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Az uniós és hazai jogalkotói célok 

 Egyszerűbb, gyorsabb, rugalmasabb eljárások 

 Kevesebb adminisztratív teher 

 Világos jogi keretek 

 Kkv-k esélyegyenlőségének elősegítése 

 A közbeszerzés stratégiai alkalmazásának 
elősegítése (pl. szociális, környezetvédelmi 
célok, innováció) 
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A hazai jogalkotó feladatai 

 Az irányelvek által lehetővé tett mértékben a 

hazai társadalmi és gazdasági viszonyokhoz 

igazítani a szabályokat 

 Az új irányelvek szélesebb eszköztárat 

biztosítanak 
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Az irányelvi eszköztár alkalmazásának lehetőségei 

 A Magyarországon működő vállalkozások száma létszám-
kategóriánként (KSH adatok) 

 

 

 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a kkv-k segítésére 

Akár az irányelvinél szigorúbb követelmények pl. megkövetelhető 
árbevétel főszabály szerint csak egyszeres legyen 

 

Létszám-kategóriák 2007 2008 2009 2010 2011 

     0-1 fős                                                                                             449 807 461 852 465 491 466 313 453 472 

     2-9 fős                                                                                             203 796 204 501 187 038 193 353 190 294 

     10-49 fős                                                                                           28 443 28 926 26 116 26 517 26 263 

     50-249 fős                                                                                          5 088 5 157 4 724 4 615 4 722 

     250 fős és a fölötti                                                                                924 954 863 866 870 

     Összesen                                                                                            688 058 701 390 684 232 691 664 675 621 
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A stratégiai alkalmazás szélesebb lehetőségei 

 

Az új irányelvek jó eszközöket adnak a 

tagállamok kezébe a hazai viszonyoknak 

megfelelő stratégiai alkalmazáshoz 
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A stratégiai alkalmazás szélesebb lehetőségei – a 

foglalkoztatási viszonyok  

A munkanélküliség aránya az egyes régiókban 
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A stratégiai alkalmazás szélesebb lehetőségei 

A foglalkoztatási ráta megváltozott munkaképességűek körében 

Magyarországon  (KSH) 

 

 

 

 

 

Cél a megváltozott munkaképességűek alkalmazásának segítése 
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A stratégiai alkalmazás szélesebb lehetőségei – innováció 

ösztönzése 

Meg kell vizsgálni az új irányelvi eszköztár 

lehetőségeinek hazai alkalmazását az innováció 

elősegítésére 

 

A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 

(2013-2020) végrehajtásának 2013-2014. évi 

intézkedési terve  előírja:  

 Az innovatív közbeszerzésekhez kapcsolódó tárcaközi 
munkacsoport felállítását 

 Javaslat kidolgozását a közbeszerzések KFI-ösztönzési 
lehetőségeire 
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Erőforrás problémája – jó megoldások az új irányelvben 

 Az új irányelv lehetőséget ad arra, hogy 

építés és szolgáltatás esetén egyes lényeges 

feladatok teljesítését kifejezetten az 

ajánlattevőtől követeljék meg 

 Képzettség és referencia igazolására az 

vonható be, aki maga fog teljesíteni 

 Pénzügyi alkalmasság igazolása esetén 

közös felelősségvállalás írható elő 
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A nem központi ajánlatkérők számára adható könnyítések 

Az új lehetőségek az önkormányzati ajánlatkérők 

uniós forrásból finanszírozott projektjeinek 

gyorsabb és hatékonyabb megvalósítását is 

segíthetik 

A szerződésmódosítás új szabályai is segíteni 

fogják a szabályos forrás-felhasználást 
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A közszféra feladatainak hatékonyabb szervezése 

 Az in-house és a horizontális együttműködés 

új szabályai 

 A közszférán belüli feladatellátás 

rugalmasabb megszervezésének lehetőségei 

 Az új in-house szabályok szerint egyértelmű 

konstrukciók dolgozhatók ki 
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A jogalkotási feladatok 

Jogszabályi átültetés ne húzódjon el – 2014. év 

feladata 

Előkészítő munka megkezdése már 2013 őszén: 

Széleskörű konzultáció az ágazatok igényeinek 

felmérésére 
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Köszönöm a figyelmet! 

(andrea.janosi@nfm.gov.hu) 


