottsággal (amelynek elnöke az Európai Bizottság) le-

folytatott konzultáció alapján döntés született, hogy ágazat (CPV osztályozás) 

és ország lesz a kiválasztás szempontja (lásd 4. fejezetet). A felmérésre az EIM 

elkészített egy kérdőívet, amelyet az Európai Bizottság megtárgyalt és jóváha-

gyott. A felmérést az amszterdami Interview-NSS hajtotta végre. A kérdezést az 

adott nyelvet anyanyelvi szinten beszélők végezték el.  

 

Felmérés az ajánlatkérők körében 

 

Annak érdekében, hogy bővebb információhoz jussunk arról, hogy milyen ta-

pasztalatokkal rendelkeznek az ajánlatkérők a KKV-kel kapcsolatban (különb-

ségek a nagyvállalkozásokkal összehasonlítva, a KKV-któl származó ajánlatok 

minősége, a KKV-k által megvalósított projektek lebonyolítása és minősége, 

szűk keresztmetszetek és problémák a KKV-kel való együttműködésben, a 

KKV-k erősségei, stb.), az EIM egy telefonos felmérést végzett az ajánlatkérők 

körében. Ez kiegészítő információt biztosított ahhoz, hogy értelmezhessük a 

KKV-k (különböző mértékű) részvételét a közbeszerzésekben, valamint hogy 

kiindulópontot kaphassunk az ajánlatkérők, illetve ajánlattevők által alkalmaz-

ható jó gyakorlati példákat tartalmazó útmutatók elkészítéséhez. A telefonos 

felmérésre az ajánlatkérőket a 2001. évi szerződések statisztikai adatbázisából 

válogattuk ki. Ez lehetővé tette, hogy a kikérdezés valódi tapasztalatokon ala-

puljon. Az Irányító Bizottsággal (amelynek elnöke az Európai Bizottság) lefoly-

tatott konzultáció alapján döntés született, hogy ágazat (CPV osztályozás) és 

ország lesz a kiválasztás szempontja (lásd 4. fejezetet). A felmérésre az EIM 

egy kérdőívet készített el, amelyet az Európai Bizottság megtárgyalt és elfoga-

dott. A felmérést az amszterdami Interview-NSS hajtotta végre. A kérdezést az 

adott nyelvet anyanyelvi szinten beszélők végezték el.  

 

1.4.4   4. fázis: Mérőeszköz és eljárások  
 

Ebben a fázisban egy mérőeszközt javasoltunk, amely egy sorozat mutatóból 

áll, és amit a tagállamok fel tudnak arra használni, hogy egyformán mérhessék 

az állami stratégia hatásait a KKV-k részvételének elősegítésére az európai 

nagyságrendű közbeszerzési piacon. A javasolt mérőeszköz a korábbi kutatási 

fázisok során nyert anyagon és megállapításokon alapult: a közbeszerzési piac 

jellemzői, az országok intézményi helyzete, valamint a közbeszerzési piac rele-

váns szereplőinek tapasztalatai (mind kis- és középvállalkozások, mind ajánlat-

kérők). 

 

1.4.5   5. fázis:  Végleges jelentés és két kézikönyv a jó gyakorlatról  
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Néhány korláto-

zás következté-

ben a kutatás 

eredménye nem 

feltétlenül tükrö-

zi a KKV-k köz-

beszerzési szer-

ződésekhez való 

hozzáférésének 

teljes helyzetét 

Ebben a végleges jelentésben bemutatjuk valamennyi kutatási fázis eredménye-

it. Ezen túlmenően az összefoglaló részben egy szerkezeti, eljárási és teljesít-

mény elemeket összefoglaló keret segítségével bemutatjuk a fontosabb eredmé-

nyeket. 

 

Két kézikönyv készült el a jó gyakorlatról, az ajánlatkérők és a KKV-k számá-

ra. Ezek az útmutatók különálló anyagok.  

 

 

1.5       A tanulmány terjedelme  
 

Ez volt az első alkalom, hogy egy ennyire kiterjedt tanulmány készült a KKV-k 

részvételéről a közbeszerzésekben. A kutatóknak bizonyos korlátokkal kellett 

dolgozniuk a tanulmány terjedelme tekintetében, amelyet feltétlenül figyelembe 

kell venni az eredmények értelmezésekor.  

 

- Az országos vagy regionális szinten kiterjedt és összemérhető információ for-

rás hiánya miatt a tanulmány terjedelme a TED 2001-ben közzétett eljárás 

eredményéről szóló tájékoztatókra korlátozódott. 

- A foglalkoztatottak száma mellett a KKV-k európai meghatározása olyan ár-

bevétellel és függetlenséggel kapcsolatos szempontokat is tartalmaz, amelyeket 

nem feltétlenül dokumentálnak megfelelően a vállalkozásokra vonatkozó adat-

bázisok. Ezért a tanulmánynak a KKV-k egy pragmatikusabb és gyakorlatia-

sabb meghatározását kellett figyelembe vennie, amely elsődlegesen az alkalma-

zottak létszámán alapul. Az árbevétellel és a függetlenséggel kapcsolatos szem-

pontok szigorúbb alkalmazása bizonyosan kizárna egyes KKV-nek tekintett 

vállalkozásokat a tanulmányból. Lehetséges volt azonban ennek az eltérésnek a 

becslése (lásd 2. fejezetet). 

- Az eljárás eredményéről szóló hirdetményekben foglalt nevek és szerződéses 

adatok alapján elvégzett két felmérés torzít olyan ajánlatkérők és KKV-k tekin-

tetében, amelyek már tapasztalatot szereztek és sikereket értek el az európai 

nagyságrendű közbeszerzésekben. Mivel a tanulmány célja a jó gyakorlat és a 

sikeres KKV-k meghatározása volt, ez a korlát igen csekély következménnyel 

járt. Az eredményeket azonban semmiképp sem szabad reprezentatívnak tekin-

teni akként, hogy az tükrözné a KKV-k tapasztalatait a közbeszerzési kérdések 

megoldásában, különös tekintettel az eljárások, korlátok és a javításra irányuló 

javaslatok tekintetében.  

 

1.6       A jelentés tartalma  
 

A 2. fejezet mutatja be az ajánlatkérők és a vállalkozások közötti 2001-es szer-

ződések statisztikai adatbázisának elemzéséből származó eredményeket (2. fá-

zis). Áttekintést ad különösen az országok helyzetéről a KKV-k közbeszerzési 

szerződésekhez való hozzáférésével kapcsolatban.  

 

A 3. fejezet mutatja be az országok helyzetének tanulmányozásából származó 

minőségi megállapításokat. Az elemzés választ keres a tagállamok közötti kü-

lönbségekre a KKV-k közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférése tekinte-

tében, ennek érdekében elemzi az egyes országok politikai, jogi és gazdasági 

helyzetét helyi, regionális és országos szinten. Az I. melléklet tartalmazza a ki-
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emelt esettanulmányok leírását. 

 

A 4. fejezet áttekinti a KKV-k, valamint az ajánlatkérők tapasztalatait az euró-

pai nagyságrendű szerződések területén. A fejezet ismerteti a két felmérés 

eredményét (a 3. fázis része). Bemutatja, hogy milyen akadályokkal találkoznak 

a KKV-k, melyek a siker tényezői, milyen a biztosított támogatás, előkészítés, 

valamint az ajánlatkérők versenyeztetési stratégiája, hozzáállása a közbeszerzé-

si szerződésekkel és a KKV-kel kapcsolatban.  

 

Az 5. fejezet ismertet egy mutatók sorozatából álló mérési eszközt, amelyet a 

tagállamok alkalmazhatnak arra, hogy egységesen mérjék az állami stratégia 

hatását a KKV-k részvételének fejlődésére az európai szintű közbeszerzési pia-

con (4. fázis). 

 

Az I. mellékletben öt jó közbeszerzési gyakorlatot dolgoztunk ki. A II. mellék-

letben bemutatunk néhány fontosabb jellegzetességet és fejlesztési javaslatot a 

közbeszerzések terén ország-csoportok és országok szintjén.  
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2. A KKV-k közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférésének 

áttekintése 
 

2.5     Összegzés  
 

2.5.1   Bevezetés  
 

Ez a fejezet a TED-en 2001-ben közzétett 52 099 lefolytatott közbeszerzési 

eljárás statisztikai elemzésének eredményeit és az ajánlatkérők és cégek kö-

zötti 23 213 szerződés (TED 2001-ből származó) statisztikai adatbázisát 

tárgyalja, mely 20 691 odaítélt szerződéshez és 16 341 vállalkozáshoz kap-

csolódik (amelyekhez a vállalkozásokkal kapcsolatos adatokat a Dun & 

Bradstreet bocsátotta rendelkezésre). Az elemzések középpontjában a kis- 

és középvállalkozások közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférése, va-

lamint az országok, illetve az ágazatok közötti különbségek feltárása volt. A 

KKV-ket úgy határoztuk meg, hogy azok olyan vállalkozások, melyek ke-

vesebb, mint 250 főt foglalkoztatnak vagy (amennyiben a foglalkoztattok 

száma hiányzott) árbevételük nem haladja meg a 40 millió eurót. 

 

2.5.2   Szerződések odaítélése  
 

   Sajátosságok Uniós szinten 

 

Az EIM elemezte a TED-en 2001-ben közzétett 52 099 lefolytatott közbe-

szerzési eljárás sajátosságait. Az EU egészét nézve azt láttuk, hogy a helyi 

hatóságok ítélik oda a szerződések többségét (nevezetesen 60%-át). A leg-

több ebből az árubeszerzésre (39%) és szolgáltatás-megrendelésre (36%) 

irányuló szerződés. Az építési beruházások az összes odaítélt szerződés 

19%-át képezik, a fennmaradó 6% pedig vegyes típusú szerződés. Az aján-

latkérő típusát, valamint a szerződés típusát együttesen vizsgálva azt álla-

píthatjuk meg, hogy a helyi hatóságok viszonylag több építési beruházást 

(24%), a központi kormányzat (48%) és EK intézmények (64%) viszonylag 

több szolgáltatás-nyújtásra irányuló szerződést, a közszolgáltatók (50%), 

valamint a hadsereg (63%) viszonylag több árubeszerzésre irányuló szerző-

dést ítélnek oda.  

 

A szerződések típusai közötti mediánok különbségei eléggé korlátozottak, 

nevezetesen az árubeszerzési szerződések 318 000 eurójától egészen vegyes 

szerződések 420 000 eurójáig. A medián különbség a nagyság tekintetében 

az ajánlatkérők típusa szerint nagyobb, 249 000 eurótól EK intézmények 

esetében, 932 000 euróig közszolgáltatók esetében. Az odaítélt szerződések 

nagyságrendjének mediánját az ajánlatkérők típusa szerint megmagyarázza 

az értékhatárok különbsége. Ha megnézzük az ajánlatkérő típusának és a 

szerződés típusának kombinációját, nagy különbségeket találunk az építési 

beruházások mediánjára, amely 284 000 eurótól indul helyi hatóságok ese-

tében, és 2 586 000 euróig tart központi kormányzat esetében.  
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   Ágazati különbségek  

 

A CPV kódok alapján a szerződések négy csoportba sorolhatóak: „terme-

lés/nagykereskedelem”, „építőipar”, „üzleti szolgáltatások”, és „egyéb ága-

zatok”. Az ágazatonkénti megoszlás nagyjából hasonló a szerződések típus 

szerinti megoszlásához. A legnagyobb ágazat a termelés/nagykereskedelem 

(42%).  Különbségek jelentkeznek az ajánlatkérők típusa szerint. A helyi 

hatóságok viszonylag több szerződést ítélnek oda az „építőipar” ágazatban, 

a hadsereg és a közszolgáltatók a „termelés/ nagykereskedelem” területén, 

míg az EK intézmények az „üzleti szolgáltatások” ágazatban. 

 

   Országok közötti különbségek  

 

Az odaítélt szerződések száma országonként nagyon különbözik, ami 

nagymértékben függ az ország nagyságától. Franciaországban ítélik oda a 

legtöbb szerződést (19 894, azaz 38%), amelyet Németország követ (6 517, 

16%); Görögország, Luxemburg és Portugália egyenként kevesebb, mint 

300 szerződést ítélt oda. Országonként eltérő az odaítélt szerződések meg-

oszlása a hatóság típusa szerint. Németországban, Ausztriában, Franciaor-

szágban és Svédországban a helyi hatóságok szerepe meghatározó. Portugá-

liában és Angliában a központi kormányzat játszik viszonylag jelentős sze-

repet a közbeszerzésben. A szerződés típusát tekintve is különbségeket talá-

lunk az országok között. A legszembetűnőbb az építési beruházások nagy 

száma Ausztriában, Németországban és Luxemburgban. Az odaítélt szerző-

dések nagyság szerinti mediánja 212 000 eurótól (Franciaországban) 821 

000 euróig (Írországban) terjed. Különösen az építési beruházások esetében 

jelentkeznek nagy különbségek. Az ilyen típusú szerződések Németország-

ban és Ausztriában viszonylag kicsik. Franciaországban, Németországban 

és Ausztriában a helyi hatóságok az odaítélt szerződések aránylag kis há-

nyadával rendelkeznek. 

 

2.5.3   Nyertes vállalkozások  
 

   Sajátosságok Uniós szinten 

 

Az EIM elemezte 16 341 nyertes vállalkozás tulajdonságait (amelyek a 

TED-en 2001-ben közzétett szerződésekből egyet vagy többet nyertek el). A 

vállalkozások nagyságrendi osztályozásának megvizsgálása és összehasonlí-

tása a vállalkozások összességével jelzésértékű a KKV-k a közbeszerzési 

szerződésekhez való hozzáférése tekintetében. Láthatólag a KKV-k közbe-

szerzésekbe való bevonását még bőven van hova fejleszteni. Amíg az összes 

vállalkozás 99,8% a KKV, addig a sikeres vállalkozásoknak csupán 78%-át 

teszik ki a KKV-k. Ha alkalmazzuk az EK szigorú KKV meghatározását (a 

függetlenségi szempontot is) a KKV-k hozzáférése (azoknak a vállalkozá-

soknak a százalékában meghatározva, amelyek közbeszerzési szerződést 

nyertek el) akár kisebb is lehet. Az EK KKV meghatározásában a KKV-k 

hozzáférése a közbeszerzésekhez valahol az 53% és a 78% között mozog. 

Figyelemre méltó az is, hogy a KKV-k aránya az összes vállalkozáshoz 

mérten szintén csökken a szigorú EK meghatározás alkalmazásával. 
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   Ágazati különbségek  

 

Ha összehasonlítjuk a sikeres vállalkozások ágazati megoszlását az összes 

vállalkozás ágazati megoszlásával, láthatjuk, hogy viszonylagosan több vál-

lalkozás érdekelt a gyártásban, nagykereskedelemben és az építkezésekben. 

A nagykereskedelmi és az építkezési szektorban mutatható ki a KKV-k leg-

nagyobb hozzáférése a közbeszerzési szerződésekhez. 

 

   Országok közötti különbségek  

 

A KKV-k hozzáférése a közbeszerzésekhez (azoknak a vállalkozásoknak a 

százalékában meghatározva, amelyek közbeszerzési szerződést nyertek el) 

országonként különböző, Angliában 65%, Luxemburgban ez a mutató 92%. 

Az egyes országok között különbségek jelentkeznek a KKV-k hozzáférésé-

nek arányaiban, amire részben magyarázatot ad az odaítélt szerződések ága-

zatok közötti megoszlása.  

 

2.5.4 A sikeres vállalkozások és az eljárások sajátosságai közötti viszony  
 

   Sajátosságok Uniós szinten 

 

Az EIM elemezte az ajánlatkérők és vállalkozások között létrejött 23 213 

szerződés jellemző tulajdonságait, melyek 20 691 odaítélt szerződéshez 

(TED 2001) és 16 341 vállalkozáshoz kapcsolódtak. Az elemzésből kiderül, 

hogy a nagyvállalkozások (31%) gyakrabban nyernek el egynél több szer-

ződést, mint a KKV-k (20%). Tekintettel a nagyvállalkozások szélesebb kö-

rére, ez nem meglepő. Különbségek jelentkeznek a nagyvállalkozások és a 

KKV-k között abban a tekintetben is, hogy milyen típusú ajánlatkérőtől 

kapnak szerződéseket. Helyi hatóságok aránylag több szerződést ítélnek 

KKV-knek. A nagyvállalkozások több szerződést kapnak a központi kor-

mányzattól és a közszolgáltatóktól. Áttekintve a szerződés-típusokat észre-

vehetjük, hogy a KKV-k viszonylagosan több építési beruházást és keve-

sebb szolgáltatás-nyújtásra irányuló szerződést nyernek el. Végezetül, a 

KKV-k által elnyert szerződések kisebb értékűek, mint amelyeket a nagy-

vállalkozások nyernek el. Összegzésképp megállapíthatjuk, hogy a KKV-k 

gyakrabban kerülnek bevonásra kisebb és helyi szerződésekbe.  

 

   Ágazatok közötti különbségek  

 

Bizonyos szektorokban különbségek vannak a KKV-k szerződésekhez való 

hozzáférésében. Aránylag több szerződéshez jutnak hozzá az „építőipari” 

ágazatban, és kevesebbhez az „üzleti szolgáltatások” ágazatában. Különösen 

feltűnő a KKV-k hozzáférése az „építőipari” szerződésekhez a helyi hatósá-

gok körében. Minden ágazatban érvényes az, hogy a KKV-k szerződései ki-

sebb értékűek, mint a nagyvállalkozásokéi. Az építőiparban a nagyvállalko-

zások szerződései nagyságának mediánja hatszorosa a KKV-k szerződései 

nagysága mediánjának.  
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   Országok közötti különbségek  

 

Számos Uniós szintű sajátosság érvényes az egyes országok esetében is. A 

nagyvállalkozások minden országban gyakrabban kapnak több szerződést 

vállalkozásonként, mint a KKV-k. A legtöbb országban a KKV-k nagyobb 

érintettségét tapasztalhatjuk a helyi hatóságok szerződései tekintetében. A 

helyi hatóságoktól csak Belgiumban, Finnországban, és Olaszországban 

kapnak több szerződést a nagyvállalkozások. Olaszországban a KKV-k vi-

szonylag több szerződéshez jutottak a központi kormányzattól és a közszol-

gáltatóktól. A legtöbb országban a KKV-k jobban érintettek árubeszerzé-

sekben, és kevésbé a szolgáltatás-nyújtásban. Azokban az országokban, ahol 

sok az építési beruházás (Ausztria, Németország és Luxemburg), nagy a 

KKV-k részvétele e szerződésekben. Minden országban (kivéve Írország és 

Svédország) a KKV-k sokkal kisebb értékű szerződésekhez jutnak hozzá, 

összehasonlítva a nagyvállalkozások szerződéseivel. Majdnem kivétel nél-

kül a szerződést az ajánlatkérő országában működő vállalkozás kapja meg. 

A szerződéseknek csupán az 1,1%-a határokon átnyúló szerződés. A KKV-k 

alig képviseltetik magukat a határokon átnyúló szerződések területén.  
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A tagállamok 

többségében 

több csatornát 

is használnak a 

3.      KKV-k hozzáférése a közbeszerzési szerződésekhez - nemzeti 

különbségek 
 

3.1       Bevezetés  
 

A tanulmány előző fejezetében bemutattuk, hogy a KKV-k Európában a közbeszerzé-

si szerződések nagy részében részt vesznek, és igen sokat el is nyernek ezekből, 

azonban lemaradnak akkor, amikor összehasonlítjuk a részarányukkal, amelyet a vál-

lalkozások összességében képviselnek. Következésképpen, amíg az európai vállalko-

zások 99%-a KKV, a 2001-ben közbeszerzési szerződést elnyerő vállalkozások csu-

pán 78%-a volt KKV (lásd a 2.3.2 szakaszt). Szükséges azt is megemlíteni, hogy ez 

az arány jelentősen különbözik az egyes tagállamokban, 92%-tól (Luxemburg) körül-

belül 65%-ig (Anglia) terjed. A jelen fejezet a különböző nemzeti szintű berendezke-

déseket kívánja elemezni a jogi, politikai és gazdasági helyzet bemutatásán keresztül, 

mely feltehetően jelentősen befolyásolja a KKV-k hozzáférését a közbeszerzési szer-

ződésekhez az Európai Unió tagállamaiban.  

 

A bemutatott információt a KKV Kutatás Európai Hálózatának (ENSR) tagjai gyűj-

tötték össze 2003. májusában passzív kutatással (az irodalom áttanulmányozásával) 

és/vagy szakértők kikérdezésével, a KMU FORSCHUNG AUSTRIA (KKV Kutatás 

Ausztriai Intézete) által összeállított útmutató alapján.  

 

 

3.3       A közbeszerzések politikai keretei 

 

3.3.1     Információ a közbeszerzésekről 

 
Úgy tűnik, hogy a vállalkozások számára a közbeszerzésekben való részvételt tekint-

ve az egyik legfontosabb probléma az a tény, hogy gyakran nem szereznek tudomást 

őket érintő felhívásokról időben ahhoz, hogy megfelelő ajánlatokat készíthessenek
1
. 

Valójában a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos információhiányt és a szüksé-

ges információ időben történő megszerzésének nehézségeit tartják a legfontosabb 

akadályok egyikének, melyek gátolják a KKV-k közbeszerzésekben való részvételét
2
. 

Ezt az a tény okozza, hogy a vállalkozókat és a KKV-k foglalkoztatottjait teljes mér-

tékben lefoglalja a vállalkozás napi üzleti tevékenysége, és alig engedhetik meg, hogy 

forrásokat (munkaidőt vagy pénzügyi eszközöket) fordítsanak közbeszerzési eljárá-

sok keresésére. Így gyakran a felhívásokról csak „véletlenül” értesülnek, mely általá-

ban meglehetősen későn történik. Az információ így igen jelentős tényezőt képvisel a 

hatékony közbeszerzések terén. 

 

Ebben a tekintetben a legfontosabb szempont azokra a csatornára utal, melyeket az 

ajánlatkérők használnak arra, hogy a lehetséges beszállítókat értesítsék a közbeszer-

zési szerződésekről. Amint azt a 32. táblázat is mutatja, a legfontosabb közzétételi 

formát a hivatalos lapok jelentik – ezeket valamennyi tagállamban alkalmazzák. 

                                                 
1
 Lásd Európai Bizottság (1996), Zöld könyv. Közbeszerzés az Európai Unióban: a jövő útját kutatva. Brüsszel, Eu-

rópai Bizottság, 31. oldal 
2
 Lásd a KKV-k Európai Obszervatóriuma (2000), Hatodik Riport. Luxemburg: KPMG Consulting/EIM Business & 

Policy Research/ENSR, 116. oldal 
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lehetséges 

ajánlattevők 

értesítésére a 

közbeszerzési 

szerződésekről. 

A legfontosab-

bak a hivatalos 

lapok és az 

Internet. 

 

Minden országban, Luxemburgot kivéve, a felhívások elérhetőek általában az Interne-

ten is. A legtöbb országban további nyomtatott sajtót is használnak arra, hogy a köz-

beszerzési szerződéseket elérhetővé tegyék. Gyakran folytatnak személyes levelezést 

is annak érdekében, hogy tájékoztassák a lehetséges ajánlattevőket Ausztriában, Bel-

giumban, Dániában, Franciaországban, Finnországban, Olaszországban, Írországban, 

Portugáliában és Hollandiában (különösen az értékhatárok alatti beszerzések vonat-

kozásában, lásd a 3.2.2 bekezdést). Görögországban egy másik információs csatornát 

is használnak: az ajánlatkérők elküldik a közbeszerzési értesítéseket a munkaadók 

szervezeteinek, ahol feltehetően ezek elérhetőek azon vállalkozások számára, melyek 

e szervezetek tagjai. Általában több csatornát alkalmaznak, hogy tájékoztassák a le-

hetséges beszállítókat a közbeszerzési eljárásokról. 

 

 

 

 

Európai szinten 2000-ben dolgoztak ki gyakorlati útmutatót KKV-k számára annak 

érdekében, hogy segítsék a KKV-ket és tanácsadóikat a KKV-k részvételi arányának 

növelésében a közbeszerzések területén
1
. Hasonló útmutatók elérhetőek a tagállam-

okban is. Voltaképpen minden tagállamban van útmutató/információs anyag olyan 

vállalkozások számára, amelyek keresik a részvétel lehetőségeit a közbeszerzésekben, 

Ausztria, Finnország, Spanyolország, Olaszország, és Hollandia kivételével, és van-

nak kiadványok, amelyek kimondottan a KKV-ket célozzák meg. 

 

Ezekből az információs anyagokból számos dokumentum (az Interneten keresztül) 

elektronikusan is hozzáférhető, és tájékoztatást adnak például a közbeszerzésekre 

vonatkozó jogszabályokról, vagy az ajánlattétel legjobb módszereiről. Egyes tagál-

lamokban konferenciákat vagy szemináriumokat is rendeznek, amelyek információ-

val látják el a lehetséges ajánlattevőket (lásd 2. keretes anyagot). Általában (részben) 

állami szervezetek bocsátják rendelkezésre e kiadványokat, csupán Svédországban 

végzik e tevékenységet magánszervezetek. 

 

                                                 
1
 Lásd Európai Közösségek (2000), Értékesítés az állami szektornak Európában. Gyakorlati útmutató kis- és közép-

vállalkozások számára, Luxemburg: Európai Közösségek. 
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2. keretes írás Példák a vállalkozások közbeszerzésekben való részvételre történő 

közvetlen felkészítésére  
 

Portugália 
2003-ban a portugál „Unidade de Missão Inovação e Conhecimento/Presidência do 

Conselho de Ministros” (Minisztertanács Elnöksége Innovációs és Tudás  

Csoportja) elindította a portugál e-közbeszerzési programot, amely célul tűzte ki az átlát-

hatóság javítását a közbeszerzési eljárásokban és a KKV-k részvételének erősítését ezek-

ben az eljárásokban. Az intézkedések egyik összetevője egy információs oldal létrehozá-

sa, amely tájékoztat a közbeszerzésekről, a jogszabályok összefoglalóit (a jobb megértés 

előmozdítására a cégek körében) és jó gyakorlatot ismertető kézikönyveket (amelyek 

megismertetik a cégeket, különösen a KKV-ket ezekkel az eljárásokkal) tartalmazza. 

Hosszú távon az Internet portál e-tanulást is biztosítani fog közbeszerzési témakörökben. 

A program jelenleg az indulási fázisban van. A tervek között szerepel egy e-közbeszerzés 

kiválósági központ felállítása a jó gyakorlat elterjesztése érdekében a portugál cégek kö-

zött, valamint a program keretében összeállítják a portugál szállítók jegyzékét is. 

 

Egyesült Királyság  
 

A „Supply London” egy 2,5 órás workshop, amelyet a londoni Business Link kínál, a lon-

doni közszektor potenciális szállítói számára. Bemutatják azokat a módszereket és eszkö-

zöket, amelyek használatával a cégek növelhetik esélyeiket a közbeszerzési szerződések 

elnyerése terén, és így a vállalkozások használható „tippeket” kaphatnak (elsősorban a 

kisvállalkozások) arról, hogyan növelhetik nyerési esélyeiket a közbeszerzés területén. A 

cégeknek egyben lehetőségük van kérdéseket feltenni a londoni Business Link, valamint 

más kulcsfontosságú szervezetek szakértőinek. A műhelymunka egyben bizonyos mérték-

ben lehetőséget kínál hálózatépítésre olyan cégekkel, amelyek hasonló terület iránt érdek-

lődnek. 

 

A „Fit to Compete” (Kész a versenyre) program, amit a haringey-i tanács indított el az 

észak-londoni kereskedelmi kamara együttműködésével, 1999-ben kezdődött el. A KKV-

ket a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos információval látja el, és meghatározott 

szempontok szerint részleteket közöl a kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásokról. 

 

Ez az eszköz segítséget nyújt a KKV-knek abban, hogy a sikeres pályázáshoz szükséges 

szaktudást megszerezzék. A szemináriumokon a KKV-k részletes információt kapnak 

olyan kérdésekről, mint minőségtanúsítás és esélyegyenlőségi politika. Elkészült egy „in-

formációs csomag”, amely tájékoztatja a KKV-ket a haringey-i tanács közbeszerzési rend-

szerének működéséről, azokról a kérdésekről, amelyet ebben a folyamatban a cégnek fel-

tesznek, és útba igazítják a KKV-ket a helyes válaszok irányába. Mivel az ajánlattételi fo-

lyamat hagyományosan komplex és nehéz, ez az eszköz egyfajta kísérlet a folyamat meg-

világítására.  
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A tagállam-

3.3.2    E-közbeszerzés  
 

Az e-közbeszerzésnek kulcsszerepet szánnak az átláthatóság és a vállalkozások 

hozzáférésének további növelésében a közbeszerzésekben
1
. A korszerű IT adta le-

hetőségekkel élve a közbeszerzési eljárások hatékonyabbá válhatnak.  

 

Ha megnézzük az eddig megjelent néhány kiadványt az e-közbeszerzésről, nem ta-

lálunk bennük egyértelmű és határozott definíciót az e-közbeszerzés fogalmáról. 

Következésképpen fejlettségük/előrehaladottságuk szerint három egymást követő 

e-közbeszerzési szakaszt különböztetünk meg a jelen tanulmány szempontjából. 

 

 
Az 1. szakasz arra a lehetőségre utal, hogy az Interneten keresztül lehessen hozzá-

férni a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó hirdetményekhez. Nincs lehetőség 

azonban arra, hogy további információt lehessen elektronikusan megkapni. 

 

A 2. szakasz teszi lehetővé a tenderek elektronikusan történő biztosítását. Ez kétfé-

leképpen oldható meg, ha az adott weblapról a tender letölthető, vagy ha kérésre e-

mailben továbbítják azt. 

 

A 3. szakasz az e-közbeszerzés legfejlettebb formája, ami lehetőséget biztosít az 

ajánlattevőknek ajánlataik elektronikus módon történő benyújtására. Ennek érde-

kében műszaki előfeltételeknek kell megfelelni (pl. elektronikus aláírás). A 3. sza-

kasz alapján a rendszer olyan programokkal is kiegészíthető, mint az e-számlázás 

(a megrendelő elektronikusan történő számlázása), az e-szállítás (elektronikus hir-

detmény alapján történő szállítás), vagy hasonló eszközök, amelyek túlmutatnak az 

e-közbeszerzés témáján.  

 

Általánosságban megállapítható, hogy a tagállamok többségében az e-közbeszerzés 

                                                 
1
 Lásd az Európai Bizottság Zöld Könyve (1996), Közbeszerzés az Európai Unióban, a jövő útját kutatva, Brüsszel, 

Európai Bizottság, 20. old.  



KKV-k hozzáférése – részletek 20 

ok többsé-

gében már 

alkalmazzák 

az e-

közbeszer-

zést, de a 

legtöbb or-

szágban ez 

még csak 

kísérleti 

stádiumban 

van.  

 

 

még csak kísérleti szakaszban jár, és fejlesztése most van folyamatban. Például, 

Franciaországban eddig csak néhány minisztériumban vezették be az e-

közbeszerzést próbaként; míg Írországban kidolgoztak egy „Stratégia az e-

közbeszerzés bevezetésére az ír állami szektorban” programot, amely öt év alatt, 

2007-ig tervezi az e-közbeszerzés bevezetését.  

 

Több tagállamban is a már megalapozott e-közbeszerzés olyan Internet oldalak 

elérhetőségére utal, amelyek mind a potenciális vevőket, mind a szállítókat megcé-

lozzák (az e-közbeszerzés 1. szakasza), például információt biztosítanak a hirdet-

ményekről (lásd a 3. keretes írást).  

 

 

3. keretes írás példák az Interneten elérhető közbeszerzési információról („e-

közbeszerzés 1. szakasza”)  
 

Ausztria  
 

A „Bundesbeschaffung Gesellschaft mit beschränkter Haftung”-ot (Központi Beszerzési 

Kft-t) a Pénzügyminisztérium alapította egy 2001. április 28-án hatályba lépő vonatkozó 

jogszabálynak megfelelően; a szövetségi kormány a tulajdonosa. Célja a közbeszerzések 

központosítása országos szinten, az adminisztratív eljárások könnyítése és a költségvetési 

kiadások csökkentése. A potenciális beszállítók számára információt biztosít a tervezett és 

a már megjelent ajánlati felhívásokról az Interneten keresztül. 

 

A szövetségi hatóságok és cégek ajánlati felhívásait meg lehet találni a 

http://www.lieferanzeiger.at címen, valamint a Wiener Zeitungban megjelent tenderekhez 

elektronikusan is hozzá lehet férni (http://www.auftrag.at címen). Ez utóbbi weboldal leg-

főbb előnye abban rejlik, hogy kulcsszavak használatával keresni lehet tenderek között, és 

e-mailben lehet naprakész információt kapni ajánlati felhívásokról. Lehetőség van doku-

mentumok letöltésére is.  

 

Ezen „központi” webcímeken kívül az állami szervek saját honlapjaikon is közzéteszik 

ajánlati felhívásaikat (pl.: a szövetségi honvédelmi minisztérium 

http://www.bmlv.gv.at/ausschreibungen/, Bécs városa http://www.wien.gv.at/mdbd/ava/, 

Stájer Szövetségi Állam http://verwaltung.steiermark.at/cms/zie/578665/DE/, valamint az 

Osztrák Vasutak http://oebb.at) 

 

Dánia  
 

A „Den Offentige Indkǿbscentral” egy olyan Internetes közbeszerzési portál és e-

közbeszerzési weboldal, mely a dán Tudományos, Technológiai és Innovációs Minisztéri-

um és a dán Gazdasági és Üzleti Minisztérium kezdeményezésére jött létre 2003-ban 

(www.doip.dk). Alapvető célja egy találkozási pont létrehozása azoknak az ajánlatkérők-

nek, amelyek eljárást szándékoznak kiírni, valamint a potenciális beszállítóknak. A plat-

form általános áttekintést ad a közbeszerzésekről, és felkínálja a tudás megosztásának a 

lehetőségét a különböző résztvevők között. A portál fejlesztése még folyamatban van.  

 

http://www.lieferanzeiger.at/
http://www.auftrag.at/
http://www.bmlv.gv.at/ausschreibungen/
http://www.wien.gv.at/mdbd/ava/
http://verwaltung.steiermark.at/cms/zie/578665/DE
http://oebb.at/
http://www.doip.dk/
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Létezik még egy helyi, megyei közbeszerzési portál is (www.amtsudbud.dk), amelyet a 

dán Megyék Szövetsége üzemeltet 2002/2003 óta. Olyan dán cégeket céloznak meg, ame-

lyek a helyi tanácsok által kiírt eljárásokon szeretnének elindulni, felsorolva a megyékben 

megvalósuló értékhatárok alatti közbeszerzéseket. 

 

Görögország  
 

2001-ben a Kereskedelmi Főtitkárság Közbeszerzési Főigazgatósága elindította az Állami 

Közbeszerzés Éves Programját, ami egy on-line országos közbeszerzési rendszer, amely 

átláthatóságot és egyenlő bánásmódot biztosít valamennyi potenciális szállító számára. E 

két alapelv betartását úgy ellenőrzik, hogy számos elemet jelenteni kell az állami közbe-

szerzési felügyelőségnek, többek között: 

- az ajánlati felhívásokat a műszaki leírással együtt, 

- az összes benyújtott ajánlat árlistáját, 

- valamennyi résztvevő által benyújtott fellebbezést, 

- rövid ismertetőt a javasolt szerződés fontosabb tulajdonságairól. 

 

Írország  
 

A www.go-source.com weboldalt az Enterprise Ireland és az Invest Northern Ireland 

(mindkettő állami fejlesztési ügynökség), valamint az InterTradeIreland (közös észak-déli 

határokon átnyúló testület) üzemelteti. Tájékoztatást ad az ajánlatkérőkről és követelmé-

nyeikről, tanácsokat és útmutatást nyújt az eljárások folyamatának részleteiről, és linkeket 

ad más weboldalakhoz, amelyek részleteket közölnek a folyamatban levő ajánlattételi le-

hetőségekről. 

 

A közbeszerzési hirdetmények elektronikus biztosítása mellett egyes tagállamokban lehe-

tőség van arra, hogy Interneten keresztül lehessen tender dokumentációhoz hozzájutni (az 

e-közbeszerzés 2. szakasza). Ezeket akár közvetlen letöltéssel, akár e-mailben történő 

megrendeléssel lehet megkapni. Ugyanakkor a cégeknek ajánlataikat még mindig írott 

formában, hagyományos postai úton kell benyújtaniuk (lásd a 4. keretes írást) 

 

4. keretes írás példák a kiegészítő anyagok elektronikus biztosítására („az e-

közbeszerzés 2. szakasza”)  
 

Belgium  
 

2003. január 6-a óta áll a cégek rendelkezésére a JEPP (Közös Elektronikus Közbeszer-

zés). Jelenleg csak a Honvédelmi Minisztérium tendereit teszik közzé, de a jövőben a töb-

bi minisztérium is használni fogja a JEPP-et. Hosszabb távon a JEPP a régiók, a közössé-

gek és a városi önkormányzatok előtt is nyitott lesz. A cégek kutathatnak a hirdetmények 

után keresővel, és a fontosabb anyagokat le is tölthetik. A vállalkozások regisztrálhatják is 

magukat, és ekkor a JEPP automatikusan tájékoztatást küld e-mailben a közzétett új lehe-

tőségekről, amelyek megfelelnek a cég által megjelölt szempontoknak. A JEPP portál a 

Közbeszerzések Értesítőjének (Bulletin of Procurements) hivatalos oldala lesz majd, és 

tartalmazni fogja a belga kormányzati szervek által közzétett hirdetményeket. 

 

A tervek szerint 2003-ban a koncepciót kiterjesztik az E-Bid (e-ajánlat) bevezetésével, 

ami egy országos platform ajánlatok és jelentkezések fogadására. Az E-Bid célja az aján-

latok és jelentkezések elektronikus fogadásának lehetővé tétele, időponttal történő megje-

http://www.amtsudbud.dk/
http://www.go-source.com/
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lölésük (idő-bélyegzés), a digitális aláírás hitelességének ellenőrzése, és a dokumentáció 

lementése egy nagy hozzáférésű biztonsági rendszerben.  

 

A következő évek során az alábbi projektek indulnak el a rendszer kiegészítésére: 

 e-ajánlott levél: ajánlott levelezés elektronikus rendszerének kiépítése, ami teljes 

összhangban van a kormányzati megrendelésekre vonatkozó jogszabályok követelmé-

nyeivel 

 e-file: akták digitalizálása a kormányzati eljárások meggyorsítása és egyszerűsítése 

érdekében, egy digitális munkaáramlás (workflow) létrehozása ami dokumentáció to-

vábbítását teszi lehetővé az eljárásban résztvevő különböző hatóságok között.  

 e-cat: egy elektronikus katalógus bevezetése, ami tájékoztat a nyilvános közbeszerzési 

szerződésekről 

 e-fizetés: olyan rendszer bevezetése, amely fizetési ütemezést és egyben szállítási 

ütemezést tartalmaz, amit rendszeresen kiigazítanak naprakész információkkal; és 

amelyben a kifizetések és elszámolások automatikusan történnek majd meg. 

 

Németország  
 

A „handwerk.de” cég már két éve biztosítja az Interneten keresztül a közbeszerzésekhez 

való hozzáférést. Jelenleg a fő hangsúly a legtágabban értelmezett építési szektor számára 

releváns hirdetményeken van. Egy elfogadható havidíj ellenében a cégek elérhetnek min-

den számukra fontos információt a vonatkozó hirdetmények tekintetében. A német Kéz-

műiparosok Központi Szövetsége, a német Városok Szövetsége, valamint kormányzati és 

más hatóságok együttműködésén keresztül ez az adatbank tartalmazza a folyamatban lévő 

közbeszerzési eljárások hirdetményeinek többségét. Az adatbázist rendszeresen frissítik.  

 

A szövetségi kormányzat üzemelteti az e-közbeszerzés legfejlettebb formáját a 

www.bescha.bund.de és a www.evergabe-online.de Internetes platformokon. A Belügy-

minisztérium beszerzési hivatala (’Beschaffungsamt’) felelős 26 szövetségi kormányzati 

intézmény minden beszerzéséért. 2002-ben 420 millió eurót tett ki a beszerzések összes 

értéke. A beszerzési hivatal szinte mindenféle árut és szolgáltatást beszerez, kivéve az épí-

tőipari szektor szolgáltatásait, így irodaszert, gyógyszert, számítógépes rendszereket, 

rendőrségi és határőrizeti szervek felszerelését, és a K+F és tanácsadási szolgáltatásokat 

is. A www.evergabe-online.de platformon részletes információ érhető el beszerzési kate-

góriák, valamint kormányzati ügynökségek szerint. Letölthető innen a tájékoztató anya-

gok széles skálája a kormányzati szabályok és rendeletek vonatkozásában, maguk a rész-

letes hirdetmények és jelentkezési lapok (minták) is. E rendszer a szövetségi kormányzat 

pilot-projektje az e-közbeszerzések területén, és hamarosan kiterjesztésre is kerül. 2004-

ben számos más szövetségi intézményt integrálnak ebbe a rendszerbe. 

 

Spanyolország  
 

A spanyol „Oferta de Contratación Pública” (Közbeszerzési lehetőségek) adatbázis ingye-

nesen hozzáférhető a KKV Főigazgatóság weblapján (www.ipyme.org) 1997 óta.  Az 

eszköz alapvető célja a KKV-k ellátása naprakész és standardizált információval a helyi, 

regionális és országos közigazgatási intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban. 

A cégek regisztrálhatják magukat a lapon, és megkapják az összes információt, így a kiíró 

ajánlatkérő nevét, a tender hivatalos lapban történt közzétételének napját, a költségvetési 

keretet, a határidőket, a biztosítékokat, a benyújtandó dokumentációt, különleges köve-

telményeket (pl. üzleti osztályozási kódok) stb. Havi előfizetési díj ellenében (minimáli-

http://www.bescha.bund.de/
http://www.evergabe-online.de/
http://www.evergabe-online.de/
http://www.ipyme.org/
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san 12,02 euró, ami függ a kommunikáció módjától és a tenderek számától) testre-szabott 

információt is lehet kapni adott tenderekről faxon vagy e-mailben.  

Fentieken túl 2001 óta egy másik adatbázis is működik az Interneten 

(www.administracion.es), melyet a Közigazgatási Minisztérium üzemeltet. Naprakész és 

standardizált (a fenti adatbázishoz hasonló) információt biztosít a központi kormányzat 

közbeszerzési szerződéseiről. További információt lehet igényelni e-mailben egy forma-

nyomtatvány kitöltése után, amelyben megadhatóak az üzleti preferenciák. Az előző adat-

bázistól eltérően, ez az adatbázis díjmentesen használható. 

 

Az e-közbeszerzés legfejlettebb szakaszában a lehetséges szállítók elektronikusan tudnak 

ajánlatot tenni az ajánlatkérőknek (az e-közbeszerzés 3. szakasza). Egyes tagállamokban 

ez már lehetséges (lásd 5. keretes írást), mások most készítik elő egy ilyen rendszer beve-

zetését. A Spanyol Katalán Regionális Kormányzat például egy „e-catáleg” elnevezésű 

rendszeren dolgozik, amely lehetővé teszi az e-közbeszerzést Katalóniában 2004. január-

jától. Ekkorra lehetővé válik az Interneten való ajánlattétel, a hozzá tartozó többi admi-

nisztratív eljárással együtt. 

 

5. keretes írás példák az ajánlatok elektronikus benyújtására („e-közbeszerzés 

3. szakasza”)  
 

 

Görögország  
 

2001-ben bevezetésre került az e-közbeszerzés egy kísérleti szakasza. A Fejlesztési Mi-

nisztérium Kereskedelmi Főtitkársága az alábbi szolgáltatásokat kínálja honlapján: 

 információ a közbeszerzésekről 

 ajánlati felhívások 

 részvétellel kapcsolatos tudnivalók 

 ajánlatok benyújtása 

 stb. 

 

Többek között lehetőség van elektronikus konzultációra a közbeszerzés tárgyainak mű-

szaki követelményeiről, és az érdekelt felek e-mailben fejthetik ki véleményüket, amelye-

ket elektronikusan regisztrálnak, és tájékoztatják ezekről a Kereskedelmi Főtitkárság 

Közbeszerzési Politika Igazgatóságát.  

 

2002. folyamán a Fejlesztési Minisztérium Kereskedelmi Főtitkársága több szemináriu-

mot is rendezett abból a célból, hogy tájékoztassák és felkészítsék a cégeket (különösen 

pedig a KKV-ket) az új elektronikus technológia alkalmazására az „elektronikus közbe-

szerzések nemzeti rendszere” tekintetében. 2002. végére befejeződött három kísérleti pro-

jekt az elektronikus közbeszerzések körében, és már 40 cég nyújtott be virtuális ajánlatot 

elektronikusan
1
. A Kereskedelmi Főtitkárság Közbeszerzési Igazgatósága Főtitkára sze-

rint legkésőbb 2004.-re hatályba lép a teljes e-közbeszerzési rendszer. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lásd Fejlesztési Minisztérium, Ipari Főtitkárság, KKV Igazgatóság (2002), Európai Charta Kis Vállalkozásoknak, 

görög jelentés 2002. Athén, Fejlesztési Minisztérium, Ipari Főtitkárság, KKV Igazgatóság, 19. old.  

http://www.administracion.es/
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Finnország
1
  

 

A kormány tulajdonában álló, a kormányzati beszerzésekért Finnországban felelős Hansel 

Kereskedőház kidolgozta a „Sentteri” e-közbeszerzési megoldást. A „Sentteri” átfogja a 

teljes közbeszerzési folyamatot, kezdve a meghirdetéssel, az ajánlattételen, értékelésen, 

megrendelésen, logisztikán át egészen az elektronikus fizetésig. Elektronikus rendszereit 

megrendelésre és ajánlattételre rendszeresen használja mintegy 5 000, különböző földrajzi 

elhelyezkedésű ajánlatkérő állami szervezet és 500 beszállító cég. Jelenleg mintegy 168 

millió euró a Hanselen keresztüli beszerzés értéke, amely még tág teret biztosít további 

fejlődésre, tekintettel az évi 9,25 milliárd eurós közbeszerzési piacra. A rendszer az alábbi 

modulokból áll: 

 

 „Tenderi”: a Tenderi segíti az ajánlatkérőket ajánlati felhívásuk kidolgozásakor. A 

rendszer útmutatását igénybe vehetik szektor–specifikus tenderek esetében, vagy ki-

dolgozhatják saját beszerzési eljárásukat figyelembe véve szervezetük különös igénye-

it. A szállítók automatikus értesítést kapnak az érdeklődésük profiljához tartozó tende-

rekről, majd elektronikusan kapnak ajánlattételi formanyomtatványokat, és ajánlatukat 

benyújthatják egy Internetes platformon.  

 „Merkaatori”: az ajánlatkérők hozzáférnek a szállítók termékkatalógusaihoz, tájékoz-

tatóihoz és árlistáihoz. Kezelni tudja a megrendelési eljárásokat és a szállítással kap-

csolatos panaszokat is.  

 „HALOG”: A HALOG, a Hansel Ház logisztikai rendszere, melyen jelenleg végzik az 

utolsó próbákat. Azt várják tőle, hogy az ügyfeleknek rövidebb határidőket és jobb 

árakat fog biztosítani. Ha már egy szerződést odaítéltek, és a szállítók értesítették a 

vevőt, hogy a megrendelésből az ő részük kész, ezt az információt továbbítják egy lo-

gisztikai szekértőnek, aki a rész-megrendeléseket sorba rendezi és a legkevesebb szá-

mú szállítmányt állítja össze a vevők számára. 

 „Kontrolleri”: A Kontrolleri egy számviteli és fizetés-kezelési rendszer. Elektroniku-

san továbbít megrendelési, fizetési, számviteli, és számlázási adatokat. 

 

Ellentétben más európai országokkal, ahol az e-közbeszerzés csak kezdeti- vagy kísérleti 

stádiumában van, a Sentteri úgy tűnik előrehaladottabb szakasznál tart. Bár kezdetben a 

rendszert a finn közbeszerzések kiszolgálására hozták létre, már a külföldi szállítók köré-

ben is jelentkezik iránta bizonyos érdeklődés; a regisztrált szállítók közül 40-en nem fin-

nek. A web alapú interfész olyan rendszerré teszi a Sentterit, amely a gyakorlatban bárhol 

alkalmazható. A Sentteri angol nyelven is működik, sok információ a vevőkről és a szállí-

tókról még csak finnül érhető el, ami felveti, hogy esetleg szükség van a fordítási és a 

help-desk funkciók megerősítésére ahhoz, hogy ez a szolgáltatás valóban európai lehes-

sen. A Hansel aktív szerepet játszik a nemzetközi közbeszerzések területén, különösen a 

skandináv országokban és az NPA és IPPA nemzetközi közbeszerzési szervezeteinél.  

 

Svédország
2
  

 

Az állami e-közbeszerzés nem új dolog Svédországban. A 90-es évek közepe tájékán svéd 

szakértők országos, regionális és helyi szinten elkezdték egy szabvány sorozat kidolgozá-

sát, amelynek az „Egyetlen arc az ipar számára” (Single Face to Industry – SFTI) nevet 

                                                 
1
 Lásd http://europa.eu.int/ISPO/ida  

2
 Lásd http://europa.eu.int/ISPO/ida  

http://europa.eu.int/ISPO/ida
http://europa.eu.int/ISPO/ida
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adták. Ez nemzeti és nemzetközi szabványokon alapult, és bizonyos tekintetben felhasz-

nálásra is került a B2B (business to business) kereskedelemben is. Az SFTI képezi a jelen-

legi e-közbeszerzési rendszer, az IHS alapját. EDI/FACT szabványoknak megfelelő EDI 

üzeneteken alapszik és más szabványokkal együtt is használható. Például üzenetek több 

formátumban is készülhetnek, amelyeket konvertálni lehet az XML/ebXML 

webnyelvekre. Az e-közbeszerzési rendszerben résztvevő minden szállító számára kötele-

ző az információt a SFTI szerint közölni.  

 

Az IHS egy erre a célra felépített portálon keresztül érhető el (http://www.avropa.nu/) ami 

egyben bemutatja a rendszert, egy letölthető kézikönyvet is kínál, és gyakorlati informáci-

óval is ellátja azokat, akik nem ismerik a rendszert. Az egyes ügynökségek a rendszert a 

saját igényeik szerint adaptálják, valamint kinevezik házon belüli e-közbeszerzési admi-

nisztrátoraikat. Termékekre vonatkozó információt lehet kapni a szállítókra mutató linkek 

felhasználásával; az e-közbeszerzési rendszer megrendelési nyomtatványokat, megrende-

lés visszaigazolásokat, és számlákat állít elő. A számlákat automatikusan ellátja számvite-

li kódokkal, a pénzügyi rendszer ezeket kézi beavatkozás nélkül dolgozza fel.  

 

2002-ben 766 millió eurót tett ki az IHS-en keresztül lebonyolított beszerzések értéke. A 

műveletek 105 termékkörre terjednek ki az információ és kommunikáció, az irodai búto-

rok, a szoftver, élelmiszer, országon belüli utazások, szállodai elhelyezések, szállítmányo-

zás, és laboratóriumi felszerelések témáiban.  

 

Mind az ajánlatkérők, mind a szállítók kötelesek bizonyos díj megfizetésére, amit a rend-

szer továbbfejlesztésére fordítanak. 

 

1999-ben jött létre a Svéd Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért (Swedish Alliance 

for Electronic Commerce) abból a célból, hogy tájékoztassa a KKV-ket az e-

közbeszerzésben való részvételből számukra fakadó előnyökről. Szemináriumokat, infor-

mációs megbeszéléseket, és vitafórumokat szerveznek a KKV-ket érintő fontosabb kérdé-

sek feldolgozására. Jelenleg a biztonság általában és részleteiben is egy nagyon égető kér-

dés, hasonlóan az e-közbeszerzési rendszerek nemzetközi integrációjához, az ÁFA új sza-

bályaihoz, az e-számlázáshoz, stb. 

 

Egyesült Királyság  
 

A Fejlesztési és Modernizációs Ügynökség (Improvement and Development Agency – 

IDeA) létrehozta az IDeA Piacteret, amely gyakorlati megoldásokat kínál a helyi kor-

mányzatoknak teljesítményük javítására, és amely lehetővé teszi, hogy ajánlatkérők elekt-

ronikusan kereskedjenek bármilyen szállítóval, amely Internet hozzáféréssel és e-maillel 

rendelkezik. A rendszer célja az értékesítési költségek csökkentése, a gyorsabb kifizetések 

elérése, állandó kereslet megjelenítése a piacon, a piac védelme a bevételek erős ingado-

zásaival szemben, a management információ javítása, marketing adatok biztosítása és a 

technológiai transzfer felkínálása más szektoroknak és más vevőknek. 

 

Az eszköz a vevőket veszi célba és mostanra az igénybevevő helyi hatóságoktól már pozi-

tív visszajelzések érkeznek. Mivel az értékhatárok alatti kis értékű cikkek beszerzési költ-

ségeinek a csökkentése a cél, talán ez a KKV-k számára is hasznos lehetne. 

 

A tagállamok többsége már bevezette az e-közbeszerzés valamelyik szakaszát, 

és az e-közbeszerzést eddig nem alkalmazó országok is a közeljövőben tervez-

http://www.avropa.nu/
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nek egy hasonló rendszert létrehozni. Például Luxemburgban gyakorlatilag 

eddig nem alkalmazták az e-közbeszerzést, de a jövő évben bevezetik a közbe-

szerzési felhívások közzétételét. Három éven belül a cégek rendelkezni fognak 

ajánlataik elektronikusan történő benyújtásának a lehetőségével, és szintén on-

line kerül majd közzétételre a közbeszerzési eljárás eredménye is. A rendszer 

egyik specialitása az lesz, hogy on-line aukciókat is lehet majd rendezni az In-

terneten, amikor is egy bizonyos ideig a cégek olcsóbb ajánlatokat tehetnek 

majd, és a legalacsonyabb ajánlattevő kapja meg a megrendelést. Ausztriában 

és Olaszországban már működik egy elektronikus aukciós rendszer (érvényes 

nettó 40 000 eurót el nem érő értékű szerződésekre).  

 

Bár több országban is olyan rövid ideje foglalkoznak e-közbeszerzéssel, hogy 

semmilyen értékelés sem állná meg a helyét, az e-közbeszerzésekről szerzett 

első tapasztalatok mindenesetre azt mutatják, hogy a hatás pozitív a KKV-k 

számára, és az átláthatóság nő. Például a megkérdezett szakértők Németor-

szágban beszámoltak arról, hogy a KKV-k intenzíven veszik igénybe az adott 

szolgáltatást a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos információ begyűjtésére, 

és már akadnak olyan KKV-k is, amelyek élnek a dokumentáció letöltésének 

lehetőségével
1
. Arra következtethetünk, hogy általában az e-közbeszerzés vi-

szonylag előnyösebb a KKV-k, mint a nagyobb vállalkozások számára, mivel 

könnyebb és gyorsabb hozzáférést biztosít a közbeszerzési információkhoz, 

mint a korábbi hivatalos lapban történő hozzáférési módszer, mely túlságosan 

időigényes volt sok KKV számára. 

 

Léteznek azonban korlátok is a cégek előtt (különösen a KKV-k számára), me-

lyek akadályozzák az e-közbeszerzésben rejlő előnyök kiaknázását. Általában 

ezek műszaki okokra, valamint a módszer idegenségére vezethetőek vissza. 

Először is, az e-közbeszerzésben rejlő előnyök kihasználásához a cégeknek 

rendelkezniük kell Internet hozzáféréssel. Különösen Svédországban, Finnor-

szágban és Dániában nagy az Internet elterjedtsége (kb. 90%, 2001-ben) a vál-

lalkozások körében, míg ez az arány viszonylag alacsony Görögországban és 

Luxemburgban (50-55%, 2001-ben)
2
.  

 

Egy másik problémát a műszaki nehézségek jelentenek, amelyek bizonytalan-

ná teszik a felhasználókat. Így az elektronikus aláírást még nem teljesen fogad-

ták el Ausztriában, az okmányokat papíron is el kell tehát készíteni és rendes 

postai úton továbbítani az ajánlatkérőknek, bár a dokumentáció már fellelhető 

az Interneten. Ez olyan adminisztrációs terheket és idő-igényeket vethet fel, 

amelyek súlyosabbak lehetnek a KKV-k számára, figyelemmel korlátozottabb 

eszközeikre, mint nagyobb vállalkozások esetében. Sok országban az e-

közbeszerzés még mindig csak olyan információra vonatkozik, ami megtalál-

ható az Interneten, tehát joggal feltételezhetjük, hogy a fent említett problé-

mákkal más országok esetében is találkozhatunk. 

 
 

 

Mivel a közbeszer-

3.3.3   Közbeszerzési eljárások  
 

Mivel általában az adminisztrációs szabályok képezik az egyik legfontosabb 

                                                 
1
 Mostanra az információt kereső KKV-k csak körülbelül 10%-a tölti le az információt. Ez az arány várhatóan növe-

kedni fog a kiterjesztett szolgáltatás 2003-ban történő bevezetése után. 
2
 Forrás: Eurostat. 
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zési eljárások a 

legjelentősebb 

akadályok egyikét 

jelentik, amelyek 

hátráltatják a 

KKV-k részvételét 

a közbeszerzések-

ben, egyes tagál-

lamok ezeket aktí-

van könnyítették.  

 

 

üzleti akadályt a KKV-k számára, feltételezhető, hogy ez igaz a közbeszerzés 

területére is. Ezt a megállapítást támasztja alá a KKV-k Európai Obszervató-

riumának a tanulmánya, amely szerint az adminisztrációs teher az egyik leg-

jelentősebb akadály a KKV-k számára a közbeszerzések piacán
1
. 

 

Az Egyesült Királyságban, ahol a KKV-k aránya a sikeres vállalkozások kö-

zött a legkisebb (lásd 15. táblázatot), a megkérdezett szakértők megemlítet-

ték, hogy a jelenleg hatályos közbeszerzési regionális és helyi kormányzati 

előírások valóban visszatartják a KKV-ket a közbeszerzésekben való részvé-

teltől. Dánia esetében is, ahol szintén átlagon aluli a KKV-k sikerrátája a 

közbeszerzésekben, a hazai szakértők megemlíttették, hogy a közbeszerzések 

folyamata saját maga felelős annak lassú elterjedéséért, mivel óriási erőfeszí-

téseket igényel mind az ajánlatkérők, mind a potenciális ajánlattevők részé-

ről. 

 

Egyes tagállamokban léteznek speciális eszközök, amelynek az a célja, hogy 

megkönnyítsék a potenciális ajánlattevők részvételét a közbeszerzésekben. 

Például Dániában kidolgoztak egy útmutatót, amely végigvezeti a KKV-ket a 

közbeszerzési folyamat egészén. Luxemburg, ahol a legmagasabb százalék-

ban sikeresek a KKV-k, egy másik példa erre; a folyamatok szabványosítot-

tak olyan módon, ami elősegíti a KKV-k hozzáférését a tenderekhez, és 

ugyanakkor növeli az ajánlatkérők bizalmát a KKV-k azon képessége iránt, 

hogy teljesíteni tudják majd az adott megbízást. (lásd 6. keretes írást). 

 

 

6. keretes írás példák a közbeszerzési eljárások egyszerűsítésére  
 

Dánia  
 

2003. áprilisában a Local Government Denmark (dán helyi kormányzat – KL) és a Vállal-

kozási és Lakásügyi Ügynökség (Agency for Enterprises and Housing – EBST) bevezette 

a „11 lépés a közbeszerzés folyamatában” elnevezésű programot 

(http://udbudsportalen.dk). Bár a honlap, amelyen szerepel, alapvetően nyitott minden 

olyan dán ajánlatkérő előtt, amely ajánlati felhívást bocsát ki, és minden olyan dán vállal-

kozás számára, amely ajánlattevő akar lenni nyitott, maga az adott eszköz kifejezetten a 

KKV-knek szól.  

 

A honlap célja a közbeszerzési folyamatok egyszerűsítése; a speciális eszköz pedig az 

ajánlattételi folyamatban segíti a KKV-ket. A 11 lépés követi a közbeszerzési folyamat 

minden fázisát, információt ad tenderekkel kapcsolatban, ingyenes tanácsadást vagy tu-

dás-megosztást biztosít. 

 

Luxemburg  
 

1996-ban az Információs Technológia Építőipari Alkalmazása Központja (Centre for 

Resources for Information Technologies in Building – CRTI-B) szabványosított szerződé-

ses és műszaki dokumentációt vezetett be közbeszerzési szerződések számára. Ebben a 

                                                 
1
 Lásd A KKV-k Európai Obszervatóriuma (2000), Hatodik jelentés. Luxemburg: KPMG Consulting/EIM Business 

& Policy Research/ENSR, 116. old. 

http://udbudsportalen.dk/
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CRTI-B partnere volt a Közmunkaügyi Minisztérium, a Henri Tudor Kutatási Központ, a 

Középületek Állami Felügyelete, a Híd és Útügyeleti Hatóság, a Luxemburgi Építészek és 

Tanácsadó Mérnökök Kamarája (OAI), a Kézműipari Kamara, a Luxemburgi Gyáriparos-

ok Szövetsége (FEDIL) és a Kisiparosok Szövetsége.  

 

Annak tudatában, hogy a kisebb vállalkozások gyakran nem rendelkeznek a szerződés tel-

jesítésének know-how-jával, de kedvező árakat ajánlanak meg a szerződés elnyerése ér-

dekében, az országos hatóságok különleges kiválasztási szempontokat alkalmaztak. Min-

den vállalkozásnak, amely rész vesz egy nemzeti közbeszerzési szerződésben több felté-

telnek is eleget kell tennie, hogy bebizonyítsa, alkalmas a munka elvégzésére. Ennek ér-

dekében az alábbi dokumentumokat kell biztosítania: 

 Bizonyíték a jogi alkalmasság meglétére: a kereskedelmi nyilvántartás bejegyzési iga-

zolása és a rendőrségi nyilvántartás kivonata 

 Bizonyíték a gazdasági és pénzügyi alkalmasság meglétére: éves mérleg-beszámolók, 

valamint igazolás arról, hogy a cég eleget tett társadalom-biztosítási járulék- és adófi-

zetési kötelezettségeinek 

 Bizonyíték a műszaki alkalmasság meglétére: az elmúlt öt évben elvégzett munka fel-

sorolása, három referencia tanúsítvány, nyilatkozat a cég rendelkezésére álló emberi 

erőforrásról, valamint a cég vezetőinek száma és képzettsége. 

 

A CRTI-B modell dokumentációt dolgozott ki minden kézműves ágazat tekintetében, ami 

csökkentheti a KKV-k adminisztratív terheit, amikor közbeszerzési eljárásban vesznek 

részt. Kidolgoztak továbbá egy egységes szerződés mintát az esetenkénti együttműködé-

sek elősegítése érdekében.  

 

Az intézkedés pozitív hatásokkal járt és megerősítette az ajánlatkérők bizalmát a KKV-

kban, mivel a vállalkozások már egységesített formában tudják igazolni, hogy megfelel-

nek valamennyi kötelezettségnek és képesek a szóban forgó szerződés teljesítésére. Meg-

állapítható, hogy az intézkedés révén szilárdabbá vált a KKV-k helyzete. 

 

A közbeszerzésekben alkalmazott eljárások elősegítése érdekében egyes tagállamok vál-

lalkozói adatbázisokat hoztak létre. A vállalkozások bejelentkezhetnek ezekbe, és biztosí-

taniuk kell a dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési eljárásokban előírnak. Ezeket 

azután központilag kezelik, megújíthatóak, és hozzáférhetőek, amennyiben az adott cég 

részt akar venni a közbeszerzésekben. (lásd 7. keretes írást).  

 

 

7. keretes írás példák vállalkozói adatbázisra a tagállamokban
1
  

 

Ausztria  
 

Az „Osztrák Vállalkozói Közbeszerzési Adatbázist” (Auftragnehmerkataster Österreich  - 

Vergabeportal) 2000-ben hozta létre több állami és részben állami szervezet (pl. az Oszt-

rák Szövetségi Gazdasági Kamara). Alapvetően azt a célt szolgálja, hogy egyszerűbb le-

gyen megfelelő fővállalkozót találni az adatbázisban, de előnyös a cégek számára is. Tá-

                                                 
1
 Belgiumban projektek indultak egy „összekötő adatbázis” (junction data base) létrehozása érdekében, amely min-

den szükséges információt tartalmaz minden belga vállalatról. Az ajánlatkérőknek hozzáférésük lesz az adatbázishoz, 

benne megtalálják majd a jelentkező vállalkozásokról a szükséges információt. Ez az adatbázis sok előnnyel járhat, 

mivel az információ gyűjtésének a feladata, stb., magukhoz az ajánlatkérőkhöz kerül majd át. 
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jékoztatást ad országos, regionális és helyi, valamint EU szintű ajánlati felhívásokról és 

emellett információt ad egyes közép- és kelet-európai országokban kiírt tenderekről.  

 

A potenciális ajánlattevőknek egyszer kell csak bizonyítaniuk, hogy megfelelnek minden 

szempontnak, ami a közbeszerzésekben való részvételhez szükséges (műszaki, pénzügyi, 

gazdasági alkalmasság, valamint megbízhatóság) különféle okmányok illetve nyilatkoza-

tok benyújtásával. A bizonyítékot az adatbázisban kezelik és nem szükséges minden 

egyes közbeszerzés esetében még egyszer azokat benyújtani. A potenciális ajánlattevőnek 

egy 50,87 eurós (+ÁFA) éves díjat kell fizetnie az adatbázisba történő felvételért. Az 

anyagot folyamatosan frissítik és az ajánlatkérők rendelkezésére bocsátják a közbeszerzési 

szerződések keretében. 

 

Az adatbázis így csökkenti az adminisztrációs terheket és költségeket a cégek számára 

(mivel esetenként az igazolásokat közjegyzővel is hitelesíteni kell), és elősegíti a KKV-k 

részvételét a közbeszerzési eljárásokban. Egy elfogadható összegű díj fejében az informá-

ció nemcsak hozzáférhető, de naprakész is. Az adatbázishoz a regisztrált felhasználók In-

terneten keresztül férhetnek hozzá. Egy második adatbázis is rendelkezésre áll, korlátozá-

sok nélkül. Az abban felsorolt cégek nem bizonyították, hogy minden egyes szempontnak 

megfelelnek, de nincs bizonyíték ennek ellenkezőjére sem.  

 

Görögország  
 

Az „Állami Szektor Görög Beszállítóinak Jegyzékét” a központi kormányzat kezdemé-

nyezése a „versenyképesség operatív programja” keretében hozták létre a Fejlesztési Mi-

nisztérium gondozásában. A jegyzék megkönnyíti a közbeszerzések iránt érdeklődő cégek 

részvételét, és időigényes eljárásokat helyettesít (pl. adminisztratív dokumentumok össze-

szedése, kitöltése, benyújtása). 2002. végéig mintegy 300 kis- és nagyvállalkozás regiszt-

rálta magát a jegyzékben. 

 

Egyesült Királyság  
 

1998-ban a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium elindította az „Építővonal” 

(Constructionline) programot azzal a céllal, hogy áramvonalasabbá tegye a közbeszerzési 

eljárásokat, és értékes forrásokat takarítson meg az építőiparban a nagyobb hatékonyságon 

és gazdaságosságon keresztül. A Constructionline mintegy 1 500 ügyféllel rendelkezik, a 

központi kormányzati minisztériumoktól kezdve helyi hatóságokig és egyetemekig. Az 

előminősítési szakaszra, a közbeszerzési folyamat első szakaszára irányul, és a cégeknek 

nem szükséges ismételten kitölteni és benyújtani előminősítési nyomtatványokat minden 

egyes eljárás esetében.  

 

Minden vállalkozás, amely az építőiparban tevékenykedik, és érdeklődik közbeszerzés 

iránt, csatlakozhat a Constructionline programhoz. Már több mint 12 000 kivitelező és ta-

nácsadó regisztrálta magát, teljesítve az előminősítési követelményeket. A vállalkozások 

lefedik az építőipari tevékenység teljes skáláját, az építészettől a bontásig, nagyságrendi-

leg pedig a kis szakosodott vállalkozásoktól a legnagyobb fővállalkozásokig terjednek. A 

regisztrált kivitelezők több mint 50%-a azonban kevesebb, mint évi 1 millió font, 29%-a 

kevesebb, mint 250 000 font árbevétellel rendelkezik. Ugyanakkor a szerződések többsé-

ge feltehetően meghaladja az értékhatárokat.  
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A Constructionline valószínűleg pozitív hatással van a KKV-k hozzáférésére a közbeszer-

zési szerződésekhez, növeli az ajánlatkérők beszerzési tevékenységét, valamint alátá-

masztja a közbeszerzési eljárásokat az emberi és pénzügyi forrásokkal történő megtakarí-

tások révén.  

 

Egyes tagállamokban felügyeleti szerveket hoztak létre, amelyeknél azok a vállalkozások, 

amelyek úgy érzik, hogy a közbeszerzések folyamán méltánytalan bánásmódot szenved-

tek el, panasszal élhetnek, sőt akár bíróság elé is vihetik az adott ajánlatkérőt (lásd 8. kere-

tes írást). 

 

8. keretes írás példák felügyeleti szervekre  

 

Ausztria  
 

A közbeszerzési eljárásokban a Bundes-Vergabekontollkomission (BVKK) döntőbíróság-

ként működik. Ha már döntés született a szerződés megkötésével kapcsolatban a BVKK 

hatásköre megszűnik. Értékhatárok alatt az ajánlatkérő köteles hozzájárulni békéltetési el-

járás lefolytatásához.  

 

Ezzel ellentétben a Bundesvergabeamt (BVA) jogosult a közbeszerzési eljárásban hozott 

bizonyos döntések ellenőrzésére, ellenőrizni az ajánlatkérő „végleges” döntését a szerző-

dés megkötése tekintetében, és ideiglenes intézkedéssel felfüggeszteni az eljárásokat. Az 

értékhatárok feletti a döntéseket három „bíró” hozza meg, míg értékhatárok alatt egy „bí-

ró” dönt az adott ügyről. A döntés végleges, fellebbezni ellene csak a Legfelsőbb Köz-

igazgatási Bíróságnál, vagy a Legfelsőbb Alkotmánybíróságnál lehetséges.  

 

Dánia  
 

A Konkurrencestyrelsen (KS), a dán Versenyhatóság (lásd www.ks.dk) független testület 

a dán Gazdasági és Üzleti Minisztérium (Ministry of Economic and Business Affairs) 

mellett. Fő tevékenysége a versenytörvény, monopóliumok, stb. felügyelete. Nem ajánlat-

kérő és nem tanácsadója potenciális ajánlattevőknek. Amennyiben egy ajánlattevő úgy ér-

zi, hogy nem méltányos bánásmódban részesült egy ajánlatkérő részéről, a KS-hez fordul-

hat ezzel összefüggésben. Ebben az esetben a KS megvizsgálja a folyamatot és tájékoztat-

ja az ajánlattevőt arról, hogy jogai sérelmet szenvedtek-e. A KS ugyanakkor nem jogosult 

döntéshozatalra. Az 1990-es évek közepétől a KS jogosult beavatkozni közbeszerzési eljá-

rásban, ha jogsértés valószínűsíthető. Az ajánlatkérővel folytatott megbeszélések az eljá-

rás megsemmisítéséhez vezethetnek, vagy legalábbis kiigazításához (például olyan aján-

lattevő befogadásához, amelyet korábban jogszerűtlenül kizártak az eljárásból).  

 

Az ajánlatkérő bíróság elé is állítható: Klagenævnet, a Panasz Testület (Complaints Board 

– leírása ugyanazon a honlapon található). A Testület panaszokat vizsgál ki a közbeszer-

zésekre vonatkozó EU-s szabályok megsértésével kapcsolatban; két hivatásos bíróból és 

elnökből áll. Munkájában számos szakértő és ülnök vesz részt. Működése nagyban hason-

lít egy bíróságéhoz, és igen hasonló módon vizsgál ki ügyeket. A testület döntései ellen a 

rendes bírósághoz lehet fellebbezni.  

 

A Panasz Testület olyan valódi, önálló jogi személynek minősül, amelyhez az ajánlatte-

vők panasszal fordulhatnak. Ugyanakkor a KS-t inkább az ügyek elintézésének nem hiva-

talos útjának tekintik. Mivel egy panasz benyújtása igen érzékeny ügy, az ajánlatkérőt 

http://www.ks.dk/
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közvetlenül a Panasz Testület elé citálni drasztikusnak is tekinthető. Következésképpen a 

KS jó középútnak bizonyult az ügyek intézésére – különösen a KKV-k számára, amelyek 

esetleg nem rendelkeznek a megfelelő jogi háttérrel/tudással az ügyek továbbviteléhez.  

 

 

 
Egyes tagállamok-

ban vannak olyan 

eszközök, amelyek 

támogatják az 

ajánlatkérőket a 

közbeszerzésekben 

A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályozás lehet, hogy nemcsak 

a vállalkozások számára jelent korlátot, hanem problematikus az ajánlat-

kérők számára is. Emiatt egyes tagállamokban léteznek az ajánlatkérőket 

támogató különös rendelkezések, amelyek például műszaki segítséget, 

vagy gyakorlati információt biztosítanak (lásd 9. keretes írást). 

 

9. keretes írás példák az ajánlatkérőket támogató intézkedésekre  
 

Németország  
 

Az „Auftragsberatungsstelle”, a közbeszerzéseket támogató hálózat, különböző szolgálta-

tásokkal áll nemcsak vállalkozások, hanem különösen a KKV-k (pl. szaktanácsadás, kép-

zés, előminősítési rendszer, tender szolgáltatások), valamint az ajánlatkérők rendelkezésé-

re is. Minden tartományban egy „Auftragsberatungsstelle” működik, és ezeket általában a 

Kereskedelmi Kamarával és a Kézműipari Kamarával közösen üzemeltetik. Fontos szere-

pet játszanak az EU-s értékhatárok alatti nem-nyílt közbeszerzési eljárásokban az ajánlat-

kérőknek nyújtott képzésben és tanácsadásban, valamint tájékoztatják őket azokról a szó-

ba jöhető ajánlattevőkről, amelyeket megkereshetnek.  

 

Franciaország  
 

Az „Association Pour l’Achat dans les Services Publics” – ASAP (Állami Szervezetek 

Beszerzési Társasága) az állami ajánlatkérőkkel áll kapcsolatban, képzést és oktatást, 

közbeszerzésekkel kapcsolatos műszaki segítséget, valamint útmutatókat és műszaki do-

kumentációt biztosít számukra. Célja a beszerzési szaktudás javítása, az átláthatóság és 

versenyeztetés elveinek előmozdítása, valamint segítséget nyújtani az ajánlatkérőknek a 

közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok jobb megértéséhez. Mostanra tagsága 1 800-ra 

bővült, és feltehetően tevékenysége pozitívan hat a KKV-kre is.  

 

Hollandia  
 

Az „Actieplan Professioneel Aanbestenden en Inkopen” – PIA-t (Profi közbeszerzési és 

beszerzési akciótervet) a Gazdasági Ügyek Minisztériuma hozta létre 2001-ben a közbe-

szerzések átláthatóbbá tétele érdekében, amely elősegíthetné innovatívabb és jobb ajánla-

tok megtételét. Az akcióterv számos intézkedésből áll, ezek egy részét a szakminisztériu-

mok, másik részét a központi kormányzat hozza meg. Ezek a lépések többek között: 

 Az akcióterv végrehajtásáért felelős személy kinevezése minden minisztériumban  

 A meglévő közbeszerzési tevékenység elemzése, további kiszervezések lehetőségének 

a meghatározása 

 Beszerzők hálózatának a kialakítása, ami lehetővé tenné a know-how cserét, a szabvá-

nyosítást, a benchmarkingot, valamint a beszerzések kombinálását.  

 

 



KKV-k hozzáférése – részletek 32 

 
 

 

 

Szerte az Eu-

rópai Unióban 

alig van aján-

lati felhívás, 

amely részekre 

lenne bontva, 

csak Németor-

szágban fordul 

ez gyakran 

elő. 

3.3.4  Ajánlati felhívások jellemző tulajdonságai  
 

A közbeszerzési ajánlati felhívások jellegzetességeit tekintve az adott szerződés nagy-

sága jelentős befolyást gyakorolhat a KKV-k részvételére. A KKV-k Európai Obszer-

vatóriuma azt állapította meg, hogy a legfontosabb ok, amiért KKV-k nem vesznek 

részt a közbeszerzésekben az, hogy úgy vélik a vonatkozó projektek túl nagyok vállal-

kozásuk számára
1
. 

Szerte az Európai Unióban alig van olyan ajánlati felhívás, amely részekre lenne bont-

va (lásd 33. táblázatot). Tizenkét tagállamban ez alkalmanként történik meg (Francia-

országban viszont erősödik a tendencia, hogy a közbeszerzési szerződések részekre 

legyenek felosztva), kettőben (Luxemburg és Görögország) szerződést egyáltalában 

nem bontanak meg. Csak Németországban osztják fel gyakran a szerződéseket részek-

re, ami egy viszonylagosan kicsi átlagos szerződésnagyságot eredményez (lásd 11. táb-

lázatot).  

 

A megkérdezett szakértők Görögország esetében azt említették, hogy a közbeszerzési 

szerződéseket azért nem bontják részekre, hogy a nagyságból adódó gazdaságosságot 

elérhessék (alacsonyabb a költség nagyobb volumenű áru vagy szolgáltatás esetében). 

Hasonló igaz Hollandia esetében, ahol „esetenként” a szerződéseket kisebb részekre 

osztják fel. Világosan kivehető ebben az esetben a közbeszerzések központosítására 

való törekvés minden kormányzati szinten a szakszerűség (az eljárások alkalmazása 

tekintetében), és az átláthatóság növelése érdekében. Továbbá, az ilyen megközelítés 

vélhetően a szállítóktól alacsonyabb árakat és jobb minőséget eredményez, valamint 

élénkíti a vállalkozások közötti együttműködést.  

 

 

Az együttműködés gyakorlata is olyan téma, amely összefüggésbe hozható a szerződé-

sek nagyságával.  A közbeszerzések területén megvalósuló együttműködés bátorítására 

egyes tagállamok erre vonatkozó intézkedéseket rendeltek el. Luxemburgban például 

kidolgoztak egy együttműködési modell-szerződést (lásd a 6. keretes írást), és Görö-

gországban létrehozták az alvállalkozók jegyzékét (lásd 10. keretes írást). 

                                                 
1
 Lásd Európai Bizottság (2000), A KKV-k Európai Obszervatóriuma – Hatodik jelentés, Luxemburg, KPMG Con-

sulting/EIM Business & Policy Research/ENSR, 117. old.  
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10. keretes írás alvállalkozók jegyzéke Görögországban 

 

2000-ben a Kereskedelmi Főtitkár és az EOMMEX (a görög KKV-k és kézműipari szö-

vetség) létrehozott egy on-line jegyzéket az előállító-ipar alvállalkozó cégei számára 

(http://www.eommex.gr/subcontractors). A könyvtár központi célja a görög ipar fejlődé-

sének előmozdítása a kis- és a nagyvállalkozások közötti szerződéses viszony fejlesztésé-

vel. Promóciót kínál fel az alvállalkozóknak, kísérleti alvállalkozási szerződés-modelleket 

dolgozott ki, és szakmai látogatásokat szervezett ipari alvállalkozásokkal kapcsolatos 

nemzetközi kiállításokra. 

 

A könyvtár értékes segítséget adhat azoknak a nagyvállalkozásoknak, amelyek alvállalko-

zókat keresnek, ugyanakkor a KKV-ket is segíti a hasonló know-how-val és termékkel 

rendelkező cégek felkutatásában partnerségek kialakítása és közös közbeszerzési ajánlat-

tétel kidolgozása céljából. Jelenleg a könyvtár 400 görög cégről tartalmaz információt 5 

iparágban. 

 
 

 

 

A tagállamok 

mindegyikében 

számos szer-

vezet van, 

amely külön-

böző eszkö-

zökkel támo-

gatja a közbe-

szerzések terü-

letét. 

 

 

 

 

 

 

3.3.5   Támogató szervezetek elérhetősége 
 

Az Európai Unió közbeszerzéseiről szóló Zöld Könyvben az említett intézkedések, ame-

lyek célul tűzik ki a vállalkozások hozzáférésének elősegítését a közbeszerzési szerződé-

sekhez, többek között kiterjednek a közbeszerzésekkel kapcsolatos információ biztosítá-

sára és a képzésre
1
. Ebből a szempontból azok a szervezetek, amelyek mind az ajánlatké-

rőket, mind a potenciális szállítókat támogatják, értékesnek tekinthető tevékenységet 

végeznek. Európa szerte szinte mindenhol megtalálhatjuk ezeket. Minden országban van 

legalább egy magánszervezet (pl. üzleti tanácsadó, vagy ügyvédi munkaközösség), 

amely támogatást nyújt ezen a területen. A tagállamok többségében emellett még megta-

lálhatóak a (részben) állami szervezetek (így a kereskedelmi kamarák, vagy a regionális 

kormányzatok), amelyek segítik a cégeket a közbeszerzések folyamatában. (lásd 34. táb-

lázatot). Dániában, Görögországban, Finnországban, Franciaországban, Olaszországban, 

Írországban, Luxemburgban, Hollandiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban 

a szervezeteknek mind a három fajtája létezik.  

 

                                                 
1
 Lásd Európai Bizottság (1996), Zöld Könyv, Közbeszerzések az Európai Unióban: a jövő útját kutatva, Brüsszel, 

Európai Bizottság, 23. old. 

http://www.eommex.gr/subcontractors
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A legtöbb szervezet, amely a vállalkozásokat segíti a közbeszerzési ügyekben, informá-

ciót biztosít tenderekről. Portugália és az Egyesült Királyság kivételével, ezt a szolgálta-

tást minden létező szervezet kínálja (magán, részben állami, állami). Az Egyesült Király-

ságban ezt csak állami intézmények végzik. Az ilyen szervezetek közül sokan elektroni-

kusan adnak információt a közbeszerzésekről (lásd 3. keretes írást).  

 

Minden tagállamban, kivéve Finnországot és Luxemburgot, létezik legalább egy szerve-

zet, amely segítséget nyújt az ajánlat elkészítéséhez. Ezeknek a szervezeteknek a többsé-

ge magán vagy részben állami, és csak Belgiumban, Olaszországban és Írországban segí-

tenek állami szervek is a vállalkozásoknak ajánlatuk elkészítésében. Tizenegy tagor-

szágban támogatják a partnervállalkozás keresését (lásd 35. táblázatot). Ebben ismét a 

magán és a részben állami szervezetek az aktívabbak, az állami szervezetek csak Görö-

gországban és Hollandiában adnak ebből a szempontból segítséget. 
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Közbeszerzési ügyekben „egyéb” szolgáltatásokat a vállalkozások megsegítésére Auszt-

riában, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Írországban, Luxemburg-

ban és az Egyesült Királyságban biztosítanak. Az egyéb szolgáltatások köre meglehető-

sen tág, túlmegy a tenderekről szóló információs szolgáltatáson, az ajánlat elkészítéshez 

nyújtott segítségen és a partner vállalkozás keresésén, az egyéni tanácsadástól és konzul-

tációtól a közbeszerzési szemináriumokig (Ausztria, Olaszország, Írország, Luxemburg, 

és Egyesült Királyság), a szükséges dokumentáció összegyűjtéséig és átadásáig (Spanyo-

lország), és a közbeszerzések finanszírozásáig (Franciaország). 

 

 

 

11. keretes írás példák a támogató szervezetek által nyújtott átfogó szolgáltatá-

sokra  
 

Németország  
 

Németországban az elmúlt években a KKV-k támogatása a közbeszerzések területén fon-

tos üggyé nőtte ki magát egy már a KKV-k támogatására létrejött rendszeren belül. Ez a 

folyamat odáig vezetett, hogy egy hálózat jött létre a részben állami kamarákon keresztül 

történő tanácsadás céljára, amelyet KKV-k gyakran igénybe is vesznek. A www.abts.de 

Internetes platform a belépési pont ezeknek a szolgáltatásoknak az elérésére, valamint a 

www.handwerk.de platform is ezt a célt szolgálja. Mindkét platform részletes információt 

ad az adott régiókban működő közbeszerzési tanácsadókról, ezzel segítve a cégeket a je-

lentkezés szakaszában, vagy partnerség kialakításában egy másik KKV-vel, ha az szüksé-

ges.  

 

Még ha nem kizárólagosan is felelős a közbeszerzések területén a segítség nyújtásáért, de 

annyi mindenesetre megállapítható, hogy a KKV-k tanácsadóinak ez a rendszere igen po-

http://www.abts.de/
http://www.handwerk.de/
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zitív hatással van a KKV-k hozzáférésére a közbeszerzési szerződésekhez. A KKV előnyt 

élvez, amennyiben hamarabb jut hozzá a hirdetményekkel kapcsolatos információhoz, és 

olyan tanácsadót tud találni, mely átfogó segítséget képes nyújtani (többé-kevésbé ingye-

nesen) közvetlen közelről.  Végeredményben a KKV-k gyorsan képesek alkalmazkodni, 

annak érdekében, hogy részt vehessenek a közbeszerzési szerződésekért folyó versenyben. 

El is sajátítják közben a szükséges ismereteket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a jövőben 

önállóan jelentkezhessenek ezekre az eljárásokra.  

 

Franciaország  
 

Mivel a kisvállalkozásokat súlyosabban érinti a fizetési késedelem, mint a nagyokat, azért 

ennek a problémának a megoldására 1997-ben létrehozták a Banque de Developpement 

des PME-t (BDPME). A Bank célja a KKV-k közbeszerzési forgalmának növelése a 

KKV-kel megkötött közbeszerzési szerződések finanszírozásával. Az állami bank előleget 

biztosít, amennyiben az ajánlatkérő fizetési késedelembe esik, valamint rövid lejáratú hi-

telt ad a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban. Ezt a támogatást egy partnerség teszi 

lehetővé, amely a BDPME és a KKV-k Kereskedelmi Bankja között jött létre. A konst-

rukció minden közszféra által megvalósított beszerzés esetén alkalmazható (közbeszerzés 

vagy közvetlen beszerzés). 1999-ben mintegy 3,6 milliárd eurót fizettek ki előlegként, az 

ebből részesült KKV-k fele kevesebb, mint évi 1,5 millió euró árbevétellel rendelkezett.  

 

Egyes szervezetek, amelyek célja a vállalkozások támogatása a közbeszerzések-

ben, már évtizedek óta léteznek, azonban nem azért hozták ezeket létre, hogy ki-

mondottan csak a közbeszerzések területén támogassák a vállalkozásokat (ez in-

kább csupán csak az egyik szolgáltatás, amelyet nyújtanak). Más intézmények, ha-

sonlóan a „régi” szervezetek közbeszerzési támogatására irányuló specifikus prog-

ramokhoz, az 1990-es évek második felében jöttek létre. Szolgáltatásaik az idő fo-

lyamán fokozatosan kerültek bevezetésre, a vállalkozások igényeire reagálva. 

Egyes szervezetekben az átalakulás még mindig folyik.  

 

Bár a vállalkozások támogatására a közbeszerzésekben széles körű intézmény há-

lózat létezik, amelyek bőségesen kínálnak ezen a területen szolgáltatásokat, egyes 

országokban mégis észrevehető a KKV orientáció hiánya. Öt tagállamban (Dánia, 

Írország, Luxemburg, Portugália és Hollandia) nincs is kimondottan a KKV-ket 

támogató szervezet. Azokban az országokban, ahol megtalálható a KKV-knek biz-

tosított segítség a közbeszerzésekben, ez főképpen a KKV-ket érintő közbeszerzé-

sekre vonatkozó információ biztosítására szorítkozik. Görögországban és Svédor-

szágban ezek a szervezetek támogatják a KKV-ket partner vállalkozás keresésé-

ben, és a francia pénzügyi támogatás (lásd 11. keretes írást) csak a KKV-knek áll 

rendelkezésére.  

 

 Euro Info központok (EIC-k)  

 

Az EIC hálózat fontos támogatást biztosít a közbeszerzések területén. A központok 

nem valamely tagállam, hanem az Európai Unió kezdeményezésére jöttek létre. 

Mivel azonban az EIC-k fontos szerepet játszanak a tagállamokban a közbeszerzé-

sekre vonatkozó információ és tanácsadás területén, és egyben erős orientációt mu-

tatnak a KKV-k irányában, e tanulmányban az ország helyzetének elemzésekor is 

figyelembe vettük azokat. A 12. keretes írás tájékoztatást ad az EIC-kről.  
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12. keretes írás Euro Info Központok  
 

Általános felépítés  

 

Mintegy 300 kontaktpont Európával a KKV-k számára, amelyek információt és tanácsot 

adnak 265 városban és 37 országban. Mivel az üzleti világhoz közel állnak, az Info Köz-

pontok segíteni tudnak a KKV-knek abban, hogy hozzáférjenek az EU programjaihoz és 

kezdeményezéseihez, és élni tudjanak azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Európa szá-

mukra biztosít.  

 

Általános feladatkör  

 

Az Euro Info Központok közös feladata a vállalkozások számára megfelelő információt 

adni az európai belső piacról, annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az új környezet 

kihívásainak. Kiterjedt dokumentációs központnak adnak helyet az EU joganyagáról és 

számos egyéb olyan dokumentumról, amelyek hasznosak a vállalkozásoknak. Ezen felül 

hozzáféréssel rendelkeznek számos hivatalos és kereskedelmi adatbázishoz. Rajtuk ke-

resztül közvetlen kapcsolat létesíthető az Európai Bizottság Brüsszelben dolgozó köztiszt-

viselőivel.  

 

Az Euro Info Központok szolgáltatásai  

 

Mivel a központok szoros kapcsolatban vannak az Európai Bizottsággal, a KKV-k számá-

ra különlegesen fontos információval is tudnak szolgálni. Hasonlóképpen, a hálózat erő-

sen kötődik az üzleti világhoz helyi, regionális, országos, és nemzetközi szinten egyaránt. 

Ezen kötődések kombinációjának az eredménye a hatékony és minőségi szolgáltatás, 

amely elősegítheti a vállalkozásokat abban, hogy eredményesen pozícionálhassák magu-

kat az európai piacon. 

 

Közbeszerzések  

 

Az Info Központok igen sok szakértővel rendelkeznek olyan területeken, amelyek segíthe-

tik a KKV-ket a növekedésben, vagy új vállalkozásokban. Bármely KKV bármely ország-

ban hozzáférhet ehhez az évtizedek alatt felhalmozott tudáshoz, amellyel naprakész és lé-

nyeges információt kaphatnak számos témakörben. 

 

A közbeszerzések az egyik ilyen sajátos szakértelmet igénylő terület. Az Info Központok 

tájékoztatást adnak a közbeszerzési lehetőségekről, segítik és tanáccsal látják el a cégeket 

az eljárások különböző szakaszaiban, és elősegítik a megfelelő partner megtalálását alvál-

lalkozás esetében. 

Forrás: EIC honlap (http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html 2003. október 

29. 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html%202003.%20október%2029
http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html%202003.%20október%2029
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Olyan orszá-

gokban, ahol 

viszonylag 

nagy az átla-

gos vállalati 
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vétele a köz-

beszerzések-

ben nagyobb 

arányú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   A közbeszerzések gazdasági keretei  
 

A gazdaság fejlődése vélhetően befolyást gyakorol a KKV-k részvételére a közbeszer-

zésekben. Ciklikus fellendülés idején a cégek (és KKV-k) könnyen találnak megrende-

léseket a magánszektortól, és így nem „kényszerülnek” a közbeszerzésekre támasz-

kodni. Így a recessziós időszakokban lenne feltételezhető a KKV-k nagyobb arányú 

részvétele a közbeszerzésekben, mivel ekkor a magánszektortól nincs annyi megren-

delés.  

 

Ugyanakkor, amint azt a megkérdezett nemzeti szakértők elmondták, még a gazdasági 

visszaesések idején is igyekeznek a cégek a közbeszerzéseket elkerülni, mivel ezen a 

területen túl nagy a verseny. Továbbá, ha a kedvezőtlen gazdasági körülmények követ-

keztében a magánpiac nem jól funkcionál, igen gyakori az, hogy az állami piac sem 

működik jól.  

 

A gazdasági ciklusok mellett nem-ismétlődő gazdasági események is befolyásolhatják a 

KKV-k részvételét a közbeszerzésekben. Például a 2004-es Olimpiai Játékokra Görö-

gországban úgy tekintettek, hogy az új távlatokat nyitott a görög gazdaságban, mivel 

minden görög vállalkozás számára, függetlenül annak méretétől, új perspektívát és a 

partnerként való részvétel lehetőségét teremtette meg Görögország néhány legnagyobb 

és legjelentősebb projektjében. Görög tisztségviselők véleménye szerint a görög KKV-

k éltek ezekkel a lehetőségekkel, mint például a Spata-n létesített új repülőtér, az athéni 

metró, és más építési beruházások megvalósítása.  

 

Ha összehasonlítjuk az átlagos vállalati nagyságot a KKV-k által 2001-ben elnyert 

közbeszerzési szerződések arányával, azt találjuk általánosságban, hogy azokban az 

országokban, ahol a vállalkozások átlagosan viszonylag nagyobbak, ott nagyobb 

arányban nyernek el a KKV-k közbeszerzési szerződést, mint azokban, ahol az átlagos 

vállalati nagyság kisebb (lásd a 20. ábrát). Ez annak a már említett ténynek tulajdonít-

ható, hogy egy nagyobb vállalkozás esetleg jelentősebb erőforrásokkal (pénzügyi 

és/vagy emberi erőforrás) rendelkezik ahhoz, hogy a közbeszerzésekben részt vehessen 

(például keresse a lehetőségeket és felkészülhessen). Például Luxemburgban az átlagos 

vállalati nagyság jelentősen nagyobb, mint az Európai Unió többi tagállamában, ennek 

megfelelően a KKV-k is nagyobb arányban nyertek el közbeszerzési szerződéseket 

(lásd 15. táblázatot). Ennek az ellenkezője igaz az Egyesült Királyság esetében, amely 

azok közé az országok közé tartozik, ahol viszonylag kicsi a vállalati nagyság, és a 

KKV-k részvételi aránya a közbeszerzésekben is alacsony. 



KKV-k hozzáférése – részletek 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az is megállapítható, hogy a kevésbé fejlett régiókban elhelyezkedő KKV-k kevésbé 

vesznek részt a közbeszerzésekben, mint azok a KKV-k, amelyek fejlettebb régiókban 

vannak, vagy mint a nagyvállalkozások. Portugália és Spanyolország esetében megem-

lítettük, hogy például a vidéki területeken lévő KKV-k részére kevésbé fejlett infrast-

ruktúra áll rendelkezésre, több nehézséggel kell szembenézniük a kommunikációban és 

a közbeszerzésekhez való hozzáférésben összehasonlítva azokkal a cégekkel, amelyek 

városi környezetben tevékenykednek. Ez elsősorban a KKV-kre hat, mivel sokkal in-

kább helyi vagy regionális szinten működnek, mint a nagyobb vállalkozások.  

 

 

3.5     Összegzés  
 

Az elmúlt években minden egyes tagállamban egyre inkább növekedett annak a kér-

désnek a jelentősége, hogy hogyan növelhető a KKV-k részvétele a közbeszerzések-

ben. Bár az európai vállalkozások mintegy 99%-a KKV, a közbeszerzési szerződést 

2001-ben elnyert vállalkozások csupán 78%-a volt KKV. Ezen a területen jelentős kü-

lönbségek vannak a tagállamok között; Luxemburgban ez az arány 92%, az Egyesült 

Királyságban 65%.  

 

A jogszabályi környezet tekintetében megállapítható, hogy a tagállamok többsége kü-

lönös szabályokat alkotott, melyek túlmutatnak az európai irányelveken. Rendszeresen 

változik a közbeszerzésekre vonatkozó joganyag a tagállamokban, részben mert meg 

kell felelni az európai irányelveknek, részben pedig a vállalkozók szervezetei nyomá-

sának következtében. 

 

A tagállamok politikai napirendjén előkelő helyen szerepel a közbeszerzések átlátha-
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tóbbá tétele a KKV-k számára. E tekintetben eléggé korlátozott a nyíltan meghirdetett 

közbeszerzés terjedelme az Európai Unióban, azonban az elmúlt évek során aránya 

fokozatosan növekedett a tagállamokban.  

 

A hivatalos lapok a legfontosabb csatornái a közbeszerzési szerződések meghirdetésé-

nek. A legtöbb országban ugyanakkor több csatornát is alkalmaznak e célra. Egyre in-

kább használják az Internetet arra, hogy információkkal lássák el a lehetséges ajánlat-

tevőket. Ebből a szempontból az e-közbeszerzés ésszerű megközelítést jelenthet a 

KKV-k nagyobb arányú bevonására a közbeszerzésekbe. Ugyanakkor a KKV-k általá-

nosságban bizonytalanabbak például az elektronikus aláírás intézménye tekintetében, 

mint a nagyobb vállalkozások, ezért lehetséges, hogy az e-közbeszerzésekből nagyobb 

haszonra tesznek szert a nagyobb vállalkozások, mint a kisebbek. Az e-közbeszerzéssel 

kapcsolatos szemináriumok vagy információs anyagok segíthetnek leküzdeni a KKV-k 

idegenkedését az új rendszertől.  

 

Egy tényező, ami úgy tűnik, hogy gátolja a KKV-k részvételét a közbeszerzésekben 

eljárási jellegű. A magas szintű bürokrácia például akadályt jelenthet a KKV-k számára 

a közbeszerzésekben való részvételben. Ebben a tekintetben a folyamatok szabványosí-

tása, vagy egy adatbázis, amely központilag elérhetővé teszi a megkívánt dokumentá-

ciót, jó módszer lehet a KKV-k hozzáférésének megkönnyítéséhez a közbeszerzések-

ben.  

 

A szerződések nagysága egy másik korlátot jelent a KKV-k közbeszerzésekben való 

részvétele előtt. Vélhetően a közbeszerzési szerződések részekre történő bontása és így 

a szerződés kisebb mérete előmozdíthatná a KKV-k részvételét a közbeszerzésekben. 

Jelenleg Európában alig van olyan szerződés, amelyet részekre bontanának. Annak 

érdekében, hogy a nagyobb szerződések is hozzáférhetőbbé váljanak a KKV-k számá-

ra, azt javasolhatjuk, hogy az együttműködést kell előmozdítani a közbeszerzésekre 

történő ajánlattételben. A dokumentáció tartalmazhatna bátorítást az alvállalkozás ér-

dekében, feltéve azt, hogy a közösségi jog követelményeit tiszteletben tartják (mint a 

helyi KKV-k preferálásának tilalma). Például Görögországban egy adatbázist hoztak 

létre (a „legjobb partner” megtalálása érdekében), ezzel bátorítva az együttműködés 

keresését más partnerekkel a vállalkozások, és különösen a KKV-k körében a közbe-

szerzésekre történő jelentkezéskor. 

 

Annak érdekében, hogy a KKV-k részvételét elősegítsék a közbeszerzésekben, szerve-

zeteket hoztak létre, információs útmutatókat dolgoztak ki, és intézkedéseket fogadtak 

el a közbeszerzések átláthatóságának növelése és/vagy a KKV-k részvételének segítése 

érdekében. A tagállamok azonban tudatában vannak annak, hogy még bőségesen van 

mit javítani, ami a szabályozás és a programok állandó fejlesztését jelenti a közbeszer-

zési részvétel területén. Most úgy tűnik, hogy a hangsúly az e-közbeszerzés további 

fejlesztésén van. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKV-k hozzáférése – részletek 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ajánlattétel 

során a nem 

kielégítő in-

formáció, a 

bürokrácia és a 

nem egyértel-

mű megfo-

galmazás, 

valamint a 

rövid határ-

idők jelentik a 

legfőbb prob-

lémát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A javításra 

vonatkozó 

javaslatok a 

főbb problé-

mákkal kap-

csolatosak 

 

 

4.         KKV-k és ajánlatkérők közbeszerzési szerződésekkel kapcsola-

tos tapasztalatai  
 

4.2        A KKV-k tapasztalatai 
 

4.2.2.    EU-s szinten 

 

Az ajánlattétel során jelentkező fő problémák 
 

Négy olyan probléma van, melyet a válaszadóknak több mint 10%-a megemlít. A leg-

gyakrabban megjelölt probléma az, hogy nincs elegendő információ az ajánlati felhí-

vásban. Ezt követi a nyomtatványok és dokumentáció adminisztrációs terhe, a felhívá-

sok nem egyértelmű megfogalmazása és az ajánlat kidolgozásához rendelkezésre álló 

rövid időtartam (a részletekért lásd a 42. táblázatot). Megfelelő együttműködő partner 

megtalálása egyáltalán nem jelent problémát a közbeszerzési szerződésekre történő 

ajánlattétel esetében. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a számok a 2001-ben közbe-

szerzési szerződést elnyert KKV-kre vonatkoznak. Azok a KKV-k, melyek egyáltalán 

nem tesznek ajánlatot, vagy nem nyernek, esetleg más akadályokkal szembesülhetnek 

(lásd például a KKV-k Európai Obszervatóriuma, Hatodik jelentés, Európai Bizottság, 

DG ENTR, 2000., „2. fejezet: az áruk és szolgáltatások piacának működése”). 

 

 

42. táblázat   a sikeres KKV-k fő problémái az európai szabályok szerinti közbe-

szerzési szerződésekért történő ajánlattétel során, 2003-ban  
 

Probléma                                                                                Sikeres ajánlattevők %-a 

 

Nincs elég információ az ajánlati felhívásban                                     18 

Benyújtandó nyomtatványok és okmányok mennyisége 

(adminisztratív teher)                                                                           16 

Nem egyértelmű szöveg a felhívásban                                                16 

Rövid idő az ajánlat kidolgozására                                                      12 

Magas pénzügyi követelmények, pl. bankgaranciák                             8 

Megkövetelt magas képesítési és igazolási szint                                   5 

Nincs elég lehetőség kérdésfeltevésre az ajánlattal kapcsolatban         3 

Nagy projekt méretek a cég méreteihez képest                                     3 

Együttműködő partner megtalálása                                                       0 

Forrás: EIM, 2003. EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 
 

Javítani a KKV-k hozzáférését a közbeszerzési szerződésekhez  
 

Ismerve a főbb problémákat, amelyekkel a közbeszerzésekben a sikeres vállalkozások 

szembesülnek, nem meglepő, hogy javaslataik, amelyeket a KKV-k hozzáférésének 

javítására az EU-s értékhatárokat meghaladó szerződések esetében tesznek, e problé-

mákhoz kapcsolódnak. A 43. táblázat bemutatja, hogy az adminisztrációs terhek csök-

kenése, több információ a hatóságoktól, valamint egyértelmű és egyszerűbb szabályok 

szerepelnek a válaszadók által megadott három fő kérésként, ami javíthatná a kis- és 
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… valamint 
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tételre, keve-

sebb hangsúlyt 

az árra, és 

javasolják a 

kisebb részek-

re bontást. 

 

 

Egyesek meg-

hamísított 

eljárásokra 

panaszkodnak 

 

 

középvállalkozások hozzáférését a közbeszerzési szerződésekhez. A válaszadók az 

alábbiak szerint jelölték meg a legfontosabb három javítást célzó javaslatukat. 

 

 

43. táblázat   sikeres KKV-k által megjelölt területek, melyek javíthatják a KKV-

k hozzáférését az EU értékhatárokat meghaladó közbeszerzési szer-

ződésekhez  

 

Terület                                                                               Sikeres KKV-k %-a 

 

Több információ a hatóságoktól                                                      14 

Kisebb adminisztrációs teher                                                           18 

Szerződések kisebb nagysága                                                            3 

Képesítések alacsonyabb szintje                                                       4 

Több idő a partner kereséséhez                                                         3 

Ajánlat kidolgozása költségeinek csökkentése                                  6 

Egyértelműbb és egyszerűbb szabályok                                            8 

Egyéb                                                                                              44 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 

 

 

„Egyéb” javításra vonatkozó javaslatok  
 

A megkérdezetteknek ismét egy jelentős része (44%) felhasználta az alkalmat és 

„egyéb” javaslatokat tett. Ezeknek a javaslatoknak egy része megismétli a már megem-

lített kérdéseket, átfogalmazva, bővebb magyarázattal ellátva azokat. Különösen vo-

natkozik ez az egyszerűbb szabályokra és egyértelmű eljárásokra irányuló kérésekre, 

valamint a kommunikáció javítására az ajánlatkérő és kormányzati szervezetek, vala-

mint a kereskedelem és az ipar között, vagy ennek megfontolására.  A világosan meg-

fogalmazott javaslat a kommunikáció javítására az elektronikus kommunikációra vo-

natkozik: központi meghirdetés az Interneten, lehetőség ajánlattételre és információ 

beszerzésére e-mailben, tenderinformáció szakmai bontásban, vagy testre szabott kere-

ső, ami csak a keresett információt mutatja, stb. 

 

Számos vállalkozás több időt szeretne a válaszadásra, vagy észrevételezésre, mivel a 

rendelkezésre álló idő túl rövid. Kritika éri emellett azt is, hogy aránytalanul nagy 

hangsúly van az áron a minőség rovására, amit egyesek azzal egészítenek ki, hogy ez 

az árfelfogás diszkriminatív a KKV-kkel szemben. Egy másik javaslat a nagyobb szer-

ződések felosztása kisebbekre, ami növelheti a KKV-k esélyeit. Ehhez kapcsolódnak 

azok az észrevételek, hogy a túl nagy szerződések a szakosodott KKV-k hozzáférését 

megakadályozzák. 

 

Tisztességes verseny  
 

Egyes megjegyzések a tisztességes verseny hiányához kapcsolódnak, és ahhoz, hogy 

ezen javítani kell, különösen azzal, hogy meg kell szüntetni az olyan közbeszerzéseket, 

amelyek csak formálisak, és az ajánlatkérő által előre kiválasztott cég nyeri el a szerző-

dést. Az ajánlattételre felhívott cégek számát is kritika érte, néhány válaszadó szerint 

ezt csökkenteni kellene. 
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Együttműködő 

partnerek talá-

lása csak a 

kisebbség 

számára jelent 

akadályt. 

 

 

 

 

A külső segít-

séget és kép-

zést hasznos-

nak ítéli meg a 

Az eljárások tekintetében egyesek túl szigorúnak vélik a kikötött minőségi garanciákat, 

mely akadályt jelent különösen a KKV-k számára.  

 

Előminősítési eljárások  

 
A válaszadók többsége bátrabban venne részt a közbeszerzésekben amennyiben az 

ajánlatkérők előminősítési eljárásokat alkalmaznának: ezzel a megállapítással 56% ért 

egyet (lásd 25. ábrát). 

 

  

Megfelelő együttműködő partnerek megtalálása  
 

A KKV-k kevés hajlandóságot mutatnak arra, hogy együttműködjenek a közbeszerzési 

eljárásokban való részvétel során (lásd a fentieket), ezért az állítás, hogy megfelelő 

partnerek megtalálása előmozdítaná a részvételt ellentétes reakciókat vált ki,  a válasz-

adók majdnem fele nem vitatja azt, és csak egyharmaduk ért vele egyet (lásd a 25. áb-

rát). Ez egybeesik azzal az eredménnyel, hogy a válaszadók között egy sem volt, amely 

ezt fő problémának tekintené a közbeszerzés folyamatában. 

 

Külső segítség és képzés  
 

A vállalkozások több mint fele úgy ítéli meg, hogy a külső segítség és a képzés az aján-

latok kidolgozásában előmozdítja a KKV-k sikeres ajánlattételét. A többi 40% ezt kétli, 

vagy nem ért vele együtt. Valószínűleg ezek a válaszadók a sikeres vállalkozások leg-
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tapasztaltabb részét alkotják. 

 

 

4.2.3     Ágazatok szerint 

 

 Az ajánlattétel során jelentkező fő problémák 
 

A közbeszerzési szerződésekért történő, európai szabályozás szerinti eljárásokkal kap-

csolatos problémák főbb jellemzői a válaszadók jelzése alapján azonosak a három 

szektor esetében. Ugyanakkor van három olyan különbség, ami említésre méltó. A leg-

feltűnőbb az, hogy az igényelt nyomtatványok és dokumentumok száma, amely végül 

is az adminisztrációs terhek növekedéséhez vezet, kevésbé problematikus építkezések 

esetében, mint az üzleti szolgáltatásoknál, és a termelésben és nagykereskedelemben 

még kevesebb.  Másodsorban, a termelésben és nagykereskedelemben működő cégek 

inkább hangsúlyozzák a többi ágazathoz képest, hogy nincs elég információjuk jó aján-

lat elkészítéséhez. Harmadsorban, az üzleti szolgáltatások szektorában a megkívánt 

minősítési és igazolási szintek inkább jelentenek problémát, mint a többi szektorban (a 

részletek tekintetében lásd az 51. táblázatot).  

 

51. táblázat    sikeres KKV-k főbb problémái az európai szabályozás 

hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban ágazatok szerint (si-

keres KKV-k %-a, 2003-ban)  

 

Probléma                                    Termelés      Építőipar,           Üzleti          Összesen 

                 nagyker.                               szolgált.        

 

Nincs elég információ 

az ajánlati felhívásban                     20                   16                     15                  18 

 

Beadandó nyomtatványok és 

okmányok száma (admin. teher)     19                     9                     14                  16 

 

Nem egyértelmű szöveg az ajánlati 

 felhívásban                                     14                    16                    15                  15 

 

Rövid határidő az  

ajánlat elkészítéséhez                      13                    11                    10                  12 

 

Nagy összegű pénzügyi előírások,  

pl. bankgaranciák                              6                      5                      5                    5 

 

Magas előírt minősítési és 

igazolási szintek                                4                      4                      8                    5 

 

Nincs elegendő lehetőség  

kérdéseket feltenni az  

ajánlattal kapcsolatban                      4                      3                      4                     3 

 

Nagy szerződések a cégek nagy- 

ságához képest                                  3                      4                      2                     3 
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A legfonto-

sabb javasla-

tok az üzleti 

szolgáltatáso-

kat nyújtó 

vállalkozások-

tól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködő partnerek 

megtalálása                                       0                      1                       0                    0 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003.  
 

 

KKV-k hozzáférésének javítása a közbeszerzési szerződésekhez  
 

A kis- és középvállalkozások közbeszerzési szerződésekhez történő hozzáférésének 

javítása érdekében a KKV-k által tett javaslatok ágazatonként kissé eltérő hangsúlyokat 

mutatnak, és az üzleti szolgáltatások szektora gyakrabban is említi a javítás szükséges-

ségét.  

Viszonylag fontos minden ágazat számára az adminisztratív terhek csökkentése és a 

több információ biztosítása. Emellett még az egyértelműbb és egyszerűbb szabályokat 

emelik ki az üzleti szolgáltatások ágazatában működő vállalkozások (részleteket lásd az 

52. táblázatban).  

 

 

52. táblázat   a sikeres KKV-k által említett szempontok, amelyek javíthatják a 

KKV-k hozzáférését az EU értékhatárokat meghaladó közbeszerzési 

szerződésekhez, ágazatonként (sikeres KKV-k %-ában, 2003-ban)  
 

 

Szempont                                  Termelés          Építőipar         Üzleti         Összesen 

                                                 és nagyker.                                szolg. 

 

Több információ a 

hatóságoktól                                     13                     13                17                 14 

 

Kisebb admin. terhek                       19                     13                 23                18 

 

Kisebb nagyságú szerződések           2                       3                   5                  3 

 

Alacsonyabb követelmények            4                       3                    4                 4 

 

Több időt partnerkeresésre                3                       2                   2                  3 

 

Ajánlat kidolgozása költségeinek 

csökkentése                                        4                       3                   9                 5 

 

Egyértelműbb, egyszerűbb  

szabályok                                           7                       5                 13                 8 

 

Egyéb                                                43                    47                 45                44 

forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003.  
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Az építőipari 

cégek jelentő-

sebb hatást 

várnak az 

előminősítési 

eljárásoktól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partner 

megtalálása: 

nagyobb hatást 

várnak a ter-

melő és nagy-

kereskedő 

cégek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előminősítési eljárások  
 

Az építőipari cégek többsége szerint az előminősítési eljárásoknak pozitív hatásuk van 

a közbeszerzésekben való részvételükre (lásd a 29. ábrát). Az építőipari cégek 61%-a 

(teljes mértékben) egyetért azzal az állítással, hogy gyakrabban vennének részt közbe-

szerzési versenytárgyalásokon, ha az ajánlatkérők előminősítési eljárásokat alkalmaz-

nának, a termelésben/nagykereskedelemben tevékenykedő cégek 56%-a, és az üzleti 

szolgáltatásokban a cégek 54%-a vallja ezt.  

 

 
 

 

 

Megfelelő együttműködő partner megtalálása  
 

A fentiekben bemutattuk, hogy a termelő és nagykereskedő cégek kevésbé működnek 

együtt más vállalkozásokkal, mint a többi ágazat vállalkozásai. Ez a viszonylagosan 

kisebb együttműködési tevékenység nem teljesen a termelő és nagykereskedő vállalko-

zások szabad vagy stratégiai döntésén múlik; ezt illusztrálja a 30. ábra. Következés-

képpen, a megfelelő együttműködő partnert megtalálásának képessége erősebb befo-

lyást gyakorol a termelésben és a nagykereskedelemben tevékenykedő vállalkozások 

esetében, mint az üzleti szolgáltatások ágazatában. 
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A külső segít-

ség (viszony-

lag) kevésbé 

értékelt az 

építőiparban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Külső segítség és képzés  
 

Az építőipar vállalkozásai gyakrabban nem helyeslik, vagy kétségbe vonják azt a meg-

állapítást, hogy a KKV-knek biztosított külső segítség és képzés hozzájárul az európai 

szabályozás hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződésekért való sikeres ajánlattétel-

hez: e cégek aránya 49%, összehasonlítva a termelő és nagykereskedő cégek 35%-ával, 

és az üzleti szolgáltató cégek 39%-ával (lásd a 31. ábrát). 

. 
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A legfonto-

sabb akadá-

lyok fontossá-

ga országon-

ként eltérő; 

egyes orszá-

gokban speciá-

lis akadályokat 

tapasztalha-

tunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azok a vállal-

kozások, ame-

lyek kisebb 

országokban 

működnek, 

egyszerűbb 

szabályozást 

és kisebb szer-

ződéseket 

kérnek. 

 

 

 

 

 

 

Az adminiszt-

ratív terhek 

4.2.4   Országok szerint 

 

Az ajánlattétel során jelentkező főbb problémák  
 

A nem kielégítő információ az ajánlati felhívásban kisebb problémának tűnik Spanyo-

lországban és Svédországban, a 64. táblázat tanúsága szerint. Ehhez hasonlóan az ad-

minisztrációs terhek kisebb problémát jelentenek Olaszországban, Finnországban és 

Ausztriában. (Írország és Luxemburg eredményeit óvatosan kell kezelni, mivel azok 

kevés adaton alapulnak.)  

Figyelemre méltó az egyes akadályok viszonylagos nagysága az egyes országokban: 

nem egyértelmű szöveg az ajánlati felhívásban Olaszország esetében, magas követel-

mény- és igazolási szintek Hollandia és Svédország esetében, és a projektek nagysága a 

cégek nagyságához viszonyítva Finnország esetében.  

 

 
 

KKV-k hozzáférésének javítása közbeszerzési szerződésekhez  
 

Azok a kérdések, amelyek felmerülnek, amikor a kis- és középvállalkozások hozzáfé-

réséről van szó a közbeszerzések esetében világos mutatják a különbségeket, amelyek a 

kis és a nagy tagállamok között vannak a világos és egyszerűbb szabályozás, és a ki-

sebb értékű szerződés-nagyság tekintetében. A kisebb országok 12%-a jelölte meg a 

világosabb és egyszerűbb szabályozást, a nagyobb országok esetében ez az arány 7 % 

volt. A kérdés különösen fontos Dániában, Hollandiában és az Egyesült Királyságban, 

míg alig vetődik fel Ausztriában és Franciaországban (lásd a 65. táblázatot).   

 

Amint azt a 65. táblázat bemutatja, különösen az Egyesült Királyság és Írország vállal-

kozásai említik a több információ szükségességét a hatóságoktól a javításra szoruló 

problémák körében. Franciaországban és Dániában ez a kérdés kevésbé jelent problé-

mát, a vonatkozó arány 10% vagy annál kevesebb.  

 

Az adminisztrációs terhek viszonylagosan a legégetőbb problémát jelentik, de igen 

jelentősek az országok közötti különbségek. A Benelux államok állnak ebben a témá-

ban az első helyen (a sikeres KKV-k 27-33%-a), és Franciaországban, Dániában és az 
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problémát 

jelentenek, de 

ennek mértéke 

jelentősen 

különbözik 

országonként. 

 

Szerződések 

nagyságrendje: 

Dánia és Íror-

szág vezet. 

 

Képesítések 

alacsonyabb 

szintje: Hol-

landia és Dá-

nia. 

 

 

Spanyolor-

szág, Dánia és 

Ausztria kéri 

az ajánlattételi 

költségek 

csökkentését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írország, Spa-

nyolország, és 

az UK látják 

leginkább az 

előminősítési 

eljárások pozi-

tív hatásait. 

 

A legtöbb 

holland és dán 

cég úgy gon-

dolja, hogy 

nincsen hatása 

a megfelelő 

partnerek 

megtalálásá-

Egyesült Királyságban is a válaszadóknak jóval több, mint 20%-a jelölte ezt meg. Fi-

gyelemre méltóan alacsonyak az Ausztriában, Finnországban, Németországban és Své-

dországban regisztrált számok (lásd 65. táblázatot).  

 

Dániában és Írországban a válaszoló KKV-k jelentős számban jelölik meg a javításra 

váró problémák között a közbeszerzési szerződések kisebb nagyságrendjét (lásd 65. 

táblázatot). Tekintve az akadály nagyságát, amit Finnországban tapasztalnak a vállal-

kozások a cégek nagyságához viszonyítottan nagyméretű projektek miatt, az a megle-

pő, hogy a vállalkozásoknak csak egy átlagos száma tekint erre a kérdésre, mint lehet-

séges jó módszerre a KKV-k hozzáférésének javítására.  

 

Hollandiában és Dániában a válaszadók átlagon felüli aránya említette a követelmé-

nyek alacsonyabb szintjét a kívánt javítások között. Hollandiában ezt azok az akadá-

lyok világosan magyarázzák, amelyekkel a holland cégeknek kell szembesülniük. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a svéd cégek kisebb prioritást tulajdonítanak a maga-

sabb követelmény-szinteknek. 

 

Az ajánlattételi költségek csökkentését spanyol, osztrák és dán KKV-k jelölték meg. 

 

 

 
 

Előminősítési eljárások  
 

Ír, spanyol és brit KKV-k szerint az előminősítési eljárások javíthatnák a KKV-k rész-

vételét a közbeszerzésekben; a válaszadók igen pozitívnak ítélik az előminősítési eljá-

rások hatását. A skandináv országok (Svédország, Finnország, Dánia) válaszadói érte-

nek ezzel az állítással egyet a legkevésbé (lásd 66. táblázat, első oszlop). 

 

Megfelelő együttműködő partnerek megtalálása  
 

Általában az Egyesült Királyság KKV-i várják a legnagyobb hatást attól, hogy megfe-

lelő partnert találjanak az ajánlattételhez saját tevékenységi körükben. Ezzel szemben a 

hollandok és dánok túlnyomó többsége, valamint a németeknek is több mint fele nem 

ért egyet azzal a megállapítással, hogy megfelelő partnerek megtalálása több sikert 

hozhatna (lásd 66. táblázat, középső oszlop). 
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nak az ajánlat-

tételre 

 

 

Négy finn és 

angol vállal-

kozás közül 

három gondol-

ja, hogy a 

külső segítség 

és a képzés 

hasznos. 

 

 

Külső segítség és képzés  
 

A finn és az angol válaszolók értékelik a legpozitívabban a külső segítség és a képzés 

hatását a KKV-k sikeres ajánlattételében. A németek, a hollandok, és az osztrákok a 

legszkeptikusabbak ebben, bár a cégeknek majdnem fele úgy gondolja, hogy ez segít 

(lásd 66. táblázat, utolsó oszlop). 
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4.2.5   Következtetések  
 

A 2001-ben közbeszerzési eljárásban nyertes KKV-k között lefolytatott felmé-

rés az alábbi eredményeket mutatta fel: 

 

  EU-s  szint  

 

 A sikeres KKV-k jelentős tapasztalatot mutatnak fel az EU szabályok hatálya alá 

tartozó közbeszerzések területén. Számos ajánlatot tettek az elmúlt három és során, 

és a legtöbb vállalkozás már beépítette üzleti stratégiájába az európai szabályok 

szerinti ajánlattételt, és rendszeresen karbantartják az ehhez szükséges adminiszt-

rációs anyagokat. 

 „A nagyokba kapaszkodással” történő ajánlattétel, amikor egy KKV felhasználva 

egy nagyobb céghez fűződő kapcsolatait megrendelést szerez e területen inkább 

kivételnek minősül, mint szabálynak. A legtöbb cég egyáltalában nem együttmű-

ködő, és hatból öt ajánlattételben az együttműködő partner maga is KKV.  

 A problémák többsége, amelyekkel a KKV-k az EU szabályozás hatálya alá tarto-

zó közbeszerzési eljárásokban való részvétel során szembesülnek voltaképpen 

„tervezési problémák”: az ajánlattételi felhívások nem adnak elegendő információt 

és megfogalmazásaik sem világosak. Valószínűleg az ajánlatok kidolgozására ren-

delkezésre álló idő rövidsége is e problémáknak a másodlagos hatása, és a másik 

említett fő probléma pedig jól ismert: az adminisztrációs teher.  

 Az előző kérdéshez kapcsolódik a két főbb javításra szoruló terület: az adminiszt-

rációs terhek csökkentése és a hatóságok jobb tájékoztatás-nyújtása. 

 Az információ gyorsaságának és minőségének javítására javasolható az, hogy az 

Interneten elérhető információkat erősítsék, és lehetővé tegyék az ajánlattevők 

számára azt, hogy információt/ dokumentumokat az Interneten is megküldhesse-

nek.  

 

Ágazatok szerint  

 

 Az építőiparban dolgozó cégek elsősorban a helyi piacon tevékenykednek és vál-

lalkozásonként átlagosan több ajánlatot nyújtanak be, mint a termelés-

ben/nagykereskedelemben és az üzleti szolgáltatásokban dolgozó KKV-k. Átlago-

san azonban ezek a cégek kevesebb közbeszerzést nyernek el, mint a más ágaza-

tokban dolgozók. Szintén az építőipari ágazat az, amelyet az adminisztratív terhek 

a legkevésbé korlátoznak. 

 Feltételezhetően az üzleti szolgáltatások ágazata a legfejlettebb a közbeszerzések 

szempontjából, mivel a sikeres vállalkozások közbeszerzési szerződéseinek 75%-a 

az EU szabályok hatálya alá tartozik, és e cégek kezelik leggyakrabban üzleti stra-

tégiájuk részeként az ilyen ajánlattételt, a leggyakrabban működnek együtt, a leg-

rendszeresebben tesznek fel kérdéseket és hozzák naprakésszé adminisztratív do-

kumentációjukat összehasonlítva a más ágazatokban tevékenykedő vállalkozások-

kal. 
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A KKV-k fő 

erőssége ru-

galmasságukba

n található 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országok szerint  

 

 Meglepően alacsony a német vállalkozások sikerrátája a közbeszerzésekben, a 

skandinávok járnak az élen. 

 Német és osztrák válaszadók érzik leginkább úgy, hogy nem kapnak elég informá-

ciót közbeszerzési lehetőségekről. 

 A nagyobb EU tagállamok KKV-i kevésbé használják a TED-et és az európai ki-

adványokat, mint a kisebb tagországok vállalkozásai. Valószínűleg a nagyobb tag-

államokban több a helyi és ágazat specifikus információs csatorna, mint a kisebb 

tagállamokban. A kisebb országok vállalkozásai már hozzászoktak a határokon át-

nyúló tevékenységhez, ezért gyakrabban is veszik igénybe az EU szintű informáci-

ós csatornákat.  

 

 

4.3          Az ajánlatkérők tapasztalatai 
 

4.3.2      EU-s szinten 

 

              A KKV-k erősségei  
 

Arra a kérdésre, hogy milyen erősségei vannak annak, ha kis- és középvállalkozások-

kal, és nem nagy vállalkozásokkal dolgoznak, az ajánlatkérők számos különféle szem-

pontot említenek meg. Ezek többségét a megkérdezett szervezetek kevesebb, mint 

10%-a említi. A rugalmasság (28%) nyilvánvalóan a KKV-k legfontosabb előnye. Má-

sodsorban, a közvetlen kapcsolatokat (12%) és a KKV-k kommunikációs módszereit 

(9%) értékelik. Az ajánlatkérők 10%-a említi erősségként a személyzet minőségét, 

valamint a munka megszervezését. 

 

71. táblázat             a KKV-k erősségei az ajánlatkérők 

                                 szerint, 2003-ban (ajánlatkérők %-ában)  

 

Erősségek                                                                Százalék 

 

Rugalmasság                                                                  28 

 

Közvetlen kapcsolatok                                                   12 

 

A személyzet minősége                                                  10 

 

A munka megszervezése                                                10 

 

Kommunikáció                                                                9 

 

Ár                                                                                     8 

 

Helyi                                                                                7 

 

Együttműködés más vállalkozásokkal                             7 
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Az ajánlatké-

rők szerint a 

KKV-k nem 

rendelkeznek 

pénzügyi al-

kalmassággal, 

valamint foly-

tonossággal 

vállalkozásuk-

ban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvétel/elkötelezettség                                                 6 

 

Műszaki leírások                                                              4 

 

Határidők teljesítése                                                         3 

 

Folytonosság a vállalkozásban                                         2 

 

Egyéb                                                           7 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 

 

 

A KKV-k gyengeségei  
 

Az ajánlatkérők leginkább amiatt aggódnak, hogy vajon a KKV-k rendelkeznek-e  a 

megkövetelt szolgáltatás vagy áru biztosításához szükséges eszközökkel. A vállalko-

zás folyamatosságával kapcsolatos tényezőket (12%), valamint a pénzügyi alkalmas-

ság és a források hiányát (14%) említik leggyakrabb gyengeségként. Érdekes módon, 

egyes ajánlatkérők a munka megszervezését (11%), valamint a személyzet minőségét 

(8%) tekintik gyengeségnek. Ezeket más ajánlatkérők erősségeknek említették.  

 

 

 

 

72. táblázat           KKV-k gyengeségei az ajánlatkérők szerint 2003-ban (az aján-

latkérők %-ában)  

Gyengeség                                                                   Százalék 

 

Pénzügyi alkalmasság/források                                      14 

 

Folyamatosság a vállalkozásban/ 

bizonytalanság  a szállításokban                                     12 

 

A munka megszervezése                                                 11 

 

A személyzet minősége                                                    8 

 

Ár                                                                                      7 

 

Határidők teljesítése                                                          6 

 

Rugalmasság                                                                     4 

 

Tapasztalat/tudás                                                               3 

 

Együttműködés más vállalkozásokkal                              2 

 

Kommunikáció                                                                 1 

 

Műszaki leírások                                                              1 
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Az ajánlatké-

rők több mint 

fele intézkedé-

seket hozott, 

hogy meg-

könnyítsék a 

KKV-k hozzá-

férését 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az európai 

szabályozás 

úgy tűnik nem 

befolyásolta a 

KKV-k hozzá-

férését. 

 

 

Egyéb                                                                                4 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 

 

 

 

Intézkedések a KKV-k közbeszerzési eljárásokhoz történő hozzáférésének 

megkönnyítésére  
 

Az ajánlatkérőknek több mint fele (57%) intézkedéseket tesz, hogy megkönnyítsék a 

KKV-k hozzáférését. Az ajánlatkérők mintegy harmada (30%) megpróbálja a szerző-

déseket kisebb részekre osztani, hogy megkönnyítsék a KKV-k hozzáférését a közbe-

szerzési szerződésekhez. A másik alkalmazott módszer a kiegészítő információ bizto-

sítása. Ez nem csak az Interneten keresztül történik (24%), de helyi, vagy regionális 

szinten is (12%). A megkérdezett szervezetek további 12%-a biztosítja az alvállalko-

zási, vagy partnerségi lehetőségeket.  

 

 

73. táblázat    ajánlatkérők intézkedései a KKV-k  

lehetőségeinek a javítására 2003-ban (ajánlatkérők %-ában)  
 

 

Intézkedés                                                                  Százalék 

 

Szerződés felosztása részekre                                        30 

 

Kiegészítő információ biztosítása (Interneten, stb.)      24 

 

Kiegészítő információ biztosítása (helyi/regionális)     12 

 

Alvállalkozás/partnerség lehetőségének biztosítása      12 

 

Kiegészítő tanácsadás biztosítása                                   3 

 

Általános adatbank létrehozása tender információval    1 

 

Kevésbé szigorú minősítések (gazdasági/műszaki)        1 

 

Egyéb                                                                             16 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 

 

 

Az európai szabályok hatása  
 

Az európai közbeszerzési szabályokat azért alkották meg, hogy az átláthatóságot nö-

veljék, és minden vállalkozásnak méltányos esélye legyen európai léptékű eljárások-

ban szerződést nyerni. A legtöbb ajánlatkérő (61%) semlegesen nyilatkozik arra a kér-

désre, hogy vajon az európai szabályozás megváltoztatta-e a kisebb vállalkozások hoz-

záférését a közbeszerzések eljárásaihoz. Egynegyedük úgy gondolja, hogy a kisebb 

vállalkozásoknak javult a helyzetük.  
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Több és jobb 

információ, 

egyszerűbb 

szabályok és 

rendelkezések 

javíthatják a 

KKV-k hozzá-

férését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajnálatos módon, ebben a tekintetben elég nehéz következtetéseket levonni, mivel a 

válaszok többsége semleges volt. Jelentheti ez azt is, hogy egyes szempontokból volt, 

másokból nem volt javulás, azonban az is lehet, hogy nem is tudják, hogy az EU sza-

bályozás változásai hogyan is érintették a kisebb vállalkozások hozzáférését a közbe-

szerzési eljárásokhoz. 

 

 

 

 

 

Javaslatok a KKV-k hozzáférésének javítására  
 

Az ajánlatkérőket felkértük arra, hogy tegyenek javaslatot, hogyan is lehetne javítani a 

KKV-k hozzáférését a közbeszerzés eljárásaikhoz. A jobb és a több információt kulcs-

kérdésnek tekintik a KKV-k hozzáférésének javításához a közbeszerzésekben (lásd a 

74. táblázatot). A szabályok egyszerűsítése (16%) és az adminisztratív követelmények 

csökkentése (13%) is fontos javaslatok a hozzáférés javítása területén. Annak ellenére, 

hogy sok ajánlatkérő valóban megfontolja a szerződés felbontását kisebb részekre, az 

ajánlatkérők csak 8%-a gondolja, hogy ez hatékonyan javíthatná a kis- és középvállal-

kozások hozzáférését az európai értékhatárokat meghaladó közbeszerzésekhez.  
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A KKV-k kü-

lönböző jel-

lemzőit értéke-

lik az ajánlat-

kérők az egyes 

ágazatokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. táblázat        ajánlatkérők javaslatai a KKV-k  

    hozzáférésének javítására 2003-ban (az ajánlatkérők %-ában)  
 

 

Javaslat                                                                                        Százalék 

 

Jobb és több információ biztosítása                                                   26 

 

Szabályok egyszerűsítése                                                                   16 

 

Adminisztratív követelmények csökkentése                                      12 

 

Nagy szerződések felosztása kisebb részekre                                      8 

 

KKV-k jobb előkészítése                                                                     5 

 

KKV-k külső képzése                                                                          5 

 

Kommunikáció más csatornákon, pl. Interneten                                  4 

 

Együttműködés                                                                                     4 

 

Külső segítséggel együttműködő partnerek megtalálása                      2 

 

Értékhatárok megváltoztatása                                                               3 

 

A KKV-knek is aktívabbaknak kell lenniük (folyó- 

iratok olvasása)                                                                                     3 

 

Egyéb                                                                                                    4 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 
 

 

 

4.3.3    Ágazatonként 
 

A KKV-k erősségei  
 

A 84. táblázat megmutatja, hogy a KKV-k rugalmassága egyformán fontos tényező az 

ajánlatkérőknek, bármilyen ágazatról is legyen szó. Ez különösen érvényes az építő-

ipari ágazatban tevékenykedő szervezetekre. A termelési és nagykereskedelmi ágaza-

tokban dolgozó szervezetek esetében a rugalmasság (29%), majd a közvetlen kapcso-

latok (14%) és a munka megszervezése (13%) jelentik a KKV-k erősségeit. A rugal-

masság (33%) és a közvetlen kapcsolatok (14%) mellett az építőiparban tevékenykedő 

szervezetek az árat (13%) tekintik a KKV-k előnyének. Az üzleti szolgáltatások ágaza-

tában dolgozó szervezetek a rugalmasságot (21%), a személyzet minőségét (15%) és a 

kommunikációt (13%) tekintik a KKV-k legfőbb erősségének.  
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A KKV-k leg-

gyengébb pont-

jának a pénz-

ügyi képesség 

hiányát tartják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. táblázat                    A KKV-k erősségei az ajánlatkérők szerint, 

                ágazati bontásban, 2003-ban (ajánlatkérők %-ában)   

 

 

Erősségek                        Termelés és    Építőipar    Üzleti szol-    Összesen 

                                          Nagyker.                          gáltatások 

 

Rugalmasság                          29                   33             21                    28 

 

Közvetlen kapcsolatok          14                   14               7                     12 

 

Személyzet minősége             8                     8               15                   10 

 

Munka megszervezése          13                     6                4                    10 

 

Kommunikáció                       8                     9              13                    9 

 

Ár                                            7                    13              5                     8 

 

Helyi                                        8                    9                4                    7 

 

Együttműködés más cégekkel  8                   9                7                     7 

 

Elkötelezettség                        6                     4               5                     6 

 

Műszaki leírások                     5                     3                                      4 

 

Határidők betartása                  3                    5               4                     3 

 

A vállalkozás folyamatossága  1                   0                4                     2 

 

Egyéb                                        3                 15                5                     7 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 
 

 

A KKV-k gyengeségei  
 

Az építőiparban tevékenykedő ajánlatkérőknek majd az egynegyede tekinti a KKV-k 

pénzügyi képességét gyengeségnek (lásd a 85. táblázatot). A második legfontosabb 

gyengeség az ágazat ajánlatkérői szerint a folyamatosság a vállalkozásban, vagy a 

szállítási/szolgáltatási bizonytalanság (13%). Ezen túlmenően, a személyzet minőségét 

(9%), valamint a határidők betartásának képességét (9%) tüntetik fel gyengeségként az 

építőipar ajánlatkérői.  

 

Az üzleti szolgáltatásokban tevékenykedő ajánlatkérők számára a KKV-k gyengeségét 

úgyszintén pénzügyi képességeik (16%) jelentik. A munka megszervezését (12%), és 

kisebb mértékben a vállalkozás folyamatosságát (8%), vagy a személyzet minőségét 

(9%) jelölték meg továbbá gyenge pontoknak.  

 

A termelésben és a nagykereskedelemben tevékenykedő ajánlatkérők a pénzügyi ké-



KKV-k hozzáférése – részletek 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termelésben, 

nagykereskede-

lemben és az 

építőiparban 

tevékenykedő 

ajánlatkérők 

mintegy 60%-a 

hoz intézkedé-

seket a KKV-k 

helyzetének 

javítása érde-

kében.  

 

 

pességet kisebb problémának érzékelik (9%). Számukra a vállalkozás folyamatossága 

(13%) és a munka megszervezése (12%) fontos gyengeségek. 

 

 

85. táblázat         A KKV-k gyengeségei az ajánlatkérők szerint 

     ágazati bontásban (ajánlatkérők %-ában) 2003-ban  

Gyengeségek                              Termelés és       Építőipar     Üzleti szol-        Összesen  

                                                       nagyker                              gáltatások 

 

Pénzügyi képesség/források                 8                      24                     16                    14 

 

Folyamatosság a vállalkozásban/ 

bizonytalanság                                     13                     13                      8                     12 

 

Munka megszervezése                         12                      7                     12                     11 

 

Személyzet minősége                            7                      9                      9                        8 

 

Ár                                                           9                      4                      4                       7 

 

Határidők betartása                                8                      9                      2                       6 

 

Rugalmasság                                          6                      2                      2                       4 

 

Tapasztalat/tudás                                    2                      2                      6                      3 

 

Együttműködés más cégekkel                1                      1                      5                      2 

 

Kommunikáció                                      2                                               1                      1 

 

Műszaki leírások                                    2                       1                     1                       1 

 

Egyéb                                                     2                       4                     9                       4 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 
 

 

KKV-k hozzáférésének javítására hozott intézkedések  
 

A termelésben, nagykereskedelemben és az építőiparban tevékenykedő ajánlatkérők 

mintegy 60%-a intézkedéseket hoz a KKV-k hozzáférésének javítására a közbeszerzé-

si eljárásokban. Az üzleti szolgáltatások ágazatában ez az arány csak 46%. 

 

Ha áttekintjük, hogy milyen intézkedéseket is hoznak a fenti három ágazat ajánlatké-

rői, a 86. táblázatban foglaltak szerint nagy különbségeket észlelhetünk. A termelésben 

és a nagykereskedelemben a szerződéseknek részekre történő felosztását (39%), vala-

mint a kiegészítő információ biztosítását az Interneten keresztül alkalmazzák a leg-

gyakrabban, majd ezt követi az információ biztosítása helyileg vagy regionálisan 

(10%), és a lehetőség biztosítása alvállalkozó bevonására vagy partnerség alakítására 

(10%). Hasonlóképpen, az építőiparban tevékenykedő ajánlatkérők előnybe részesítik 

a szerződések felosztását részekre (25%) és információ biztosítását helyileg vagy regi-
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Az építőipari 

ágazatban te-

vékenykedő 

ajánlatkérők 

valamivel ne-

gatívabbnak 

vélik az EU 

szabályozás 

hatását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

onálisan (23%); kiegészítő információ biztosítása az Interneten nem annyira gyakori. 

(14%) Az üzleti ágazatban tevékenykedő ajánlatkérők két megkülönböztetett módszert 

használnak a KKV-k hozzáférésének a javítására: kiegészítő információ biztosítása 

Interneten (25%), valamint az alvállalkozó bevonásának ill. partnerség kialakításának 

a biztosítása (22%) 

 

 

86. táblázat     Az ajánlatkérők intézkedései a KKV-k helyzetének javítására ága-

zati bontásban 2003-ban (ajánlatkérők %-ában)  
 

Intézkedés                                    Termelés és      Építőipar     Üzleti szol-      Összesen 

                                                       nagyker                                gáltatás 

Szerződés részekre bontása                 39                  25                   8                    30 

 

Kiegészítő információ bizto- 

sítása (Interneten, stb.)                         28                 14                   25                   24 

 

Kiegészítő információ bizto- 

sítása  (helyi/regionális)                       10                 23                    2                   12 

 

Alvállakozás/partnerség lehe- 

tőségének biztosítása                           10                   9                    22                  12 

 

Kiegészítő tanácsadás biztosítása          2                   5                     1                    3 

 

Általános adatbank létesítése 

tender információval                              1                   2                      1                   1 

 

Kevésbe szigorú alkalmassági követelmények- 

alkalmazása (gazdasági/műszaki)          1                   1                      4                   1 

 

Egyéb                                                      9                 32                    17                 16 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 
 

 

Az európai szabályozás hatása  
 

A fentiekben bemutatottak szerint a legtöbb ajánlatkérő semleges álláspontot foglal el 

az európai szabályozás hatását tekintve a KKV-k hozzáférésére a közbeszerzési szer-

ződésekhez. A 87. táblázat megmutatja, hogy az építőipari ágazatban tevékenykedő 

ajánlatkérők valamivel gyakrabban említik, hogy az EU szabályozás rontotta a KKV-k 

hozzáférését a közbeszerzési eljárásokhoz, összehasonlítva a más ágazatokban tevé-

kenykedő ajánlatkérőkkel.  
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Az építőipar-

ban tevékeny-

kedő ajánlatké-

rők teszik a 

legkevesebb 

javaslatot a 

javításra. 

87. táblázat    EU szabályozás hatása a KKV-k hozzáférésére a közbeszerzési el-

járásokhoz ajánlatkérők szerint, ágazati bontásban (az ajánlatké-

rők %-ában)  
 

   Termelés és     Építőipar     Üzleti szol-       Összesen 

      nagyker                             gáltatások  

 

Nagyon javult                        2                     1                     6                      3 

 

Valamennyit javult              24                   19                   24                    23 

 

Semleges                              61                   66                  58                     61 

 

Valamivel rosszabb lett       11                    14                    8                    11 

 

Sokkal rosszabb lett              1                      1                     4                     2 

  

Összesen                            100                 100                  100                 100 

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 
 

 

Javaslatok a KKV-k hozzáférésének javításához  
 

A 88. táblázat bemutatja, hogy a három ágazatban tevékenykedő ajánlatkérők eltérő 

javaslatokkal élnek a KKV-k a közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférésének 

javítása érdekében. A termelésben és a nagykereskedelemben tevékenykedő ajánlatké-

rők 30%-a szerint a több és jobb információ javítania fogja a KKV-k hozzáférését a 

közbeszerzési szerződésekhez. Az ebben az ágazatban tevékenykedő szervezetek to-

vábbi javaslatként felvetik a szabályok egyszerűsítését (16%), az adminisztratív köve-

telmények csökkentését (14%) és a nagy szerződések felbontását kisebb részekre 

(11%).  

 

A több és jobb információ biztosítását az építőiparban tevékenykedő ajánlatkérők szin-

tén javasolják (17%) a közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférés javítása érdeké-

ben. További javaslatokat azonban csak korlátozott számú szervezet tesz. Sőt, az építő-

iparban tevékenykedő ajánlatkérők egyáltalában nem is említik a szerződések felbon-

tását kisebb részekre a KKV-k hozzáférésének javítását célzó javaslatként.  

 

Számos ajánlatkérő, amely az üzleti szolgáltatási szektorban tevékenykedik él javasla-

tokkal a KKV-k közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférésének javítására. A leg-

gyakrabban a szabályok egyszerűsítését említik (30%), valamint a több és jobb infor-

máció megadását (21%).  
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88. táblázat        ajánlatkérők javaslatai a KKV-k hozzáférésének javítására ága-

zati    bontásban (ajánlatkérők %-ában) 2003-ban  
 

Javaslatok                                Termelés és      Építőipar   Üzleti szol-    Összesen 

                                                   nagyker                            gáltatások 

 

Több és jobb információ               30                 17                    21                   25 

 

Szabályok egyszerűsítése              16                  5                    30                   16 

 

Adminisztrációs követelmények 

csökkentése                                    14                 4                    21                   13 

 

Nagy szerződések felbontása 

Kisebb részekre                             11                  0                   10                     8 

 

KKV-k jobb előkészítése                8                  1                     2                     5 

 

Külső képzés KKV-knek                6                  3                     2                     5 

 

Kommunikáció más csatornákon 

pl. Internet                                      5                   6                      1                    4 

 

Együttműködés                              1                   6                      7                    4 

 

Külső segítség együttműködő partnerek 

megtalálásához                               2                   4                      1                     2 

 

Értékhatárok megváltoztatása      0                    0                     14                     3 

 

A KKV-knek is aktívabbaknak kell 

lenniük (szaklapok olvasása)       3                    5                      2                      3 

 

Egyéb                                           2                     3                     11                    4  

Forrás: EIM, 2003, EIM/Interview-NSS alapján, Európai felmérés KKV-k körében, 2003. 
 

 

4.3.5   Következtetések 
 

A KKV-knek közbeszerzési szerződést odaítélő ajánlatkérők körében elvégzett felmé-

rés az alábbi következtetésekre jutott: 

 

        EU-s  szint  

 

 A legtöbb megkérdezett ajánlatkérő jelentős tapasztalatokkal bír az EU közbeszer-

zési eljárásai területén, és a szervezetek 60%-a évente több mint tíz felhívást tesz 

közzé. Majd minden szervezet központi közbeszerzési útmutatókat alkalmaz.  

 Az ajánlatkérők igen sok csatornán keresztül tájékoztatják a potenciális ajánlatte-

vőket a közbeszerzési lehetőségekről. A szervezetek mintegy kétharmada látja el 

az ajánlattevőket általános útmutatással az ajánlatok legjobb elkészítése érdekében. 
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 Az ajánlatkérők nagy része számára elfogadott gyakorlat a szerződések megbontá-

sa kisebb részekre. A szervezetek egyharmada valójában azért bontja a szerződé-

seket részekre, hogy javítsák a KKV-k helyzetét. A jogi bonyodalmak a főbb okok, 

amiért nem veszik figyelembe szerződések részekre bontását. 

 A rugalmasságot tekintik általában az ajánlatkérők a KKV-k legfontosabb erőssé-

gének, a nagy cégekkel összehasonlítva. A pénzügyi képességeket és a folyamatos-

ságot a vállalkozásban pedig a legfontosabb gyengeségnek. Meg kell azonban azt 

is jegyezni, hogy nehéz általános érvényű következtetéseket levonni.  

 Különböző ajánlatkérők ugyanazokat a szempontokat jelölik meg erősségnek és 

gyengeségnek. Így például az árat és a személyzet minőségét egyaránt említik 

erősségnek és gyengeségnek. Ennek oka talán az, hogy az ajánlatkérők egyfajta el-

fogultságot mutatnak a KKV-kel kapcsolatban. Mivel a KKV-k természete nem 

igazán ismert számos ajánlatkérő előtt, ezért a nagyobb vállalkozások biztonságo-

sabb megoldása mellett döntenek. Nincsenek azonban olyan tények, amelyek alá-

támasztanák e következtetést. 

 Az ajánlatkérők azt sugallják, hogy a KKV-k közbeszerzésekhez történő hozzáfé-

résének javításhoz a több és a jobb információ a megoldás kulcsa. A szervezetek 

kisebb hányada már biztosít kiegészítő információt a KKV-k helyzetének javítása 

érdekében. A szabályok egyszerűsítése, valamint az adminisztratív követelmények 

csökkentése is fontos javaslat, amely a javítás érdekében felvetődött.  

 

Ágazatok szerint  

 

 Az építőiparban tevékenykedő ajánlatkérők rendelkeznek, úgy tűnik, a legtöbb 

tapasztalattal a közbeszerzésekben, mind az EU-s értékhatárokat el nem érő, mind 

az azokat meghaladó szerződések esetében. Több felhívást tesznek közzé, gyak-

rabban biztosítanak az ajánlattevőknek általános útmutatókat, több keretszerződés-

sel rendelkeznek a KKV-kel, valamint gyakrabban kínálják fel a partnerség létre-

hozásának a lehetőségét. 

 Minden ágazatban a rugalmasságot tekintik a KKV-k erősségének. A személyzet 

minősége és a kommunikáció jelentik a KKV-k erősségeit az üzleti szolgáltatások 

ágazatában. A KKV-k gyengeségei tekintetében az építőipar ajánlatkérői aggódnak 

leginkább a KKV-k pénzügyi képességei miatt. 

 A termelésben és a nagykereskedelemben tevékenykedő ajánlatkérőket tűnnek 

legaktívabbaknak a KKV-k helyzetének javításában, különösen a szerződések ré-

szekre bontásában és kiegészítő információ biztosításában. 

 

Országok szerint  

 

 Úgy tűnik, hogy a német és a francia ajánlatkérők rendelkeznek a legtöbb tapaszta-

lattal a közbeszerzések területén, különösen az EU–s értékhatárokat meghaladó 

szerződések esetében. 

 A ajánlatkérők Franciaországban és Németországban gyakrabban bontják a szer-

ződéseket kisebb részekre. Ezzel szemben Hollandiában a szervezetek alig fordíta-

nak erre figyelmet.  
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4.4      Összegzés  
 

4.4.1   Bevezetés  
 

A közbeszerzésekkel és a KKV-kel kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése érdekében 

két telefonos felmérés készült el: 

 Felmérés azoknak a KKV-knek a körében, amelyek közbeszerzési szerző-

dést nyertek el 

 Felmérés azoknak az ajánlatkérőknek a körében, amelyek KKV-nek ítéltek 

oda szerződést. 

 

A telefonos felmérést a KKV-k és az ajánlatkérők képviselőivel lefolytatták valameny-

nyi EU-s tagállamban, kivéve Görögországot és Portugáliát, valamint három ágazatban 

(CPV osztályozás alapján): termelés és nagykereskedelem, építőipar, üzleti szolgálta-

tások. 

 

E fejezet áttekinti a két telefonos felmérés eredményeit. 

 

4.4.2   A KKV-k tapasztalatai  
 

EU-s szint  

 

A közbeszerzési szerződést elnyert KKV-k közötti felmérésből megtudtuk azt, hogy 

általában véve a közbeszerzési szerződések elnyerésében aktív KKV-k jelentős tapasz-

talatokkal rendelkeznek a közbeszerzések területén mind az EU-s értékhatárokat el 

nem érő, mind az azokat meghaladó szerződések vonatkozásában. Legtöbben főleg 

nemzeti, vagy helyi szinten tevékenykednek. A megkérdezett KKV-k 80%-ának a 

közbeszerzési szerződések elnyerése stratégiájuk részét képezi, és a legtöbb KKV 

rendszeresen naprakészen tartja a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos adminiszt-

rációs dokumentációját. A KKV-k elektronikus és hagyományosabb eszközöket is 

(papíron) felhasználnak tájékozódásra a közbeszerzési lehetőségekről.  

 

A KKV-k több akadályt is említenek, amelyek gátolják részvételüket a közbeszerzési 

eljárásokban. A problémák különösen az információ hiányához, a nem világos infor-

mációhoz, az adminisztrációs terhekhez, valamint az ajánlat kidolgozásához rendelke-

zésre álló rövid időhöz kapcsolódnak. Ezek a problémák valószínűleg kapcsolatban 

vannak egymással is. Nem véltetlen, hogy a KKV-k a több információt és a kevesebb 

adminisztrációt említik javaslatként hozzáférésük javítására a közbeszerzési szerződé-

sekhez. A felmérés eredménye szerint az előzetes tájékoztató hirdetmények, az előmi-

nősítési eljárások, a külső segítség és képzés mind javítják a KKV-k hozzáférését a 

közbeszerzési szerződésekhez. Úgy tűnik, hogy a jobb kooperáció lehetőségei nem 

nagyon segítik a KKV-ket.  

 

Ágazati különbségek  

 

Az építőipari ágazatban tevékenykedő KKV-k részvétele a közbeszerzésekben valame-

lyest különbözik a más ágazatokban dolgozó KKV-ktől; több eljárásban indulnak, 

azonban sikerük aránya alacsonyabb. Ezen kívül inkább a helyi piacokon dolgoznak. 

Az üzleti szolgáltatások ágazatában tevékenykedő KKV-k viszonylag több EU-s ér-

tékhatárok fölötti eljárásban vesznek részt, és árbevételük inkább függ a közszektortól.  
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A KKV-k közbeszerzési szerződésekhez történő hozzáférésének javítása érdekében a 

termelésben és a nagykereskedelemben, valamint az üzleti szolgáltatásokban tevé-

kenykedő KKV-k inkább a kevesebb adminisztrációs teher mellett állnak ki. Minden 

ágazatban felvetődik, hogy több információra lenne szükség az ajánlatkérőktől. Az 

üzleti szolgáltatásokban dolgozó KKV-k még a világosabb és egyszerűbb szabályok 

szükségességét említik meg.  

 

Országok szerinti különbségek  

 

Nagyjából a felmérés arra mutat, hogy a nagyobb országokban tevékenykedő KKV-k 

inkább helyileg dolgoznak. Ez meg is felel az elvártaknak, mivel a nagy országokban 

lévő KKV-k számára a helyi orientáció földrajzilag esetleg megfelel a kisebb orszá-

gokban lévő KKV-k országos orientációjának. A KKV-k átlagos árbevételi hányada a 

közszektor ügyfeleitől a luxemburgi 43%-tól a spanyol 64%-ig terjed. A nagy orszá-

gokban a KKV-k cégenként több közbeszerzési eljárásban indulnak el, mint a kis or-

szágokban lévők.  A siker-százalék (a sikeres ajánlattétel rátája az összes részvételhez 

képest) viszonylag magas a skandináv országokban, és meglepően alacsony Németor-

szágban.  

 

Az országok között különbségek jelentkeznek az ajánlattétel akadályainak fontossága 

tekintetében. Ezért különbségek vannak a KKV-k közbeszerzési szerződésekhez való 

hozzáférésének javítása terén is. Az Írországban, Luxemburgban, és az Egyesült Ki-

rályságban működő KKV-k viszonylag gyakran említik meg azt, hogy a több informá-

ció a hatóságoktól javítani fogja a KKV-k helyzetét. A kevesebb adminisztrációs terhet 

viszonylag sok cég említi meg Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és Hol-

landiában. A dán KKV-k világosabb és egyszerűbb szabályokra tettek javaslatot a 

KKV-k helyzetének javítására.  

 

4.4.3   Ajánlatkérők tapasztalatai  
 

EU-s  szint  

 

A KKV-nek közbeszerzést odaítélő ajánlatkérők körében elvégzett felmérés arra mu-

tat, hogy a legtöbb ajánlatkérő jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az EU-s értékha-

tárok alatti, valamint az azokat meghaladó közbeszerzési szerződések terén. A szerve-

zetek 89%-a rendelkezik központi, európai közbeszerzési útmutatókkal, és a szerveze-

tek 63%-a ad a KKV-knek általános útmutatást arról, hogyan lehet a legjobban elké-

szíteni ajánlatukat. Az ajánlatkérők mintegy 85%-a veszi figyelembe a szerződések 

felbontását kisebb részekre (ez a mindig és a néha között mozog). Változatos csator-

nákat használnak a potenciális ajánlattevők tájékoztatására. A felmérés idején (2003-

ban) az ajánlatkérők egyharmada használta az e-közbeszerzést.  

 

A rugalmasságot tekintik a KKV-kkel történő együttműködés erősségének, a nagy 

cégekhez viszonyítva (a szervezetek 28%-a szerint). A szervezetek megemlítették a 

közvetlen kapcsolatot (12%), a személyzet minőségét (10%) és a munka megszervezé-

sét (10%) mint fontos erősségeket. A KKV-k gyenge pontjai az ajánlatkérők szerint a 

pénzügyi képességek (14%), a vállalkozás folyamatossága (12%), a munka megszer-

vezése (11%), és a munka minősége (8%).  
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Számos ajánlatkérő már hozott intézkedéseket a KKV-k helyzetének javítására, külö-

nösen a szerződések kisebb részekre bontása, valamint az információ biztosítása terén. 

A legfontosabb javaslatok, amelyeket a szervezetek megemlítenek a KKV-k hozzáfé-

résének javítása érdekében a több és jobb információ biztosítása (25%), a szabályok 

egyszerűsítése (16%), és az adminisztratív követelmények csökkentése (13%), melyek 

összhangban vannak a KKV-k által javasoltakkal. 

 

Ágazati különbségek  

 

A felmérésben három különböző ágazatba (a CPV osztályozás szerint) soroltuk a köz-

beszerzési szerződéseket odaítélő ajánlatkérőket. Az eredmények értékelése során fel-

tételeztük, hogy egy válaszoló szervezet főleg egy ágazatban érdekelt a közbeszerzé-

sekben, és a válaszoló tapasztalatai főleg az abban az ágazatban megkötött szerződé-

sekre vonatkoznak.  

 

Az ajánlati felhívások számát tekintve az építőiparban tevékenykedő ajánlatkérők ren-

delkeznek a legtöbb tapasztalattal. Az üzleti szolgáltatások ágazatában a legalacso-

nyabb a felhívások száma. Az építőipari ajánlatkérők 96%-a, az üzleti szolgáltatásoké-

nak 74%-a alkalmaz központi útmutatókat közbeszerzési eljárásaikban. Az üzleti szol-

gáltatások ágazatában kevésbé általános gyakorlat a tenderek megbontása kisebb téte-

lekre. Az építőipari ágazatban a keretszerződés (54%) és a partnerségek aktív segítése 

(73%) fordul elő általában.  

 

A rugalmasság a KKV-k erőssége minden ágazatban. A termelésben és nagykereske-

delemben ezt követi a közvetlen kapcsolat és a munka megszervezése, az építőiparban 

a közvetlen kapcsolat és az ár, és az üzleti szolgáltatásokban a személyzet minősége és 

a kommunikáció. A pénzügyi képességek hiányát különösen az építőiparban tekintik a 

KKV-k gyengeségének (24%).  

 

Az üzleti szolgáltatások ágazatában tevékenykedő ajánlatkérők kevésbé aktívak olyan 

intézkedések terén, amelyek javítják a KKV-k helyzetét. Különösen a szerződések 

részekre bontásában maradnak el. A leggyakrabban megemlített javaslat a KKV-k 

hozzáférésének javítására a közbeszerzésekben a több és jobb információ biztosítása a 

termelésben és a nagykereskedelemben (30%) és az építőiparban (17%). Az üzleti 

szolgáltatások esetében ez a szabályok egyszerűsítése (30%). 

 

 

Országok közötti különbségek  

 

Az ajánlati felhívások számát tekintve a francia és a német ajánlatkérők viszonylag 

több tapasztalattal rendelkeznek a közbeszerzésekben, mint a többi EU tagállamok 

szervezetei. Németországban, Írországban és az Egyesült Királyságban minden aján-

latkérő központi útmutatókat alkalmaz közbeszerzési eljárásaiban. A német és a fran-

cia ajánlatkérők gyakrabban bontják a szerződést kisebb részekre. Másrészt, a holland 

ajánlatkérők 70%-a soha nem fontolja meg a szerződések részekre bontását. Az e-

közbeszerzés alkalmazása országonként nagyon változó, az ajánlatkérők 13%-ától 

(Svédországban) az ajánlatkérők 75%-áig (Dániában). 

 

Majdnem minden országban a rugalmasságot tekintik a KKV-kkel történő együttmű-

ködés erősségének, összehasonlítva a nagyobb cégekkel (ez a spanyol 14%-tól a fran-
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cia 60%-ig változik). Belgiumban (az ajánlatkérők 26%-a), és Olaszországban (22%-a) 

tartják a kommunikációt a KKV-k erősségének. A KKV-k gyengeségeit az ajánlatké-

rők országonként különböző tényezőkben látják, bár a legtöbb országban a gyengesé-

gek a pénzügyi képességgel, forrásokkal és a folytonossággal kapcsolatosak.  

 

A legtöbb országban a több és a jobb információ biztosítását javasolják a KKV-k hoz-

záférésének javításához. A szabályok egyszerűsítését is gyakran említik Dániában 

(23%) és Franciaországban (27%), az adminisztrációs követelmények csökkentését 

Franciaországban (21%) és Spanyolországban (33%), valamint a szerződések részekre 

bontását Finnországban (28%). 
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5. Javaslat mérőeszközre és mutatókra  
 

5.1       Bevezetés  
 

A fejezetben ismertetünk egy mérőeszközt, amellyel egy olyan mutató-sorozatot lehet 

előállítani, melyet a tagállamok arra alkalmazhatnak, hogy azonosan mérhessék a KKV-k 

európai közbeszerzésekben való részvételének előmozdítását szolgáló állami politika ha-

tását. A javasolt mérőeszköz a korábbi fejezetekben bemutatott információkon és követ-

keztetéseken alapul: figyelemmel a közbeszerzési piac tulajdonságaira, a nemzeti intéz-

ményrendszerek helyzetére, valamint a közbeszerzési piacon tevékenykedő fontosabb 

szereplők tapasztalataira, mind a (kis- és közép)vállalkozások, mind az ajánlatkérők 

szemszögéből. 

 

Először meghatározzuk a mérőeszköz célját és feltételeit. Másodszor ismertetjük a mérő-

eszköz analitikus kereteit. Harmadszor bemutatunk egy sorozatot a lehetséges mutatókból, 

majd a kidolgozott követelmények alapján kiválasztunk néhányat. A fejezet végén javas-

latot teszünk egy mérőeszközre, amelyet a tagállamok, és az Európai Bizottság alkalmaz-

hat arra, hogy mérje és ellenőrizze az állami politika hatását a KKV-k hozzáférésére. 

 

5.2       Cél és követelmények  
 

A mérőeszköz célja mérni és ellenőrizni az állami politika hatását a kis- és középvállalko-

zások hozzáférésére az európai közbeszerzési szerződésekhez. 

 

Az a javaslatunk, hogy ez a mérőeszköz egy mutató-sorozat legyen, amely a KKV-k köz-

beszerzési piachoz történő hozzáférésének különböző szempontjaira vonatkozik. Két kü-

lönböző követelményről van szó: először, mit is kellene mérnie a mérőeszköznek; másod-

szor, mennyire valósítható meg a mérőeszköz részét képező különféle mutatók mérési 

módszere. 

 

A mérőeszköznek képesnek kell lennie arra, hogy mérje: 

 a tagállamok között különbségeket, a tagállamok közötti összehasonlítás elvégezhető-

sége érdekében; 

 a fejlődés bekövetkezését az idők során, az állami politika eredményének ellenőrzése 

érdekében. 

 

A mérés módszerének továbbá meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

 lehetővé kell tennie objektív és egyértelmű mutatók előállítását, világos és általános 

meghatározások alkalmazásával; 

 megvalósítható legyen a szükséges adatokra figyelemmel; 

 megvalósítható legyen ésszerű időtartamon és költségvetésen belül. 

Következésképpen a mérések a gyakorlatban lehetőség szerint a meglévő európai adatok 

felhasználásával történnek.  

 

Ez annyit jelent, hogy a mérőeszköznek olyan mutatókból kell állnia, amelyeket megfele-

lően mérni is lehet már meglévő számokkal és adatokkal, vagy amelyek könnyen össze-
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gyűjthetőek minden tagállam számára különböző időpontokban.  

 

5.3      A Struktúra-Magatartás-Teljesítmény paradigmán alapuló 

           analitikus keret  
 

A Struktúra-Magatartás-Teljesítmény paradigma (SMT paradigma) 

 

A piacnyitásra vonatkozó politika hatásainak mérésére és ellenőrzésére irányuló más esz-

közökkel nyert tapasztalatok azt mutatják, hogy az úgynevezett Struktúra-Magatartás-

Teljesítmény paradigma (az SMT paradigma) egy hasznos, és egyben kézenfekvő analiti-

kai keretet biztosít. Ezt az analitikai keretet gyakran alkalmazzák a vállalat-

gazdaságtanban, valamint a piaci versenyképességi tanulmányok során. A paradigma le-

hetővé teszi a piac jobb működésének elősegítését célzó politikai intézkedések hatásának 

szisztematikus mérését. Lásd a 36. ábrát a grafikus bemutatásért. 

 

 

 

A struktúra-magatartás-teljesítmény paradigma ok-okozati összefüggést tételez fel a piac 

struktúrája, a piacon tevékenykedő cégek magatartása, valamint e cégek teljesítménye 

között. A paradigma lényege az, hogy a piac struktúrája, amelyben a cégek tevékenyked-

nek, befolyásolja a cégek magatartását, és e cégeknek a magatartása meghatározza telje-

sítményüket.  

 

Az SMT paradigma alkalmazása a közbeszerzési piacra  

 

Általában egy piac struktúrája jellemzi azt a környezetet, amelyben a cégek tevékenyked-

nek. A piac szerkezetét különböző tulajdonságokkal jellemezhetjük. Az a piac, amellyel 

itt foglalkozunk az EU-szintű közbeszerzések piaca. A magatartás a piac szereplőire, dön-

téseikre, és arra vonatkozik, hogyan is hozzák meg ezeket a döntéseket. A lényeges sze-

replők ez esetben a vállalkozások, különösen a KKV-k, valamint az ajánlatkérők. A telje-

sítmény több módon is kifejezhető, az adott piacnyitás célja alapján. A végső cél itt a 

KKV-k hozzáférési rátájának javítása az EU közbeszerzési piacához. Az állami politika 

befolyásolhatja a struktúrát és a magatartást, és ez által a teljesítményt. Az SMT paradig-

ma alkalmazása a közbeszerzések piacára a 37. ábrán feltüntetett sematikus áttekintéshez 

vezet. 
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Strukturális 

mutatók 

írják le a 

közbeszer-

zési piac 

kereslet és 

kínálat 

oldalai 

tulajdonsá-

gait. 

 

 

 

 

 

A 37. ábra világosan megmutatja, hogy az ajánlatkérőknek és a KKV-knek mind a struk-

túrája, mind a magatartása egyaránt befolyásolja a KKV-k teljesítményét (sikerét) az EU 

közbeszerzési piacán.  

 

5.4      Figyelembe vehető lehetséges mutató sorozat  
 

A struktúra-magatartás-teljesítmény paradigmát alapul véve a mérőeszköz összetétele az 

analitikus keretben betöltött különböző funkciókon alapulhat, a 37. ábrán bemutatottak 

szerint: 

 Az ajánlatkérők által a közbeszerzések piacán megkötött szerződések jellemzői 

 A közbeszerzési piacon tevékenykedő KKV-k jellemzői 

 A közbeszerzési piacon tevékenykedő ajánlatkérők magatartása a kis- és középvállal-

kozásokkal kapcsolatban 

 A közbeszerzési piacon tevékenykedő kis- és középvállalkozások magatartása. 

 A közbeszerzési piacon tevékenykedő kis- és középvállalkozások teljesítménye. 

 

Az alábbiakban külön részletezzük a fenti jellemzőket.  

 

   A közbeszerzések piacának struktúrája  
 

Kiindulási pontként vegyük a KKV-k teljesítményét a közbeszerzési piachoz való hozzá-

férés szempontjából és feltételezzük, hogy a közbeszerzési piac bizonyos tulajdonságai 

befolyásolják a hozzáférés rátáját. Ezek nagyjából összefüggnek a közbeszerzési piac 

nagyságával, valamint a piacon jelenlévő versenytársak számával. Az 103. táblázatban 

adjuk meg azokat a mutatókat, amelyek leírják a KKV-k számára a piaci hozzáférés 

szempontjából fontos tulajdonságokat. 
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103. táblázat  Lehetséges struktúra mutatók, amelyek felvehetőek a mérőeszközbe, az 

ajánlatkérőkkel és a KKV-kkel kapcsolatban (KB = közbeszerzések)  
 

 
 Lehetséges mutató Indokolás Alap: 

Ajánlatkérők Ajánlati felhívások száma A KB piacának nagyságára utal, a lehetőségek 

számára 

2. fejezet 

Odaítélt szerződések száma Mivel a felhívások száma és az odaítélt szer-

ződések száma nem azonos, ez a mutató is a 

piac nagyságára utal 

2. fejezet 

Nyíltan meghirdetett eljárá-

sok GDP %-a 

Utal a KB piacának nagyságára értekben kife-

jezve 

3. fejezet 

Helyi hatóságok szerződé-

seinek %-a 

A 2. fejezet megmutatta, hogy a helyi hatósá-

gok több és kisebb értékű szerződést ítélnek 

oda KKV-knek, így ha egy tagállamban a 

helyi hatóságok fontosabbak, ez jobb esélye-

ket biztosíthat a KKV-knek. 

2. fejezet 

Odaítélt szerződések medi-

án nagysága 

Nyilvánvaló, a KKV-knek jobbak az esélyeik, 

amennyiben a szerződések medián nagysága 

kisebb. 

2. fejezet 

KKV-k Vállalkozások száma A tagállam vállalkozásainak száma informá-

ciót ad a KB-i piac lehetséges potenciális 

versenyzőinek számáról 

2. fejezet 

KKV-k száma Ha nagyobb a KKV-k száma az összes vállal-

kozás sokaságán belül, nagyobb lehet annak 

az esélye, hogy egy KKV szerződést nyer. (A 

vállalkozások 99,5 - 100% KKV a tagállam-

okban.) 

2. fejezet 

A KKV-k átlagos nagysága Ha a KKV-k a tagállamban viszonylag kicsik, 

több akadállyal találkoznak ajánlattételkor 

nagyobb, az EUs szabályok hatálya alá tartozó 

projektek esetében. Így a vállalkozások kisebb 

átlagos nagysága esetleg kisebb sikerrátához 

vezethet. 

3. fejezet 

Forrás: EIM, 2003. 
 

 
 

 

 

Egy mutató-

sorozat mérni tud-

ja az ajánlatkérők 

és a vállalkozások 

magatartását. 

 

 

 

 

 

 

   A szereplők magatartása a közbeszerzések piacán  

 

Figyelemmel az EU szintű közbeszerzési piac struktúrájára, nagyságára és az 

ebből fakadó lehetőségekre, mind az ajánlatkérők, mind a vállalkozások bizo-

nyos magatartást fognak tanúsítani. Például, viszonylag kis értékű szerződé-

sekre vonatkozó nagyszámú ajánlati felhívás egy olyan piacon, ahol a KKV-k 

csak viszonylag kis számban vannak jelen, pozitív hatást gyakorolhat a KKV-

kre, hogy induljanak a közbeszerzési szerződésekért. Úgyszintén, az olyan 

ajánlatkérők, amelyek nagy számban bocsátanak ki ajánlati felhívást, más-

képpen viszonyulhatnak ahhoz, hogy miként segítsék a vállalkozásokat a 

megfelelő ajánlattételben, vagy pozitívan viszonyulnak a szerződések kisebb 

részekre történő bontásához, mivel sok pozitív tapasztalattal rendelkezhetnek 

a KKV-kkel kapcsolatban. Továbbá, az ajánlatkérők esetleg megfontolhatják 

elektronikus közbeszerzési eljárások alkalmazását, mivel növelni akarják az 

átláthatóságot a piac lehetséges versenyzői között. A teljesítménymérés hátte-
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rével szemben várhatóan a 104. táblázatban ismertetett magatartási mutató-

számok kapcsolódnak a KKV-k közbeszerzési piachoz való hozzáféréséhez. 

 

104. táblázat   Lehetséges magatartási mutatószámok a mérőeszközben, 

az ajánlatkérőkkel és a KKV-kkel kapcsolatban (KB = 

közbeszerzések) 

 
 Lehetséges mutató Indokolás Alap 

Ajánlatkérők Útmutatók a vállalkozások 

számára 

Ha rendelkezésre állnak egy tagállamban 

speciális útmutatók a vállalkozások számá-

ra, ez elősegítheti a vállalkozások belépését 

a KB piacára, és az ajánlatok jobb kidolgo-

zását 

4. fejezet 

Szerződések részekre bon-

tása (ennek megfontolása) 

A szerződés kisebb részekre bontása kisebb 

szerződéseket jelent, és ez növeli a kisebb 

vállalkozások esélyeit 

4. fejezet 

Előzetes tájékoztatás al-

kalmazása 

Mivel a KKV-k egy részét segíti a rendel-

kezésre álló több információ és idő az aján-

latok kidolgozásához, az előzetes tájékozta-

tások valószínűleg segítenek  

 

4. fejezet 

E-közbeszerzés felhaszná-

lása 

Az e-közbeszerzés növeli a KB piacának 

átláthatóságát, ezáltal minden vállalkozás 

esélyét növeli a piacon, a KKV-két valószí-

nűleg jobban, mint a nagyvállalkozásokét  

3. fejezet 

KKV-k A közbeszerzés legyen a 

vállalkozási stratégia része 

Minél több KKV elkötelezett a KB piaca 

iránt, és próbál itt szerződést elnyerni, annál 

több siker várható 

4. fejezet 

Rendszeres kérdésfeltétel Minél jobban tájékozottak a KKV-k, annál 

jobbak lesznek ajánlataik, amelyek befolyá-

solják a sikerrátát 

4. fejezet 

Mind az 

ajánlatkérők, 

mind a 

KKV-k 

KKV-k kiemelt támogatása A kiemelt támogatás, akár állami, akár ma-

gán szervezet adja a KKV-knek, várhatóan 

kapcsolatban van a KKV-k sikerrátájával 

3. fejezet 

Forrás: EIM, 2003. 

 
 

 

 

 

A struktúra és 

magatartás fejlesz-

tése változásokat 

eredményez a 

KKV-k hozzáféré-

sében  

 

 

     A KKV-k teljesítménye  

 

Az 1. fejezetben megállapítottuk azt, hogy a cél a KKV-k teljesítményének a 

növelése a közbeszerzések piacán. A KKV-k teljesítményét két mutatóval 

mérhetjük, az 105. táblázatban bemutatottak szerint: a KKV-k aránya a nyer-

tes vállalkozások között a közbeszerzések piacán, vagy a KKV-k által elnyert 

szerződések érték szerinti százaléka. 
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105. táblázat  Lehetséges teljesítmény-mutatók a mérőeszközben, az           

ajánlatkérőkkel és a KKV-kkel kapcsolatban 

 

 

 Lehetséges mutató Indokolás Alap 

KKV-k KKV-k %-a sikeres vállal-

kozások között 

 

A KKV-k által elnyert szer-

ződések értékének %-a 

Cél a KKV-k részvételének és sikereinek a 

javítása 

 

Mivel a KKV-k kisebb értékű szerződéseket 

nyernek el, mint a nagy vállalkozások, ezért 

fontos azt tudni, hogy az összes megkötött 

szerződés értékéből mennyit nyernek el a 

KKV-k 

2. fejezet 

 

 

2. fejezet 

 

 

Forrás: EIM, 2003. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mutatóknak meg 

kell felelniük a 

mérés feltételei-

nek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magatartás mé-

rése nehéz. 

 

5.5       A lehetséges mutatók és a mérési módszer feltételei közötti  

ellentmondások  
 

A mérés módszere lehetővé teszi a tagállamok különböző időpontokban 

történő összehasonlítását. A fentiekben ismertetett lehetséges mutatók min-

degyike azonban nem felel meg a mérési módszer 5.2-ben meghatározott 

feltételeinek, ahol is megállapítottuk, hogy a mérés módszerének  

 

1. objektív és egyértelmű mutatókat kell létrehoznia, világos és egyöntetű 

meghatározások alapján; 

2. megvalósíthatónak kell lennie a szükséges adatok tekintetében; 

3. megvalósíthatónak kell lennie az igényelt idő és költségvetés szempont-

jából. 

 

A lehetséges mutatók összekapcsolása e feltételekkel csökkenti a mutatók 

számát. Az eredményül kapott mutatók már rendelkezésre állnak a meglévő 

európai adatsorokban (megfelelve minden követelménynek), vagy relatíve 

könnyen származtathatóak a meglévő európai adat-gyűjtésekből (megfelel-

ve minden követelménynek). A kiterjedt terepmunkával (pl. felmérések) 

összegyűjtött mutatók nem felelnek meg a 3. feltételnek, és így kevésbé 

alkalmasak. A 105. táblázat bemutatja a lehetséges mutatósorozat és a felté-

telek közötti ellentmondást. Bemutatja, hogy a lehetséges mutatók egy ré-

szét viszonylag könnyű mérni és ellenőrizni, mivel ezek a TED-ből kiszá-

míthatók. Más mutatók, különösen a magatartásra vonatkozóak, nehezebben 

megmérhetőek, mivel legtöbbjüket az érintett tagállamok ajánlatkérői és 

KKV-i kikérdezésével lehet összegyűjteni. Az ilyen információgyűjtés igen 

idő- és költségigényes, tehát nem felel meg a 3. feltételnek. 

 

A magatartás tekintetében mindig is kissé nehéz mennyiségben kifejezhető 

számokat kapni. „Az empirikus kutatás majdnem mindig csak arra szorítko-

zik, hogy vizsgálja a piac struktúrája és a piaci teljesítmény közötti kapcso-

latot, mivel a magatartás mechanizmusának valódi mintáit számokkal alig 
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lehet érzékelni.” (Prince, 1994. 3. old.).
1
 Primer információ gyűjtésével 

azonban egy adott időpontokban esetleg, ha nehézkesen is, mérhetőek: a 

KKV-knek biztosított speciális támogatások tekintetében a tagállamok 

KKV-ket tömörítő szervezetei esetleg meg tudják adni az erre vonatkozó 

információt. A KKV-k körében a stratégiára vonatkozó információ esetleg 

összegyűjthető az egyes tagállamok KKV-i körében elvégzett reprezentatív 

mintavétellel.  

 

 

106. táblázat   A lehetséges mutatók és a mérési módszer feltételei kö-

zötti ellentmondások Struktúra=S, Magatartás=M, Tel-

jesítmény=T  
 

 Lehetséges mutató Mérési módszer Forrás 

Ajánlat-

kérők 

Ajánlati felhívások száma (S) TED-ből egyértelműen kiszámítha-

tó 

TED 

Odaítélt szerződések száma (S) TED-ből egyértelműen kiszámítha-

tó 

TED 

Nyíltan meghirdetett eljárások GDP 

%-a (S) 

Az EK egységesen méri EK 

Helyi hatóságok közbeszerzései az 

összes %-ában (S) 

TED-ből kiszámítható TED 

Az odaítélt szerződések medián 

nagysága (S) 

TED-ből egyértelműen kiszámítha-

tó 

TED 

Útmutatók vállalkozások számára 

(M) 

Primer információgyűjtés szükséges 

(nem teljesül a 3. feltétel) 

Felmérés 

Szerződések részekre bontása (meg-

fontolása) (M) 

Primer információgyűjtés szükséges 

(nem teljesül a 3. feltétel) 

Felmérés 

Előzetes tájékoztatások felhasználá-

sa (M) 

Lehetséges, hogy a TED-ből kiszá-

mítható, de jelenleg a TED nem 

tartalmazza ezt az információt 

Kiegészíteni a 

TED-et ezzel a 

változóval 

E-közbeszerzés felhasználása (M) Jelenleg még primer információ-

gyűjtés szükséges (nem teljesül a 3. 

feltétel) 

Felmérés 

KKV-k Vállalkozások száma (S) Az európai KKV Obszervatórium 

keretében előállított KKV statiszti-

ka alapján egyértelműen kiszámít-

ható  

KKV Obszer-

vatórium 

KKV-k száma (S) Az európai KKV Obszervatórium 

keretében előállított KKV statiszti-

ka alapján egyértelműen kiszámít-

ható 

KKV Obszer-

vatórium 

KKV-k átlagos nagysága (S) Az európai KKV Obszervatórium 

keretében előállított KKV statiszti-

ka alapján egyértelműen kiszámít-

ható 

KKV Obszer-

vatórium 

A közbeszerzés a vállalkozás stra-

tégiájának a része legyen (M) 

Primer információgyűjtés szükséges 

(nem teljesül a 3. feltétel) 

Felmérés 

Rendszeres kérdésfeltétel (M) Primer információgyűjtés szükséges 

(nem teljesül a 3. feltétel) 

Felmérés 

                                                 
1
 Y. M. Prince (1994), Ár-költség hányadok a holland termelő iparágakban, ciklikus- és vállalatnagyság hatásokra 

tekintettel, PhD disszertáció, Thesis Kiadó, Amszterdam.  
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KKV-k %-a a sikeres vállalkozások 

között (T) 

Kiszámítható a TED-ből, ha az 

tartalmazni fogja a vállalati nagysá-

got 

Plusz változó a 

TED-en  

KKV-k által elnyert szerződések 

értékének %-a (T) 

Kiszámítható a TED-ből, ha az 

tartalmazni fogja a vállalati nagysá-

got. Azonban a számok nem túl 

megbízhatóak (nem teljesül az 1. 

feltétel)  

Plusz változó a 

TED-en 

Mind-

kettő 

Külön támogatás a KKV-k részére 

(M) 

Primer információgyűjtés szükséges 

(nem teljesül a 3. feltétel) 

Felmérés 

Forrás: EIM, 2003. 
 

 
 

 

 

 

 

A fennma-

radó muta-

tók kapcso-

lódnak a 

közbeszer-

zések terén 

alkalmazott 

állami poli-

tikához és 

viszonylag 

könnyen 

mérhetőek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyes muta-

tók már 

elérhetőek; 

mások to-

Az 106. táblázatban jelentkező ellentmondás alapján a következő szakaszban felvázo-

lunk egy javaslatot a mérőeszköz összetételére. 

 

5.6     A mérőeszköz összetétele  
 

Az előbbiekben is hangsúlyoztuk, hogy a mérőeszköz összetételében szereplő mutatók-

nak együtt képeseknek kell lenniük arra, hogy ellenőrizzék és mérjék a KKV-k közbe-

szerzésekben való részvételét ösztönző és támogató politika eredményességét. A muta-

tóknak kapcsolatban kell lenniük a teljesítmény-méréssel, és a teljesítmény-mutatók 

önmagukban is lehetséges jelöltek a mérőeszköz összetételéhez. A 106. táblázatból 

azonban világosan kiderült, hogy nem minden mutató felel meg a feltételeknek. Külö-

nösen az a feltétel csökkenti a mérőeszközbe felvehető mutatók számát, hogy a mutató 

felépítéséhez szükséges információ összegyűjtése ne legyen túlságosan idő- és költség-

igényes. A 38. ábra mutatja be az EIM által végül javasolt mérőeszköz összetételét. 

 

 

 

Úgy tűnik, hogy kilenc mutató van, amelyek a mérőeszköz alapját képezik. Ezeknek a 

mutatónak a forrása: 
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vábbi erőfe-

szítéseket 

igényelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az évenként 

történő mé-

rést javasol-

juk, kivéve a 

magatartás 

mérését 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a TED: 

 az ajánlati felhívások száma, 

 az odaítélt szerződések száma, 

 a helyi hatóságok által odaítélt szerződések részaránya, 

 a szerződés-nagyság mediánja, 

 előzetes tájékoztatók felhasználása (a TED kiegészítése vagy kiigazítása) 

 szerződések részekre bontása (a TED kiegészítése vagy kiigazítása) 

 KKV-k részaránya a sikeres vállalkozások között (a TED kiegészítése) 

- az Európai KKV Obszervatórium: 

 KKV-k száma 

 KKV-k átlagos nagysága 

 

A KKV-k sikeres vállalkozások között képviselt részaránya esetleg a jövőben a TED-en 

is rendelkezésre állhat, amennyiben az EK úgy dönt, hogy a jövőben a TED adatbázisba 

fel kell venni a foglalkoztatottak számát és az éves árbevételt (esetleg a tulajdonost) is. 

Az ajánlattevők kötelesek ezt az információt átadni az ajánlatkérőknek, így az már ren-

delkezésre is áll. Azonban eddig ez még nem került be a TED-be. 

 

A magatartásra vonatkozó mutatók esetében közismert, hogy mennyire nehéz ezeket 

mérni. Csak az előzetes tájékoztatók alkalmazását, valamint a szerződések részekre 

bontását lehet némi többlet-erőfeszítéssel mérni úgy, hogy a TED adatbázisban hozzá-

adunk, vagy kiigazítunk egy változót ilyen értelemben. A magatartásra vonatkozó 

egyéb változók mérése felmérést igényel az ajánlatkérők, a KKV-k és/vagy az egyéb 

szervezetek körében, amelyek e a szereplőket képviselik.  

 

Esetleg azt is ajánlani lehetne, hogy a 38. ábrában lévő mutatókat évente mérjék, és 

kétévenként egyszer kiegészítő felmérésekre kerüljön sor, különösen abból a célból, 

hogy információt lehessen gyűjteni az európai közbeszerzési piacon lévő szereplők ma-

gatartásáról. Nem valószínű, hogy a magatartás-mutatók sokat változzanak az egyik 

évről a másikra, de mivel többé-kevésbé bemutatják a struktúra fejlődését, ezért talán 

elegendő a kétévenként történő mérés. 

 

5.7     Összegzés  
 

Ebben a fejezetben bemutattunk egy mérőeszközt, amelyet az állami politika kis- és 

középvállalkozások európai közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférésére gyakorolt 

hatásának mérésére és ellenőrzésére fejlesztettünk ki.  

 

A mérőeszköz az előző fejezetekben elvégzett elemzéseken, valamint az EIM tapaszta-

latain alapul, amelyet bizonyos piacok kinyitásával kapcsolatos hatások mérése és elle-

nőrzése területén szerzett. Ez alapján kiválasztottuk azokat a mutatókat, amelyek vélhe-

tően hatással vannak a KKV-k európai közbeszerzési piachoz történő hozzáférésére, és 

elhelyeztük azokat a gyakran használt Struktúra-Magatartás-Teljesítmény paradigma 

keretei közzé. Ezzel előállítottunk egy mutató-sorozatot, amelyet alkalmazni lehet a 

mérőeszközben.  

 

Kidolgoztunk néhány feltételt a mérőeszköz alkalmazására, és a mutatók méréséhez 

igényelt módszerre egyaránt. A lehetséges mutató-sorozat összevetése a mérési mód-

szer követelményeivel adja meg a mérőeszköz összetételét, a 39. ábrán bemutatottak 

szerint.  
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A 39. ábrán felsorolt mutatókat javasoljuk évenként mérni, és az esetleg kiegészítő ma-

gatartási mutatók mérésére kétévente egyszer kerülne sor a különböző tagállamokban 

az ajánlatkérők, a KKV-k és/vagy az azokat a szereplőket képviselő szervezetek köré-

ben történő felmérések elvégzésével. Ezzel mérhető az idők során az állami politika 

hatása. 
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1. melléklet 

 

Jó gyakorlati példák a közbeszerzési eljárásokban 

 

 

Az országok helyzetének vizsgálata során kiderült, hogy számos intézkedéssel lehetséges a KKV-

k részvételének előmozdítása a közbeszerzési eljárásokban. Ezek az intézkedések például a köz-

beszerzések átláthatóságának növelésére irányulnak, könnyen hozzáférhető információ biztosítá-

sával, a vonatkozó eljárások megkönnyítésével vagy közvetlenül nyújtott segítséggel, akár mind 

az ajánlatkérők, mind a potenciális szállítók részére.  

 

Az alábbi intézkedések segítségével részletesebb képet kaphatunk a különböző rendelkezésre álló 

eszközökről, amelyek alkalmazhatók a KKV-k közbeszerzésekben történő részvételének meg-

könnyítése céljából. A jó gyakorlati példákat egyedi sajátosságaikra tekintettel választottuk ki 

számos felhasználható intézkedés közül. Az ismertetett jó gyakorlati példák mindegyike teljesíti a 

minimális követelményeket, valamint az alábbi keretes írásban felsorolt kiegészítő szempontok 

többségét tekintve is kiválnak a többiek közül. 

 

1. keretes írás        A KKV-k közbeszerzésekben való részvételét előmozdító  

jó gyakorlati példák kiválasztásának szempontjai  

Minimális feltételek:  
Időszerűség  

Az intézkedés/eszköz még (mindig) hatályban van. 

Világos célok  

Az intézkedés/eszköz világos célja a közbeszerzések átláthatóságának elősegítése és/vagy a vál-

lalkozások, különösen a KKV-k közbeszerzésekhez való hozzáférésének előmozdítása. 

Regionális hatáskör  

Az intézkedést/eszközt egy tagállam kezdeményezte (nemzeti, regionális, vagy helyi szinten), és 

az nem az Európai Unió eszköze. 

KKV orientáció  

Az intézkedés/eszköz közvetlenül, vagy közvetve a KKV-k részvételének előmozdítását célozza 

a közbeszerzésekben. 

Innovációs hányad/egyediség 

Az intézkedés/eszköz innovatív, és ebben a (fejlett) formájában nem létezik a többi tagállamban. 

 

Kiegészítő feltételek: 

Dokumentáció  

Az intézkedés/eszköz sikerét, vagy fejlődését monitoring vagy értékelés során nyert adatok tá-

masztják alá. 

Promóció/láthatóság  

Az intézkedés/eszköz kommunikációja jó, a potenciális felhasználók előtt jól ismert. 

Könnyű hozzáférés  

Az intézkedés/eszköz könnyen hozzáférhető a potenciális ügyfelek számára (pl. elhelyezkedésé-

re, a kommunikációs csatornákra, az adminisztratív követelményekre stb. tekintettel). 

Minőségbiztosítás  

Az intézkedés/eszköz látható minőségbiztosítási mechanizmusokat alkalmaz (pl. általános minő-

ségi szabványokat, védjegyeket, ügyfelek rendszeres visszacsatolását, stb.), és/vagy azt rendsze-

resen értékelik. 

Pozitív hatások  
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Az intézkedés/eszköz fenntartható pozitív hatásokat eredményez, és ezért jobban teljesít, mint 

más eljárások a hatékonyság és gazdaságosság tekintetében.  

Jövőbeli kilátások  

Az intézkedés/eszköz a jövőben is működni fog és/vagy továbbfejlesztésre kerül. 

Átadhatóság  

Az intézkedés/eszköz más tagállamokban is alkalmazható (természetesen adaptációt követően). 

Koherencia  

Az intézkedés/eszköz mind koncepciójában, mind megvalósításában koherens más jó gyakorlati 

módszerekkel. 

 

 

A fenti szempontok alapján öt intézkedést választottunk ki az országok helyzetére vonatkozó 

elemzésben leírt intézkedések közül, amihez a szükséges információt 2003. júniusában a KKV 

Kutatások Európai Hálózata (ENSR) szolgáltatta. Ezek az intézkedések az alábbiak: 

 

107. táblázat     A kiválasztott példák áttekintése 

  Az intézkedés/eszköz elnevezése 

Ország  nemzeti nyelven    magyarul 

 

Németország handwerk.de/bauauftrage   Építőipari ajánlatok 

Dánia  Tilbud – trin for trin   Az ajánlattétel 11 lépése  

Franciaország Participation en trésorerie á court  Rövidlejáratú finanszírozási program 

  terme pour le financement des  közbeszerzési szerződést elnyert 

  créances publiques   KKV-k részére 

Hollandia Actieplan Professioneel Aanbesten- Professzionális közbeszerzés és beszerzés 

  den en Inkopen    akcióterv  

Egyesült  

Királyság IDeA Marketplace   IDeA piactér  
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Németország 

handwerk.de/bauauftrage (Építőipari Ajánlatok)  
 

Téma  

A közbeszerzések terén az átláthatóság biztosítása érdekében a handwerk.de/ összekapcsolja az 

ajánlatkérőket és a vállalkozásokat. Ezen túlmenően hozzáférést kínál egy tanácsadási rendszer-

hez „részletekbe menő” konzultáció céljára. 

 

Intézmény  

1998-ban alapították a handwerk.de-t, tulajdonosa az 55 Kézműipari Kamara, a 46 Céh Országos 

Szövetsége, valamint a Német Kézműipari Szövetség (Zentralverband des Deutschen 

Handwerks). A vállalkozás részvénytársasági formában működik, ugyanakkor magába olvaszt 

nem kereskedelmi célokat is a részvényeseken keresztül. Így a handwerk.de-t tekinthetjük úgy, 

mint egy fél-állami szervezetet. 

 

Már körülbelül két éve kínál a handwerk.de hozzáférést ajánlati felhívásokhoz a közbeszerzések 

területén. Jelenleg a legszélesebben vett építőipari ágazat számára fontos hirdetményekre 

főkuszál (2002. október 1-je óta működik). 

 

A szolgáltatást központilag a www.handwerk.de platformon, valamint a Kézműipari Kamara re-

gionális honlapjain (pl. www.hwk-stuttgart.de), és a Német Kézműipari Szövetség (pl. 

www.farbe.de) honlapjain bocsátják rendelkezésre.  

 

Célcsoport  

A célcsoportot azok a KKV-k jelentik, melyek az építő- és építésszerelői iparban tevékenyked-

nek. Tulajdonképpen a NACE 45. Osztályára (építőipar) és 74. Osztályára (egyéb üzleti tevé-

kenységek) terjed ki. A német kézműipari ágazat sajátságos felépítésére tekintettel az alábbi fel-

sorolásban szereplő szakmai csoportokra fókuszál: 

 

108.táblázat A handwerk.de által megcélzott szakmai csoportok  
Szakmunkások, útszigetelők,    Elektronikai szakértők az ügyviteli  

hő-, hűtő-, és hangszigetelők    informatikában 

 

Kandalló- és kéményépítők    Sütő-kemence előállítók 

 

Asztalosok      Tetőfedők 

 

Falazó kőművesek     Csempe-, és mozaikrakók 

 

Műkő és terrazzo előállítók    Padlólerakók 

 

Kútépítők      Kőművesek és szobrászok 

 

Stukkó készítők                   Festők és lakkozók 

 

Vízvezeték szerelők     Kéményseprők 

 

Gépészmérnökök                   Hő-mérnökök 

 

Parkettázók      Roló- és redőny készítők  

 

Beton és vasbeton munkások  Kemence és meleg levegő fűtőrendszer előállítók 

 

Gáz- és vízszerelők Pillér-süllyesztő munkások 

http://www.handwerk.de/
http://www.hwk-stuttgart.de/
http://www.farbe.de/


KKV-k hozzáférése – részletek 80 

 

Villanyszerelő műszerészek Villanyszerelők 

 

Villamos gépépítők  Műasztalosok 

 

Belsőépítészek Felületkezelők 

 

Rézművesek Párátlanítók 

 

Padlóburkolók Útépítők 

 

Fakitermelő és épületbiztonsági dolgozók Központi fűtés és ventilláció mérnökök 

 

Olajtartály védelmi munkások Falétra előállítók 

 

 

Tartalom  

Piaci vizsgálatok bebizonyították, hogy a KKV-knek szükségük van az információ optimalizálá-

sára. A handwerk.de a következő célcsoportok számára biztosít szolgáltatást és információt: vál-

lalkozók, foglalkoztatottak, tanulók és vevők. A fő cél kezdeményezni és segíteni e csoportok on-

line üzletvitelét. 

 

Az építőipari ágazat volt az első a kézműiparral kapcsolatos honlapok létrehozásában. A platform 

eszközöket kínál egyedi és kereskedelmi jellegű építési munkák Interneten történő elektronikus 

beszerzéséhez. A platformot úgy tekintik, hogy az kiinduló pont az e-kereskedelem elterjesztésé-

hez. 

 

Részletesen az alábbi támogatást biztosítják: 

 hozzáadott értéket képviselő információ biztosítása a résztvevők számára a felhasználásról 

 az alkalmazás 30 napig történő ingyenes felhasználásának a lehetősége 

 alaposabb képzés a Kézműipari Kamara közreműködésével. 

 

Az eszköz átláthatósága  

Események és direkt marketing segítségével népszerűsítik a programot a KKV-k körében: 

 Események: a 2003-as IHM (Nemzetközi Kézműipari Vásár), promóciós tréningek és prezen-

tációk a Kézműipari Kamarákban és egyéb német kézműipari szervezetekben (34 prezentáci-

óra már sor került). 

 Direkt marketing: levelek az Interneten, faxon, postán keresztül (célcsoportok: kézművesek 

és közbeszerzésekben résztvevő személyek vagy szervezetek). 

 

Pénzügyi vonzatok  

A program eddig még nem részesült sem állami forrásból, sem egyéb támogatásból. A terméket 

országos szinten vezették be, műszaki bázisa azonban lehetővé teszi, hogy más országokban is 

adaptálhassák. Ebből a szempontból a handwerk.de/ mint tanácsadó működhetne közre.  

 

Az éves költségvetés mintegy 150 000 euró (a társasági forma következtében). 

 

A vállalkozások előfizetési díjat térítenek (Staatsanzeiger – „Kormányzati Értesítő”, 

Bundesausschreibungsblatt – „Szövetségi Közbeszerzési Értesítő), ami egy havidíjat jelent a hir-

detmények biztosításáért (lásd 109. táblázatot). Lehetséges továbbá a dokumentáció közvetlen 

letöltése és szerkesztése. A közbeszerzések mellett, a kézműiparos hozzáférést kap magán- és 

kereskedelmi beszerzésekhez is.  
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 109. táblázat  A hirdetményekért felszámított díj – handwerk.de  
 

Hirdetmények szolgáltatása                           25 € /hó ( a hirdetmények száma korlátlan) 

 

Költség hirdetményenként         0.025 €  

 

400 darab havi költsége            25.- € 

 

 

Teljesítmény  

A termék bevezetésére 2002. október 1-én került sor. Azóta átlagosan naponta hárommal növe-

kedett a regisztrált felhasználók száma (lásd a 40. ábrát). Mostanra mintegy 476 vállalkozás a 

handwerk.de ügyfele.  

 

 
* a hosszútávú és a rövidtávú előfizetők (amelyek egy hónap előfizetés után elmentek) közötti különbség az adott 

hónap végén 

Forrás: handwerk.de/  

 

A regisztrált vállalkozások magán és állami ajánlati felhívások széles skálájához férhetnek hozzá. 

 

110. táblázat  A handwerk.de/ által közzétett tenderek száma  
magánbeszerzések        kb. 1000-1400 tétel naponta          jelenlegi tételszám: 74 578 

 

közbeszerzés              kb. 200-400 hirdetmény naponta    jelenleg a hirdetmények száma: 5 696 

 

 

Mivel a programot nem túl régen vezették be, igazából nehéz lenne bármit is mondani hasznossá-

gával kapcsolatban. Mindenesetre az alábbi tényezők járulhatnak hozzá a rendszer sikeréhez: 

 A rendszer elterjedtsége abban az értelemben, hogy a célcsoport (kézműves vállalkozások) 

széleskörűen hozzáfér „saját” Internet szolgáltatójához, a handwerk.de/-hez. 
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 Az építési beruházásokra vonatkozó hirdetmények integrálása a handwerk.de/ már ismert 

Internetes megjelenítésébe, ami megkönnyíti a célcsoportnak a handwerk.de/ által biztosított 

új eszközök használatát. 

 A közzétett eljárások megbízhatósága (a rendszer a Német Városi Tanácsok Szövetségével 

létrejött szerződéseken alapul). 

 Az eljárások földrajzi értelemben vett széles kiterjedtsége (minden német régióból).  

 A dokumentáció integrálása tenderekre lebontva. 

 

Folyamatosan értékelték a rendszert használó ügyfelek által tapasztalt nehézségeket, és ezeket 

prezentációkkal, műhelymunkával, felhasználói kézikönyvek kidolgozásával és fejlesztésével 

küszöbölték ki, figyelembe véve a kamarák döntéshozóinak véleményét is. Tervezik a további 

fejlesztéseket és a rendszer integrálását a KKV-k általános folyamataiba is. A díjakat a piaci jel-

zések alapján határozták meg, és kielégítőknek bizonyultak.  

 

Egy másik országban történő bevezetés sikerének legfontosabb tényezőit a jogszabályok által 

biztosított általános környezet jelenti: a szerződések odaítélésének feltételei, ki kell dolgozni az 

eszköz elterjesztésének eszközeit, és ehhez a handwerk.de/ által biztosított tudásháttér megfelelő 

támogatást adhat. El kell érni országos szinten, hogy ajánlattevők készek legyenek ajánlataik 

közzétételére, és ehhez a megfelelő nemzeti paraméterek figyelembe vétele szükséges.  

 

Jövőbeli kilátások  

A termék továbbfejlesztésekor a handwerk.de/-nek feltétlenül figyelembe kell vennie az ügyfelek 

képességeit, mint előfeltételt a szélesebb körű elterjedtség eléréséhez.  

 

A termék fejlesztése érdekében tervezik a digitális aláírás, és az ehhez kapcsolódó folyamatok 

(adóigazolások és társadalombiztosítási igazolások), valamint az eljárások további optimalizálá-

sát az érintett szakmákkal történt együttműködés keretében.  

 

Folyamatban van az eszköz demo-verziójának és oktatási változatának a kifejlesztése, amitől a 

program erősödését várják. Ezek tartalmazni fogják a funkciók bővítését és az adott ágazatok 

sajátos igényeinek adaptálását. Az ügyfelek elégedettségét külön fogják vizsgálni, mint a minő-

ségbiztosítás eszközét. 

 

 

Kapcsolat:  
 

Handwerk.de/AG 

Littenstrasse 10 

D-10179 Berlin 

Kontaktszemély:  Gordian Overschmidt (goverschmidt@handwerk.de)  

   Matthias Kutt (mkutt@handwerk.de) 

 

ZDH (German Confederation of Skilled Crafts) 

Mohrenstraße 20-21 

D-10117 Berlin 

Fax: (+49) 206 19 - 220 

Tel.: (+49) 206 19 - 200 

Internet: www.zdh.de 

Kontaktszemély: Christoph Frhr. von Hammerstein 

 

mailto:goverschmidt@handwerk.de
mailto:mkutt@handwerk.de
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Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Marienstraße 6 

D-12207 Berlin 

Fax: (+49) 030 - 77307200 

Tel.: (+49) 030 - 77307225 

Kontaktszemély: Franz-Reinhard Habbel (Franz-Reinhard.Habbel@dstgb.de) 

 

Technikai háttér: 

my-con AG 

Olgastr. 92 

D-70180 Stuttgart 

Tel.: (+49) 0711 62 00 99-0 

Fax: (+49) 0711 62 00 99-22 

e-mail: info@my-con.com 

Internet: www.my-con.com 

 

 

 

mailto:Franz-Reinhard.Habbel@dstgb.de
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Dánia 

 

Tilbud – trin for trin (Az ajánlattétel 11 lépése)  
 

Téma  

A cél az ajánlattétel folyamatát egyszerűbbé tenni a KKV-k számára egy 11 lépésből felépített 

eszközzel, amely végigvezet a közbeszerzés/beszerzés folyamatán. 

 

Intézmény  

Az eszköz megtalálható a www.udbudsportalen.dk Internet portálon, amely a Dán Helyi Önkor-

mányzat (Local Government Denmark – KL), és a Vállalkozási és Lakásügyi Ügynökség 

(Agency for Enterprises and Housing – EBST) kezdeményezésére jött létre. Mindketten állami 

szervezetek. A kontaktpontokat országos és helyi szinten alakították ki. Az eszközt a PLS 

RAMBOLL Management fejlesztette ki.  

 

Nyolc együttműködő partner van: 

1. Lett & Co. www.lettco.dk (ügyvédi iroda) 

2. Lindh Stabell Horten www.lsh-law.dk (ügyvédi iroda) 

3. Lett, Wilstup & Partners www.lwp-law.dk (ügyvédi iroda) 

4. Lind & Cadovius www.lindcad.dk (üzleti tanácsadó) 

5. Bascon www.bascon.dk (környezetvédelmi és IT tanácsadó)  

6. Institut for Serviceudvikling (Szolgáltatásfejlesztési Intézet)  www.serviceudvikling.dk  (szo-

ciális tanácsadó szolgáltató) 

7. Local Governments’ Accounting (Kommunernes Revision) www.kr.dk (számvitel) 

8. Rengoringsmagiren www.renm.dk  (takarító szolgáltatás) 

 

Célcsoport  

A 11 lépés egyes iparágakra és általános jellegű tanácsadásra is irányul, és ezért minden KKV 

alkalmazni tudja. A lépések tulajdonképpen ellenőrzési listát jelentenek azoknak a KKV-knek, 

amelyek újak e területen, vagy bizonytalanok abban, hogyan is induljanak a közbeszerzésekben.  

 

Tartalom  

A 2003. április 8-án bevezetett intézkedést az motiválta, hogy Dánia kevés tapasztalattal rendel-

kezett a közbeszerzésekben. A KL, valamint az EBST növelni kívánja az állami szektor haté-

konyságát ezen a területen. Az Internet portál mögött az az általános igény húzódott meg, hogy a 

tudást megoszthassák a magán és az állami szektor között. A KL és az EBST azért vezette be a 

11 lépést, hogy egyszerűbbé tegyék a KKV-k hozzáférését a közbeszerzésekhez, elsősorban a 

helyi tenderekhez. 

 

A 11 lépés mintegy utat mutat a közbeszerzés/beszerzés folyamatában, az előfeltételekkel kezdve 

a megbízás elnyeréséig és annak nyomon követéséig. A 11 lépés arra a 11 különböző ágazatra 

utal, amelyekre az útmutató irányul.  

 

Az útmutatók mellett az Internet portál a közbeszerzésekkel kapcsolatos általános tanácsadással 

is rendelkezésre áll. Az eszköz maga egy önkéntes, és nem egy hivatalos útmutató a közbeszerzé-

sekkel kapcsolatban. Az eszköz általános jellegű tanácsadással is szolgál jogszabályokról, foga-

lom-meghatározásokról, címekről, stb. 

 

Az eszköz az alábbi 11 ágazatot fedi le: 

1. Építés és karbantartás 

http://www.udbudsportalen.dk/
http://www.lettco.dk/
http://www.lsh-law.dk/
http://www.lwp-law.dk/
http://www.lindcad.dk/
http://www.bascon.dk/
http://www.serviceudvikling.dk/
http://www.kr.dk/
http://www.renm.dk/
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2. Nappali gondozás 

3. IT és telekommunikáció 

4. Parkok és zöld területek gondozása 

5. Közlekedés (idősek, mozgáskorlátozottak, iskola, stb.) 

6. Ételszállítás (pl. idős emberek számára) 

7. Tisztítás 

8. Hulladékelhelyezés 

9. Számvitel 

10. Utak karbantartása 

11. Idősek gondozása. 

 

Minden ágazat esetében öt szakaszra oszlik a vizsgálat. Az egyes szakaszokban a cégeket felké-

rik, válaszoljanak kérdésekre, és ezekkel kapcsolatban információt kapnak. 

 1. szakasz: Készen áll belépni a piacra? 

A céget arra kérik, hogy válaszoljon a piacra lépésre való felkészültségével kapcsolatos kér-

désekre. Ebben a szakaszban tájékoztatás kapható azoknak a szolgáltatásoknak a piaci jellem-

zőiről, melyekre közbeszerzési eljárásokat írtak ki, valamint arról, hogy milyen elsődleges cé-

lokat kell kitűzni a piacra lépés érdekében. 

 

 2. szakasz: Készítsd fel a cégedet 

Ebben a szakaszban bemutatják a cégnek, hogyan is készüljön fel a piacra való belépésre. Ez 

a szakasz tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályokról és a vállalkozás átalakításáról. Ja-

vasolja, hogy a vállalkozás állítson fel preferencia-listát a közbeszerzésekkel kapcsolatban, 

annak érdekében, hogy reálisan vegye figyelembe véve az időigényeket és a rendelkezésre ál-

ló forrásokat. Egyben tájékoztatja a vállalkozásokat, hogyan tudják a piacot figyelni, hogy 

megfelelő felhívásokra akadjanak. Végül példát ad bemutatkozás és szabvány dokumentáció 

kidolgozására.  

 

 3. szakasz: Írj ajánlatot 

A harmadik szakasz végigvezeti a vállalkozást a tényleges beszerzési folyamaton. Abból in-

dul ki, hogy meg kell érteni az eljárás típusát, majd információt ad az előminősítésről, arról, 

hogy hogyan lehet az ajánlathoz szükséges helyes információt beszerezni, végigtanulmá-

nyozni és megérteni az ajánlati felhívást, mire kell odafigyelni az ajánlat kidolgozásakor, 

majd végül az ajánlatot ellenőrizni és elküldeni.  

 

 4. szakasz: A megbízás feltérképezése 

Ebben a szakaszban a vállalkozás tájékoztatást kap hogyan tudja konstruktívan felhasználni 

az ajánlattal kapcsolatos információt, jó tanácsot kap a szerződésekkel kapcsolatban, hogyan 

biztosítható a minőség ellenőrzése, és hogyan éljen jogorvoslati jogával, amennyiben a vál-

lalkozás véleménye szerint az ajánlatkérő jogtalanul hátrányos megkülönböztetésben részesí-

tette.  

 

 5. szakasz: Nyomon követés és értékelés 

Az utolsó szakasz arra koncentrál, hogy hogyan működjön együtt a vállalkozás az ajánlatké-

rővel, ha elnyert egy közbeszerzési szerződést. Ide tartozik az esetleg felmerülő problémák 

kezelése, hogyan növelhető annak esélye, hogy ismételten ajánlati felhívást kapjon a cég, ho-

gyan kell kezelni az ajánlatkérőtől kapott panaszokat, és hogy kell kiértékelni a vállalkozás 

teljesítményét a megbízás teljesítése után. 
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A 11 lépés egy Internet portál www.udbudsportalen.dk része, amely adatbázist is tartalmaz az 

aktuális közbeszerzésekkel kapcsolatban, valamint tanácsadást jogi kérdésekről, stb.  

 

Az eszköz átláthatósága  

A program az Interneten elérhető. 

 

Pénzügyi vonzatok  

A Local Government Denmark (KL) és az Agency for Enterprise and Housing (EBST) finanszí-

rozzák. Az EBST a dán Gazdasági Minisztérium felügyelete alatt működik. A KL a Helyi Ön-

kormányzatok Szövetsége, amelynek a központja Koppenhágában található. 

 

A vállalkozások részvétele ingyenes.  

 

Teljesítmény  

Mivel az eszközt 2003. áprilisában vezették be, értékelés a teljesítményéről még nem adható.  

 

 

Kapcsolat:  
 

Kezdeményező: 

KL, udbudsportalen.dk 

Weidekampsgade 10 

DK-2300 København S 

Tel.: (+45) 33 97 82 00 

Kontaktszemély: Jacob Scharff (jsc@kl.dk)  

 

Fejlesztő:  

PLS RAMBOLL Management     Iroda Brüsszelben: 

Nørregade 7A       Rue de Crayer 5 

DK-1165 København K      B-1000 Bruxelles 

Tel.: (+45) 33 97 82 00      Tel.: (+32) 2 649 9983 

e-mail: pls@pls-ramboll.com 

 

http://www.udbudsportalen.dk/
http://udbudsportalen.dk/
mailto:jsc@kl.dk
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Franciaország 

 

Participation en trésorerie á court terme pour le financement des créances publiques (Rész-

vétel közbeszerzési szerződést elnyert KKV-k rövid távú finanszírozásában.)  
 

Téma  

Az intézkedés célja elősegíteni a KKV-k likviditását amikor az állami szektornak végeznek mun-

kát, valamint megkönnyíteni a KKV-k üzleti kapcsolatainak fejlesztését az ajánlatkérőkkel.  

 

Intézmény  

A programért két szervezet felelős: BDPME és CEPME.  A CEPME („Crédit d'Equipement des 

PME”, bank a KKV-k finanszírozására) a BDPME („Banque du développement des PME”, KKV 

fejlesztési bank) leányvállalata. Mind a BDPME, mind a CEPME fél-állami szervezetek. 

 

A gyakorlatban a vállalkozásoknak fel kell venniük a kapcsolatot a BDPME helyi irodájával. A 

BDPME 47 irodával rendelkezik Franciaországban, amelyek a regionális és a helyi kapcsolatot 

biztosítják. Ezen kívül a BDPME még 7 irodával rendelkezik a tengeren túli francia területeken.  

 

A kereskedelmi bankok is részt vesznek a BDPME vagy a CEPME tranzakcióiban.  

 

Célcsoport  

Minden vállalkozás, amelynek éves árbevétele kevesebb, mint 30 millió euró, és kevesebb, mint 

500 főt foglalkoztat (a kedvezményezettek több mint 50%-ának az éves árbevétele kisebb, mint 

1 520 000 euró) a célcsoportba tartozik.  

 

A vállalkozásnak nem lehet sem adó-, sem társadalombiztosítási tartozása, pénzügyi helyzetének 

stabilnak kell lennie.  

 

A közbeszerzés értéke nem lehet túlzottan kicsi (abszolút értelemben, és a cég nagyságához ké-

pest sem) ahhoz, hogy a tranzakció mind a KKV-nek, mind a bankjának és a BDPME-nek elő-

nyös legyen. 

 

A program minden ágazatra kiterjed Franciaországban.  

 

Tartalom  

A kapcsolatfelvételt a BDPME-vel vagy a CEPME-vel a KKV, vagy a KKV (kereskedelmi vagy 

takarék) bankja (a KKV egyetértésével) kezdeményezheti. A kezdeményező fél információt ad át 

a BDPME-nek a KKV-ről és a közbeszerzésről. Amennyiben a BDPME előtt nem ismert, a KKV 

személyes részletes meghallgatására kerül sor.  

 

Amennyiben a közbeszerzés értéke meghaladja a 90 000 eurót (ÁFA nélkül), akkor az úgy minő-

sül, mint egy „marches avec formalités” (hivatalos közbeszerzés) és a BDPME a számlázás idő-

pontja után tud eljárni; ha a beszerzés nem hivatalos, akkor a BDPME csak a számlázás időpontja 

előtt járhat el. Meg kell jegyezni, hogy most tanulmányoznak egy törvénymódosítást, amely sze-

rint a „hivatalos közbeszerzések” új értékhatára 1 millió euró lenne (ÁFA nélkül) az építőipari 

szektorban.  

 

Ezt követően egy külön számlát nyitnak a KKV bankjában, és hitelt biztosítanak, maximálisan 12 

hónapra. A hitel a következő módon hívható le: a KKV leadja számláit a BDPME-nek, és a 

BDPME (vagy a BDPME és a KKV bankja) jóváírja a KKV-nek a számla értékének 80%-át 
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(ÁFÁ-val). Amikor a BDPME megkapja a közbeszerzés ellenértékét, jóváírja a maradék 20%-ot 

a KKV-nek. A BDPME kezeli a számlákat és a számlaeseményeket a KKV javára. 

 

A rendszer azokat az állami tartozásokat kezeli, amelyek a közigazgatás („établissements 

administratifs”) adósságai: ide tartoznak a minisztériumok, önkormányzatok, és néhány más 

szervezet, mint UGAP (a közoktatás központi beszerzési szervezete), SEM (bizonyos vegyes 

vállalkozások), HLM (helyi szervezetek a kedvezményes bérlakások kezelésére) és AP (közkór-

házak).  

 

A BDPME által javasolt rendszer tulajdonképpen négy különböző termékből áll, ezzel négy kü-

lönböző lehetőséget kínál. 

1. „Paiement á titre d’avance” (előre fizetés)  

Az eszköz célja védelmet nyújtani a KKV-nek az állami ügyfelek késedelmes fizetése ellen. 

Akkor alkalmazzák, ha a fizetés az elrendelt fizetési határidőig (45 nap a számla kiállítása 

után) nem történik meg. 

 

A kamat előre meghatározott: TBB („Taux de base bancaire, banki alapkamat) + 1%. 

  

2. „Avance+” (előleg+)  

Az eszköz kiegészíti az „előre fizetést”: a CEPME finanszírozza a KKV-t a számlázás idő-

pontjától kezdve.  

 

A KKV egy „commission d’engagement”-t (szerződés jutalékot) fizet. A kamatrátát a 

CEPME határozza meg; ez a T4M-hez („taux moyen mensuel du marché monétaire” a pénz-

piaci havi átlagos rátához) kapcsolt. Az első 45 napra a kamat megegyezhet az előre fizetés 

kamatával, így az első 45 nap utáni késedelem esetében a TBB +1%. 

 

3. „Credit de Trésorerie Commande Publique” (közbeszerzési készpénz hitel) 

Mint az „ Avance+” esetében, a KKV finanszírozása a számlázás időpontjától indul.  

 

A közbeszerzési készpénz hitel az „ Avance+”-tól az állami jelleg fogalmának meghatározá-

sában különbözik. Itt ez minden vállalkozásra vonatkozik, amelyben az állam részesedése el-

éri az 50%-ot.  

 

Továbbá a következő eseteket is figyelembe veszi: állami adósság finanszírozása, közbeszer-

zések előfinanszírozása (a cash-flow becslések alapján), valamint az államtól, önkormányzat-

tól, Európai Uniótól kapott támogatás finanszírozása. 

 

A beruházás jelentőségétől függően 3 különböző alterméket különböztethetünk meg. 

- 150 000 eurós beruházási értékhatár alatt a KKV banki készpénz hitelt kaphat. A KKV 

bankja finanszírozza a tranzakciót, és viseli a kockázat 30%-át, a maradék 70%-ot a BDPME 

viseli. A KKV szerződés jutalékot, kezelési költséget és kamatot fizet, amelynek a mértékét a 

KKV bankja állapítja meg.  

- 150 000 eurós értékhatár fölött a KKV igénybe veheti a BDPME készpénz hitelét. A KKV 

bankja és a BDPME közösen finanszírozza a tranzakciót, 50-50% arányban. A bank által fel-

vállalt kockázat egy részét (70%-ig) garantálhatja a SOFARIS (a BDPME másik leányvállala-

ta). A KKV egy megállapodási jutalékot, és a kamatot fizet, amelyet a KKV bankja és a 

BDPME közösen állapít meg.  

- Ha az előleg egy másik fontos értékhatárt ér el, a KKV igénybe veheti a „Credit de 

Trésorerie Commande Publique”-t, a CEPME készpénz hitelét. A CEPME kezeli és finanszí-
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rozza a tranzakciót. 

 

4. „Garanciafinanszírozás” 

A BDPME, a KKV bankjával közösen, megelőlegezheti az állami fél által igényelt garancia 

összegét.  

 

Az eszköz átláthatósága   

A BDPME PR akciókkal fordul a mérlegképes könyvelőkhöz, valamint kiemelten foglalkozik az 

építőiparral, direkt marketing akciókkal, mivel a programban résztvevő KKV-k egyharmada eb-

ben az ágazatban tevékenykedik. 

 

Mivel a rendszer már igen régi (1936. óta létezik) a legtöbb bank és ügyfél már jól ismeri.  

 

A BDPME a rendszerrel kapcsolatos információt közzéteszi Internetes honlapján.  

 

Pénzügyi vonzatok  

Országos szinten a BDPME és a CEPME a finanszírozó szervezetek.  

 

2001-ben a KKV-knek folyósított előleg mintegy 3,61 milliárd euró összeget tett ki.  

 

Ezen túlmenően a garanciabiztosítás összege 183 millió euróra rúgott (1999-es adat).  

 

Teljesítmény  

2001-ben a résztvevő cégek száma 7 717 volt, ezek egyharmada az építőiparban tevékenykedett.  

 

Mivel a rendszer KKV-ket érint (500 foglalkoztatottig), és hitelt biztosít 12 havi lejáratra (állami 

ügyfelek fizetési késedelme esetében), ezért a program alkalmas a KKV-k hozzáférésének javítá-

sára a közbeszerzési szerződésekhez.  

 

Az intézkedést igen sok KKV tekinti nagyon hasznosnak és gazdaságosnak, azonban felvethető, 

hogy nem igazán széleskörűen alkalmazzák. Ennek legfőbb oka az, hogy a legtöbb bank nem 

szívesen osztja meg hitelműveleteit más bankkal (ebben az esetben a BDPME-vel). A legtöbb 

bank inkább faktoring céghez irányítja ügyfeleit, vagy egy sajátos eszközt használ („Dailly” tör-

vény) amelyben
 
a bank készpénz előleget ír a KKV javára a számlázás napjától számítva.

1
 

 

 

Kapcsolat:  
 

BDPME vagy CEPME 

27-31, avenue du Général Leclerc 

94710 Maison-Alfort  

Tel.: (+33) 1 41 79 94 94 vagy (+33) 1 41 79 80 00 

e-mail: infocom@bdpme.fr 

Internet: www.bdpme.fr  

 

                                                 
1
 A ’Dailly’ rendszer hasonlít a BDPME „ Avance+” és „Credit de Trésorerie Commande Publique” termékekhez. 

Azonban a BDPME rendszerek kimondottan a közbeszerzéseket célozzák meg, míg a Dailly rendszerben lehetséges 

előleget kapni magáncégnek történő számlázás ellenében.  

mailto:infocom@bdpme.fr
http://www.bdpme.fr/
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Hollandia 

 

Actieplan Professioneel Aanbestenden en Inkopen, PIA (Professzionális közbeszerzés és 

beszerzés akcióterv)  

 

Téma  

A „Professzionális közbeszerzés és beszerzés” programja a központi kormányzat működéséről, a 

pénzért elérhető legnagyobb értékről szól, mind a kormányzat, mind az adófizető szempontjából. 

 

Célja a tudás-transzfer, az együttműködés, az információ megosztása, az e-közbeszerzés, a jogál-

lamiság, és a jó tervezési eljárások megvalósítása.  

 

A három legfőbb célkitűzés: 

1. Innovatív közbeszerzés: az innováció és amennyiben szükséges, az együttműködés előmozdí-

tása (csoportok létrehozása) azzal, hogy kihívást tartalmazó ajánlati felhívást készítenek és 

ennek megfelelően alakítják ki a szerződési formákat. A kormányzat úgy lép fel, mint egy 

igényes vevő, és innovatív ajánlattételeket vár el. Ez egyre növekvő mértékben történik. 

2. Európai ajánlattételek: az ajánlati felhívás közzététele, és így a piaci verseny növelése. Ez 

lehetőséget teremt a jobb ajánlattételre. Egyben jogszabályban elrendelt követelmény a kor-

mányzati beszerzések körében (bizonyos értékhatárok felett). Ezen a szinten ösztönzőkre is 

szükség van, mivel vannak még hiányosságok a megfelelés területén. 

3. Elektronikus közbeszerzés: hirdetmények közzététele az Interneten, a korszerű információs és 

kommunikációs technológia (ICT) továbbfejlesztése a teljes közbeszerzési folyamat támoga-

tása érdekében. Egyre több új lehetőség válik elérhetővé. 

 

Intézmény  

A projektért a politikai felelősséget a kabinet viseli, a koordinációt pedig a Gazdasági Minisztéri-

um látja el. Magát az elképzelést a „Coördinerend Directeuren Inkoop”, CDI (Beszerzési Igazga-

tók Koordinációs Bizottsága), a minisztériumok beszerzési vezetőinek a testülete dolgozta ki. A 

„plaatsvervangende Secretarissen-Generaal”(közigazgatási államtitkárok), a legmagasabb szintű 

tisztviselők az operatív menedzsment terén valamennyien támogatták e tervet.  

 

A program működését a „Coördinerend Directeuren Inkoop”, CDI (Beszerzési Igazgatók Koordi-

nációs Bizottsága) irányítja. Havonta üléseznek és a projektek tervezéséről és megvalósításáról 

döntenek. Munkacsoportokat hoztak létre és saját minisztériumaikon belül a tagok vezetik a pro-

fesszionális közbeszerzés intézményei megteremtésének a munkálatait.  

 

A tárcaközi projekt csapat a minisztériumok és a helyi önkormányzatok beszerzési szakértőiből 

áll össze, akik együtt keresik azokat a megfelelő megoldásokat, amelyeket más kormányzati in-

tézményekben is alkalmazni lehet.  

 

Létrehoztak egy irányító bizottságot (steering committee), amelynek tagjai a minisztériumok ál-

lamtitkárai. Ez a bizottság felelős az akcióterv végrehajtásáért, valamint ellátja a tárcaközi 

együttműködést és a PIA projektek végrehajtásának a felügyeletét.  

 

Egy tanácsadó csoport támogatja az irányító bizottságot. Ez a csoport a gyakorlatban dolgozó 

ipari és kereskedelmi közbeszerzési szakemberekből áll, akik tapasztalataikkal segítik az irányító 

bizottság munkáját.  
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A PIA projekt menedzsmentje látja el a kormányzati beszerzések területén a szakmaiság előmoz-

dításának gyakorlati feladatait. Kutatással, projektekkel, és projekt csapatok támogatásával egye-

sítik a különböző szereplők szakértelmét és tudását. A projekt menedzsment gondoskodik egy 

Internet platform működéséről, hírlevél kiadásáról, és szakmai találkozók megtartásáról. A koor-

dináló beszerzési igazgatók a projekt menedzsmenttől igényelhetnek támogatást vagy pénzeszkö-

zöket az adott minisztérium szakmai munkája javítása érdekében.  

 

Célcsoport  

Nincsenek speciális vállalkozói célcsoportok. Az akcióterv inkább az ajánlatkérők közbeszerzési 

eljárásainak belső professzionalizálására, valamint a közbeszerzések átláthatóságának növelésére 

fókuszál. Bár a központi kormányzatra összpontosító tárcaközi csoportként hozták létre, léteznek 

összeköttetések az alacsonyabb szintű kormányzati szervezetekkel.  

 

Tartalom  

Az intézkedés bevezetésének hátterében a kormányzat közbeszerzési munkájának javítása állt. A 

PIA 2001-ben indult el, eredetileg három éves időtartamra, amelyet 2006-ig meghosszabbítottak, 

és várhatóan tovább is működik majd.  

 

Az akcióterv számos egyedi intézkedést tartalmaz, amelyeket az egyes minisztériumok hajtanak 

majd végre. Ezek közül egyeseket egyidejűleg, míg másokat egymás után kell megvalósítani.  

1. Minden minisztérium kijelöl egy személyt, aki a legmagasabb szinten felelős az akcióterv 

végrehajtásáért. 

2. Minden minisztérium áttekinti saját közbeszerzéseinek és beszerzéseinek mennyiségét (mit?), 

a felelős tisztviselőket (kik?), és az alkalmazott eljárásokat (hogyan?). Ez a felmérés áttekinti 

a saját „koordinált közbeszerzésért felelős igazgató” szerepét (minden minisztériumnak ki 

kell neveznie egy ilyen személyt). 

3. A közbeszerzések portfolióját értékelni kell az alaptevékenység, és az annak nem minősülő 

tevékenység szempontjából, és további kiszervezési lehetőségeket is vizsgálni kell. Ki kell 

dolgozni egy közbeszerzési és beszerzési stratégiát minden egyes beszerzésre kerülő termék-

csoport esetében. 

4. Minden minisztériumnak meg kell felelnie az európai (és a nemzeti) közbeszerzési szabá-

lyoknak, hasonlóan a kormányzati intézményekhez, amelyeket az illető minisztérium fel-

ügyel. 

5. Minden minisztériumnak meg kell határoznia saját szükséges feltételrendszerét, a szervezete, 

ICT támogatása és munkatársai képzése szempontjából. 

6. Minden minisztériumnak együtt kell működnie a tárcaközi koordináció folyamataival. 

7. A Parlament tájékoztatást kap az akcióterv végrehajtásáról a szokásos éves költségvetési el-

számolás során, kezdve 1999. évvel, amely a Parlament elé 2000. májusában kerül. 

 

A központi kormányzatnak is lépéseket kell tennie. A minisztériumok a tárcaközi együttműkö-

dést az alábbi lépésekkel erősítik: 

1. A minisztériumok, együtt, minden egyes termékcsoport esetében közbeszerzési és beszerzési 

tisztségviselői hálózatot hoznak létre tapasztalatcsere, szabványosítás, összehasonlítások el-

végzése, valamint beszerzések kombinálása céljából, az alábbi területekkel kezdve: 

- Tanácsadás és ideiglenes foglalkoztatás 

- Létesítmény-szolgáltatások 

- Infrastruktúra 

- Elhelyezés 

- Mobilitás 
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Kísérleti projektekként közös ajánlati felhívásokat készítenek, tapasztalatszerzés céljából.  

 

2. A hálózatokat támogatni fogják: 

- közbeszerzési és beszerzési tapasztalatokkal kapcsolatos tanulmányok 

- kongresszus a stratégiai kormányzati közbeszerzésekről 

- gyakorlati képzési program kezdeményezések (pl. közbeszerzés a gyakorlatban Európában, 

párbeszéd a piaccal, elektronikus közbeszerzés, folyamatban lévő szerződések lebonyolítása). 

 

A Gazdasági Minisztérium konzultálni fog az Önkormányzatok Szövetségével (IPO) és a Vá-

rosok Szövetségével (VNG) egy új Együttműködési Megállapodás létrehozásáról. 

 

3. Közbeszerzés Európában:  

- A Gazdasági Minisztérium megbeszéléseket kezdeményez a többi minisztériummal, közjogi 

szervezetekkel, és a magánszektorral a „Hasznot a szabályozásból!” (Profit from the Rules) 

vitairat alapján, amely áttekinti azokat a lehetőségeket, melyek a szabályoknak való megfele-

lést előmozdíthatják, mind rövidtávon, mind strukturálisan.  

- A Gazdasági Minisztérium erősíteni fogja a tájékoztatást a többi minisztérium, az alacso-

nyabb szintű szervezetek, a közjogi szervezetek, és a magán szektor felé az európai közbe-

szerzési szabályok alkalmazásáról. 

- A Gazdasági Minisztérium, az IPO és a VNG ösztönözni fogja az alacsonyabb szintű kor-

mányzati szerveket és a közjogi szervezeteket, hogy évente számoljanak be közbeszerzési po-

litikájukról, és hogy feleljenek meg a könyvvizsgálók által auditált közbeszerzési szabályok-

nak. 

 

4. Elektronikus közbeszerzés: 

- A minisztériumok a lehető leghamarabb elektronikusan fogják közzétenni ajánlati felhívása-

ikat. Ehhez a Gazdasági Minisztérium saját tapasztalataival fog hozzájárulni.  

- A Külügyminisztériumban kiépülő központi kormányzati intranet egy elektronikus hálózatot 

tartalmaz majd a vevők és közbeszerzési tisztségviselők részére. Ez a professzionális közbe-

szerzés és beszerzés virtuális tudásközpontjaként működik majd. Tartalmazza majd az egyes 

minisztériumok vásárlóinak és közbeszerzési tisztségviselőinek naprakész jegyzékét, vala-

mint a tervezett és a folyamatban lévő beszerzések listáját.  

- A közbeszerzési eljárások nyomon követése során a Gazdasági Minisztérium tapasztalatokat 

szerez az elektronikus közbeszerzés és fizetés körében, amelyet más felekkel is meg fog osz-

tani. 

 

Az akcióterv keretén belül a minisztériumok, a PIA és más felek számos tevékenységet kezde-

ményeztek és valósítottak meg, többek között: 

 beszerzések elemzése, 

 szerződések nyilvántartása, 

 PIANO, ami egy hálózat kormányzati beszerzések számára, virtuális találkozóhellyel 

(www.PIANOdesk.info), 

 tárcaközi projekt csapat elektronikus beszerzések témájában, 

 kollektív beszerzések és közbeszerzések, 

 útmutatók beszerzők számára, mint például az „Útmutató közös beszerzésekhez”, „Segítség-

nyújtás, nyerj amikor költekezel” és a „Beszerzési eszköztár” 

 PIA intranet (a központi kormányzati intranet része), 

 PIA hírlevél (információ a jó gyakorlatról), kéthavonta, 

 PIA ebédek közbeszerzési témák megbeszélésére, havonta kétszer 

 stb.  

http://www.pianodesk.info/
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2002. nyarán a koordináló igazgatók a program gyorsításáról döntöttek, és elindították az ún. 

„Efficiencyslag Inkoop”-ot, a közbeszerzések hatékonyságának javítása programot. Az igazgatók 

szerint szükség van a szakmaiság növelésére. A program ez kilenc pontból áll melyeket a projek-

tek során kell kidolgozni: 

1. a koordináló beszerzési igazgatók feladatai és hatásköre, 

2. a közbeszerzések lebonyolítása, 

3. a beszerzés szerepe a költségvetési ciklusban, 

4. ajánlatkérők fejlődése szakaszainak kidolgozása, 

5. szolgáltatások beszerzésének közös központja, 

6. elektronikus megrendelés és számlázás bevezetése, 

7. keretszerződések, 

8. külső munkaerő felvétele, és 

9. együttműködés. 

 

Az eszköz átláthatósága  

Mivel az eszköz egy belső kormányzati projekt, az nem a KKV-kre összpontosít. Találkozókat 

szerveznek a munkaadók szervezeteivel, hogy tájékoztathassák őket és áttekinthessék a vállalko-

zásoknál általában, és a KKV-k esetében különösen jelentkező nehézségeket. 

 

Pénzügyi vonzatok  

A Gazdasági Minisztérium a program finanszírozója. 

 

A 2002-es költségvetés 3 460 000 euró volt (forrás: 2002. éves beszámoló). 

 

A részvevő hatóságok számára költségvonzat nem jelentkezik. 

 

Teljesítmény  

A PIA program által létrehozott legfontosabb változás az, hogy a közbeszerzés a minisztériumok, 

valamint igen sok más hatóság és a közvélemény napirendjére került, és egyben növekedett a 

figyelem a szakértelem iránt a közbeszerzésekben. A PIA miatt a minisztériumok megerősítik a 

létszámot és az eszközöket, és több figyelmet fordítanak a szakértelemre a közbeszerzési folya-

mataikban. Továbbá, a PIA következtében meggyorsult az információ-áramlás és erősödött az 

együttműködés a közbeszerzésekben. 

 

A minőségbiztosítás tekintetében a koordináló igazgatók felelőssége és elkötelezettsége is növe-

kedett. 

 

A PIA középpontjában a kormányzat (a központi és a nem-központi) közbeszerzés 

professzionalizálása van. Közvetlenül nem fókuszál általában a vállalkozások, és a KKV-k hoz-

záférésére. A beszerzések és közbeszerzések szakmaiságának növelése várhatóan jobban megva-

lósított beszerzéseket, kollektív beszerzést és közbeszerzést, nagyobb átláthatóságot és sokkal 

jobban felkészült szakmai partnereket eredményez a vállalkozások számára. Mindez akár negatí-

van (központosított közbeszerzések miatt), akár pozitívan is (nagyobb átláthatóság, kevesebb 

adminisztráció, jobb közbeszerzési módszerek) befolyásolhatja a KKV-ket. 

 

Nem áll rendelkezésre megalapozott, független értékelés a PIA akciótervvel kapcsolatban. A 

VNO-NCW munkaadók szervezete azonban már jelezte, hogy nem tartják a vállalkozások szem-

pontjából sikeresnek a programot. Eddig még nem érezték a meghozott intézkedések hatását, és 
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némely intézkedés még káros is számukra. A közbeszerzésre vonatkozó szabályok, és azok vég-

rehajtásának módja Hollandiában gátolják a KKV-k részvételét a közbeszerzésekben.  

 

A siker kockázati tényezői, amennyiben más országban is meg akarják valósítani az akciótervet: 

a koordinációhoz szükséges pénzügyi források, valamint a minisztériumok felső vezetésének tá-

mogatása és részvétele. 

 

A jövő kérdései 

A szakmaiság kérdése a közbeszerzésekben egy állandó folyamatot jelent. Ebben a PIA egy fon-

tos állomás. A PIA-hoz hasonló szervezet úgy tűnik elengedhetetlen a jövőben a folyamat folyta-

tása szempontjából. Ugyanakkor a PIA egy határozott időhöz kötött projekt.  

 

 

 

Kapcsolat:  
 

Gazdasági Minisztérium 

PIA 

Peter Leyenaar (projektigazgató) 

P.O. Boksz 20101 

Tel.: (+31)070 349 06 21 

e-mail: info@pia.overheidsinkopers.nl 

Internet: http://www.PIANOdesk.info  

 

mailto:info@pia.overheidsinkopers.nl
http://www.pianodesk.info/
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Egyesült Királyság 

IDeA Marketplace 
 

Téma  

Az IDeA Marketplace (piactér) a helyi önkormányzatok saját, világszínvonalú elektronikus köz-

beszerzési rendszere, és elektronikus kereskedelmi környezete. A résztvevő önkormányzatok 

számára pénzt és időt takarít meg. Gyorsan képessé teszi a szállítók – kicsik és nagyok egyaránt – 

elektronikus elérését, naprakész pénzügyi kontrolling információt biztosít, valamint a szállítási 

lánc teljes átláthatóságát garantálja. Él, működik és az önkormányzatok rendelkezésére áll annak 

érdekében, hogy meglévő szállítóktól vásárolhassanak a rendszer használatával, és kihasználhas-

sák a helyi önkormányzatok kombinált vásárlóerejét. Az elektronikus közbeszerzések módszeré-

nek alkalmazása előnyös mind az önkormányzatok, mind szállítóik számára. Mindkettő számára 

előnyös a tranzakciók és a szolgáltatás-nyújtás idejének és költségeinek a csökkenése, a források 

felszabadítása, és egy diverzifikáltabb piac kialakulása.  

 

Intézmény  

A program kezdeményezője az IDeA (Improvement and Development Agency) fejlesztési ügy-

nökség, egy non-profit szervezet, amelyet a helyi önkormányzatok alapítottak 1999. áprilisában. 

Igazgatótanácsának összetétele igen széleskörű, tagjai között találjuk a Helyi Önkormányzatok 

Szövetségeit, a Miniszterelnök-helyettesi Hivatalt, a Wales-i Hivatalt, a szakszervezeteket, a Re-

gionális Munkaadók Szövetségeit, a magánszektort és az akadémiát, és ez a szerv viseli az osztat-

lan felelősséget az IDeA stratégiai döntéseiért és teljesítményéért.  

 

Országos és regionális szinten szervezték meg a kontaktpontokat.  

 

Célcsoport  

A program elsődlegesen a helyi önkormányzatokat, valamint egyéb közszolgáltatókat célozza 

meg, de minden szállító számára előnyökkel jár. Mivel a program egyik célja az értékhatárokat el 

nem érő kisértékű beszerzések költségeinek a minimalizálása, ezért ez különösen a KKV-k szá-

mára hozhat előnyöket.  

 

Angliában a régiókat a program teljesen lefedi, de semmi elvi akadálya sincs annak, hogy előnye-

iből részesülhessen Skócia, Wales, és Észak Írország is. A program minden iparágra kiterjed.  

 

Tartalom  

A program annak a központi kormányzati célkitűzésnek a része, mely a helyben történő szolgál-

tatás-nyújtás javítására, és az elektronikus közbeszerzés minél szélesebb körű bevezetésére irá-

nyul. 

 

Internet hozzáférés esetén minden önkormányzati hivatalnok és szállító be tud lépni az IDeA-ba. 

Ott, ahol a KKV-knek már on-line kell eljárniuk, az önkormányzatok arra is felhasználhatják az 

e-közbeszerzés eszközeit, hogy elküldjenek megrendeléseket, és igénybe vehessék az automati-

zált munkafolyamat, valamint az átfogó menedzsment információ előnyeit. A helyi önkormány-

zatok együttesen jelentkező vásárlóereje alacsonyabb beszerzési árakhoz vezethet, amely hasznot 

jelent minden önkormányzat számára. A rendszer működési képessége mintegy 70%-kal csök-

kenti a beszerzések megvalósításához szükséges időt. Ennyi idő megtakarítása a helyi önkor-

mányzatok számára létszám átcsoportosítását és a személyzeti politika átgondolását teszi lehető-

vé. Az országos és a regionális keret-megállapodások megjelenése az áruszállítók, és a szolgálta-

tás-nyújtók előtt egy sokkal szélesebb piaci lehetőséget nyit meg, mint amit eddig élveztek. Az 

IDeA piactér segítségével a KKV-k képesek lesznek sokkal nagyobb piacokhoz hozzáférni, és 
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elektronikusan tehetnek ajánlatot. Csökken az önkormányzatok tranzakciós költsége, és egyben 

az értékesítési költségek is alacsonyabbak lesznek. A szállítók sokkal versenyképesebben tudják 

termékeik és szolgáltatásaik árát meghatározni.  

 

A program támogatásai között szerepel az elsődleges képzés, a személyre szabott napi kapcsolat-

tartás a kijelölt számlamenedzserrel, on-line műszaki segítség, és telefonon keresztüli help-desk 

működése. Ezen kívül létrejött egy növekvő felhasználói csoport közösség.  

 

A minőségbiztosítás területén a projekt csapat rendelkezik PRINE2 akkreditációval. Szoftverrel 

szigorúan ellenőrzik az új termékeket, az igényelt okmányok meglétét, valamint minden informá-

ciót, mielőtt azt nyilvánosságra hoznák.  

 

Az eszköz átláthatósága  

A programot szórólapokkal, prospektusokkal, eseményekkel, honlappal, CD demo-val, prezentá-

ciókkal, szemináriumokkal, kiállításokkal, hírlapokkal, és konferenciákkal népszerűsítik.  

 

Pénzügyi vonzatok  

A szolgáltatást önfinanszírozónak tervezték. Először létrejött egy állami-magán partnerség a 

rendszer kifejlesztési és bevezetési költségeinek fedezésére. A rendszer már működik, előfizetési 

díjakból fedezik a befektetés megtérülési és üzemeltetési költségeit.  

 

Éves költségvetés meghatározására nem került sor, mivel a működés a rendszert használó önkor-

mányzatok és állami ügyfelek számától függ. 

 

A részvevők költsége árjegyzék szerint alakul, amely a részvevő cég nagyságát és a felhasználás 

mértékét veszi figyelembe. 

 

Teljesítmény  

Jelenleg 12 helyi önkormányzat teljes jogú résztvevő a programban, és mintegy további 60 ön-

kormányzat tárgyal a belépésről. Az előrejelzések szerint évente kb. 40 önkormányzat csatlakozik 

majd a rendszerhez.  

 

Mivel a program csak nemrégiben indult, ezért még nem elérhető vele kapcsolatban független 

értékelés. Azonban létezik belső önellenőrzés mind országos, mind regionális szinten. Most már 

rendelkezésre állnak adatok, amelyek bizonyítják, hogy a programban való részvétel csökkenti az 

önkormányzatok költségeit.  

 

Általánosságban, a program a következő előnyöket nyújtja: 

 Gyorsítja a kifizetéseket. Egy e-közbeszerzési rendszer biztosítja a szállítók gyorsabb kifize-

tését. 

 Állandó keresletet jelent a piacon. A helyi önkormányzatok kereslete vonzó a szállítók szá-

mára, ami gyakran ellentétes ciklus mentén mozog a magánszektoréhoz képest. A szállítók 

gyakran raktárról tudnak fölösleges készleteket leszállítani az önkormányzatoknak, kölcsönö-

sen vonzó árakon. 

 Védi a piacot az árbevételben jelentkező ingadozásoktól. A helyi önkormányzatok általában 

évről-évre adott szinten költekeznek. A gazdaság ciklusai ritkán vannak az önkormányzatok 

költségvetésére hatással. Az e-közbeszerzés és a just-in-time megrendelések lehetővé teszi a 

készletezési költségek csökkentését mind az önkormányzatok, mind a szállítók számára.  

 Javítja a menedzsment információt, és piaci adatszolgáltatást biztosít. A megbízható és pon-

tos adatok hasznosak mind a szállítók, mind az önkormányzatok számára. 
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 Technológiai transzfert kínál más szektoroknak és ügyfeleknek. Az ENSZ szabványokkal dol-

gozó szállítók könnyebben vesznek részt az e-közbeszerzésekben és tudnak készleteket átadni 

a magán szektornak.  

 

A következő példa bemutatja az IDeA piactér program gyakorlati megvalósítását, és annak elő-

nyeit az egyik felhasználó szemszögéből. 

 

Slough Borough Önkormányzat  
Az IDeA piactér egy kipróbált három szakaszból álló bevezetési modellt alkalmaz, valamint a 

PRINCE2 projektmenedzsment elveket a változások gyors és hatékony bevezetésére. A projekt 

támogatására az Önkormányzat egy projekt csapatot állított össze, élén egy rész-munkaidős pro-

jekt-igazgatóval, tagjai a projekt-felelős, a fontosabb érdekeltek és az IDeA képviselője voltak.  

 

Az első lépés egy tervezési célú megbeszélés volt Liz Terry-vel, az önkormányzat vezető-

helyettesével, valamint az IT, jogi, audit, pénzügyi és szolgáltatási részlegek projekt képviselői-

vel. A megbeszélés létfontosságú volt, lehetőséget adott a legfontosabb érdekelteknek a bevezetés 

ütemezése, és különböző ezzel kapcsolatos kérdések megbeszélésére és megoldására.  

 

A következő lépés a bevezetés megtervezését szolgáló szeminárium sorozat megtartása volt, fel-

használók és vezetők részvételével annak érdekében, hogy feltérképezzék a közbeszerzési folya-

matot, és annak on-line formában történő megjelentetését. A képzés a napi gyakorlat felhasználá-

sával oktatta az önkormányzat dolgozóit a rendszer használatára.  

 

A bevezetés 1. szakasza átfogta az IT és a szociális ágazatok beszerzéseit, ezzel az önkormányzat 

be tudta mutatni, hogy elkötelezett a napi beszerzések eddigi módszereinek megváltoztatása iránt.  

 

A vezetők és a felhasználók hamar rájöttek arra, mennyire kézenfekvő az IDeA piactér konfigurá-

lása a dolgozók munkájához. A rendszer nagyon felhasználóbarát, intuitív, és nem igényli eleve 

az üzleti folyamatok átalakítását. A technológia már több díjat is nyert felhasználhatósága miatt.  

 

 

A jövő kérdései 

Létre fogják hozni az IDeA piactér második generációját. Az IDeA és az Oracle egy közös fehér 

könyvet adtak ki az olyan önkormányzatok részére, amelyek Oracle termékeket használnak és 

gondolkodnak az e-közbeszerzés lehetőségein. A szervezetek, amikor az e-közbeszerzésekkel 

kapcsolatos stratégiájukon gondolkodnak, gyakran azt érzik, hogy a kérdés számukra a követke-

ző: vajon egy önálló piactéri megoldást alkalmazzanak (ilyen, pl. az IDeA piactér) vagy egy in-

tegrált számviteli és e-közbeszerzési megoldást, mint az Oracle eBusiness csomagja. A közös 

kiadvány azt illusztrálja, hogy az önkormányzatok a második generációs IDeA piactérrel meg-

kapják az osztott szolgáltatói megoldás előnyeit, és az új pénzügyi rendszerekből fakadó haszon-

ból is részesülhetnek. További fehér könyvek más pénzügyi rendszerek forgalmazóitól előkészí-

tés alatt vannak.  

 

12 hónapnyi működés és fejlesztés után az IDeA piactér számos fejlesztést indított egy második 

generációs piactér megteremtése érdekében – egy osztott „eHub” és támogató rendszer olyan 

önkormányzatok számára, amelyek át akarják alakítani megvásárolt árukra és szolgáltatásokra 

fordított kiadásaikat. Az élenjáró önkormányzatok, szállítók és partnereik tapasztalatai alapján a 

második generációs piactér az IDeA alapvonásaira épül és egy sor bővítéssel igyekszik hatáso-

sabb és rugalmasabb megoldást adni különböző helyi beszerzési stratégiák, regionális együttmű-

ködések és felhasználói interfészek támogatására.    
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Layden House 

76-86 Turnmill Street 

London EC1M 5LG 

Internet: http://www.idea.gov.uk 
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