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elektronikus közbeszerzés: 
a közbeszerzés szélesebb körű jogi és 
gazdasági reformjának keretében 

2007/2012. 
Piaci nyomás. A nyitottság és átláthatóság hiánya 

Lehetőség a hatékonyság fokozására a közigazgatásban. 
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A közbeszerzési reform 
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A közbeszerzési reform 

A pillérek 

Három fő pillér: 
Törvény + CPB + e-

közbeszerzés 
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A nagy változást elősegítő nyertes partnerség 

Sikertényezők 

A reform pillérei (modern törvény, központi beszerző szervezet - CPB, e-
közbeszerzés eszközei, keretmegállapodások)  

Változó modell: Jogi, gazdasági, társadalmi, marketing 

További célkitűzések meghatározása: Gazdaságos és zöld 
közbeszerzés 

Az e-közbeszerzési platformok biztonságába vetett bizalom  

 

Legfelsőbb szintű kormányzati kötelezettségvállalás 
 

A magánszektor támogatása 
 

A (központi és helyi szintű) közigazgatás bevonása 

Portugália megcsinálta! 

Mi teszi sikeressé a reformprogramot 
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A portugál közbeszerzési reform sikere egyértelműen az összes 
érdekelt fél konstruktív kötelezettségvállalásának köszönhető. A 
közbeszerzésben részt vevő összes érdekelt fél bízik a rendszerben és 
annak eszközeiben, és úgy tekint rá, mint értékteremtő újításra.   

A közreműködő szereplők 

Ajánlatkérők | Gazdasági szereplők | Nyilvános e-közbeszerzési platformok | 
A platformok megfelelőségét ellenőrző külső auditorok | Az e-közbeszerzési 
platformok Nemzeti Tanúsítási Hivatala | Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség 
| A közbeszerzési szerződések nemzeti portálja: Alap – InCI | Egyetemek | 
Oktatási intézmények | Jogászok | Külső közbeszerzési tanácsadók | 
Számvevőszék | Közigazgatási bíróságok | Média | PR & Sajtó | Politikai 
intézmények | EU | Állampolgárok 

A kereslet összevonása, központosítása és a CPB létrehozása 
elősegítette az e-közbeszerzés irányába mutató változást 

Portugália megcsinálta! 

Mi teszi sikeressé a reformprogramot 
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A nemzeti közbeszerzési rendszer  (CPB) 
14 minisztériumi beszerzési csoport + 1800 szervezet kötelezően + 
500 önkéntes alapon  

Több mint 30 megkötött keretmegállapodás 

az éves közkiadásokból 800 milliót fed le (a teljes összeg 80%-át) 
2009. és 2012. között 155 millió euró megtakarítás, kb. 16% 

Több mint 250 szerződő fél + 70% kkv 

Az e-közbeszerzés alkalmazása 

2009 novembere óta kötelező, 7 e-közbeszerzési platform 

2013-ban 39 776 eljárás, 5 000 millió euró, a teljes érték 70%-a 

2013-ban 87%-os Manchester index (az uniós értékhatárok felett) 
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Portugália megcsinálta! 

Főbb számadatok: 



A PRIORITÁSOK ÉS CÉLOK  
ÖSSZEHANGOLÁSA 
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(1) Világos célkitűzések (a rendszerre vonatkozóan) 

 

(2) Jogszabályi környezet 

 

(3) Intézményi keretek és irányítás 

 

(4) A rendszer ismertté és hozzáférhetővé tétele a felhasználók 

körében 

 

(5) Funkcionalitás/ergonómia 

 

(6) Kölcsönös átjárhatóság és kapcsolatok más rendszerekkel  

 

(7) A rendszer tulajdonosa/menedzsere számára, a rendszer 

fenntartására és fejlesztésére rendelkezésre álló források   

 

(8) Teljes körű és színvonalas tájékoztatás 

Mi teszi sikeressé a reformprogramot 

Az e-közbeszerzési rendszer lényeges paraméterei 



Közbeszerzési jogászok 

Ajánlatkérők 

Szakmai szövetségek 

 

 

PARTNEREK 

& 

INFORMÁCIÓ- 

 TERJESZTŐK 

 

OKTATÓK 

 
DÖNTÉS-
HOZÁS 

+ 
BELSŐ 
KOMM. 

A REFORM  

KIDOLGOZÓJA 

Jogászközösség 

Közigazgatás 

Szállítók, kkv-k 

 

kevésbé tájékozottak 

tájékozottabbak 

MÉDIA 

 

NYILVÁNOSSÁG 

 
Oktatási programok 11 

Mi teszi sikeressé a reformprogramot 

A kommunikáció számít... a megafon 



PIACI STRATÉGIA 
ALKALMAZÁSA 
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• Képzések és kapacitás-építő szemináriumok, elsősorban az e-

közbeszerzési eszközök kezelésében való jártasság fejlesztése, de a 

rendszerrel kapcsolatos ismeretek bővítése (és az új eszközök 

használatának elsajátítása) céljából is.  

E tevékenységeket folyamatosan kell végezni, és be kell illeszteni a 

központi beszerző szervezetek éves cselekvési programjába, továbbá 

néhány közülük célba vehet valamely specifikus csoportot, például 

településeket, az egészségügyi vagy az oktatási minisztériumot, vagy 

olyan alszektorokat, mint az iskolák vagy a kórházak. Ennek 

megvalósítása folyamatban van.  

• Roadshow a nagyobb városokban abból a célból, hogy részletes 

tájékoztatást kapjanak az ajánlatkérők, a közszférában dolgozók, a 

gazdasági szereplők vagy a kereskedelmi egyesületek, reflektorfénybe 

kerüljön a központi beszerző szervezetek (CPB) küldetése és szerepe, 

az új rendszer célkitűzései és hatóköre, valamint az új rendszer egyes 

részeinek tervezett funkciója. 

Piaci stratégia alkalmazása 

Lehetséges lépések (egyszer...) 



14 

• Egy párhuzamosan végzendő figyelemfelkeltő és tájékoztató 

kampány megtervezése és előkészítése. Ide értendők a 

sajtómegjelenések és a kommunikációs intézkedések, melyeknek 

célja, hogy az adott felhasználók vagy az érdekelt felek 

mélységeiben is megismerjék az új rendszert.  Megfontolandó a 

véleményformálók és magas rangú kormánytisztviselők bevonása. 

• Országos szintű, nagyszabású események, például hazai és 

nemzetközi szakértők részvételével évente tartott, a 

közbeszerzésekről szóló konferenciák, melyeknek célja a reform 

alakulásának és a rendszer fejlődésének bemutatása. Ezek az 

események a tapasztalatcserére és a felhasználók 

visszajelzéseinek megismerésére is alkalmat nyújtanak.  

• Az Ügynökség Igazgatói és tisztviselői számos eseményen, 

szemináriumon megjelennek, és népszerűsítik az új rendszert. 

 

Piaci stratégia alkalmazása 

Lehetséges lépések 
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Kulcsfontosságú 
tényezők 

A siker alapja elsősorban az ésszerűsítés, az 
átláthatóság, a megbízható folyamatok és az 
emberek jártassága, és csak másodsorban a 
technológia 

Az e-közbeszerzés és a CPB meghatározása 
egyrészt mint módszer, másrészt mint a 
közbeszerzési és e-kormányzati stratégiák 
része. 

A teljes lefedettséget biztosító modellek 
optimalizálják az irányítást, csökkentik a 
felesleges költségeket 

A siker szempontjából lényeges 
tényezők és paraméterek 

„Fentről lefelé haladó” 
kormányzati projekt, amely a 
beszerzést taktikaiból 
stratégiaivá változtatja. 

A közbeszerzési reform és 
jogalkotás irányítási modelljének 
megalkotása, az új irányvonal 
támogatása céljából. 

A megvalósításra összpontosító 
Változáskezelési terv 
támogatása. 

Politikai 

Pénzügyi 

Társadalmi 

Nyújtsunk értéket az Érdekelteknek  
(teljes körű rálátás a költségekre, a kockázatokra és a teljesítésre) 
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Hogyan valósítsuk meg a gyakorlatban 

az e-közbeszerzést? 
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• Az OECD új, 2015. évi közbeszerzési ajánlásában az 

egyik alapelv az e-közbeszerzésre vonatkozik 

• Az e-közbeszerzés azt jelenti, hogy a papíralapú 

eljárásokat, a teljes beszerzési folyamat során, a 

digitális technológia alkalmazása váltja fel. 

• AZ AJÁNLÁS javasolja, hogy a Csatlakozók a 

digitális technológiák alkalmazásának ösztönzése 

révén fejlesszék a közbeszerzési rendszert, hogy a 

teljes beszerzési folyamat során megfelelő 

mértékben teret kapjon az e-közbeszerzési 

innováció. 

 

Az OECD álláspontja az e-közbeszerzésről – 1 
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E célból, a Csatlakozók:  

i) Alkalmazzák a legfrissebb digitális technológiai 

fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az 

integrált e-közbeszerzési megoldások a teljes 

közbeszerzési folyamatot lefedjék. Az információs 

és kommunikációs technológiák alkalmazása a 

közbeszerzésben elősegíti az átláthatóság és 

hozzáférhetőség érvényesülését, fokozva a 

versenyt, egyszerűbbé téve a szerződés 

odaítélésével és kezelésével kapcsolatos 

eljárásokat, növelve a költségmegtakarítás 

mértékét és integrálva a közbeszerzésekre és 

közpénzekre vonatkozó információkat. 

(…)  

Az OECD álláspontja az e-közbeszerzésről – 2 
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(…)  

ii) Törekedjenek a legkorszerűbb technológiát képviselő 

moduláris, rugalmas, méretezhető és biztonságos e-

közbeszerzési eszközök alkalmazására, melyek 

biztosítják az üzletmenet folyamatosságát, bizalmas 

jellegét és integritását, az egyenlő bánásmód elvének 

érvényesülését és a bizalmas adatok védelmét, 

ugyanakkor képesek nyújtani az üzleti innovációhoz 

szükséges, alapvető fontosságú képességeket és 

funkciókat. Az e-közbeszerzési eszközök használata 

egyszerű, megfelelnek a célnak és - lehetőség szerint - 

egységesek a közbeszerzési ügynökségekben; a 

túlságosan bonyolult rendszerek megvalósítása 

kockázatokat rejthet magában, és kihívást jelenthet az 

újonnan csatlakozóknak vagy a kis- és 

középvállalatoknak. 

 

Az OECD álláspontja az e-közbeszerzésről – 3 
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KÖSZÖNÖM! 
Paulo.Magina@oecd.org 

http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm  

További információk az OECD közbeszerzéssel kapcsolatos munkájáról 

http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/implementing-the-oecd-principles-for-integrity-in-public-procurement_9789264201385-en
http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-principles-for-integrity-in-public-procurement_9789264056527-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-procurement-review-of-the-state-s-employees-social-security-and-social-services-institute-in-mexico/enhancing-procurement-capability-in-issste_9789264197305-11-en

