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(KÖZ)BESZERZÉS – MIKÉNT TEGYÜK JOBBÁ?



Beszerzés:

„… a megfelelő minőségű anyag beszerzése a megfelelő 

időben, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő forrásból, a 

megfelelő áron.”

Baily-Farmer

„A hagyományos értelmezés szerint a beszerzés feladata a 

működéshez szükséges anyagok megvásárlása. A kibővült 

értelmezés szerint beszerzésnek minősül minden kiadás 

(kivéve az adókat illetve a bér jellegű kiadásokat)”. 

Vörösmarty

FOGALMI KERETEINK



Beszerzés:

„Magában foglalja a beszerzés tervezését, a beszerzési 

stratégia kialakítását. A beszerzés feladata a megfelelő 

szállító kiválasztása, a szerződéskötés, a szállítók 

folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, valamint a vállalat 

egyéb szervezeteivel kialakítandó tevékenység 

koordinációja. Ezek révén járul hozzá a beszerzés a 

vállalati eredményhez.”

Majoros

FOGALMI KERETEINK



FOGALMI KERETEINK

A szakma alapjai és további meghatározások a MLBKT BVK

közreműködésével összeállított szakkönyvben:



hagyományos értelmezés: közbeszerzési eljárások értéke

tágabb értelmezésben: valamennyi közpénzből finanszírozott 

(beszerzési) kötelezettségvállalás értéke

A rendszer egészének teljesítményét vizsgálva javítható!

Nem elég kritizálni! Megoldásokat kell kínálni!

BVK KÖZBESZERZÉSI MUNKACSOPORT

(KÖZ)BESZERZÉSI DIAGNÓZISUNK



(KÖZ)BESZERZÉSI DIAGNÓZISUNK

Napjainkban az erős jogi hatás és az alig érzékelhető illetve

az alkalmazás során ritkán felfedezhető beszerzés szakmai

jellemzők hiánya miatt a közbeszerzési szférában a

beszerzés stratágiai szerepe elhal.

A nem közbeszerzési szférában a beszerzés értelmezése 

más, ott gyakran stratégiai jelentőségű támogató erőforrás.

A közpénzek költésénél, különösen a jelen gazdasági 

helyzetben hatását tekintve, meghatározó megoldásokat 

kínálhat a beszerzési szakma!



„Univerzális, polihisztor” (köz)beszerzési szakemberek

szükségesek

Minimálisan szükség van: beszerzési, közbeszerzés

eljárás-technikai, jogi, pénzügyi-gazdálkodási, projekt

menedzseri, tárgyalástechnikai és angol nyelvi ismeretekre

Megoldás: tanulás, képzés (szervezett és egyéni),

benchmarkok keresése

SZAKTUDÁS HIÁNYA



• Stratégiai és középtávú tervek hiánya

• Az éves és időszaki tervek több irányú

megalapozottságának a hiánya

• A tulajdonosi szemlélet jellemző hiánya

• Tervezésbe történő valós bevonás hiánya

• Tervektől történő eltérés jelentős mértéke

• 1-1 beszerzési eljárás megtervezésének, másikkal, vagy

másokkal történő összehangolásának hiányosságai

• Szükséges hardverek és szoftverek részleges megléte

vagy hiánya

TERVEZÉS HIÁNYOSSÁGAI



• (köz)beszerzés helye a szervezetben –

válsághelyzetben törzskar !!! ???

• Jogi keretek és szabályozás

• Vállalaton/szervezeten belüli szabályozás és 

munkafolyamatok

• Etikai alapelvek és szállítói etikai alapelvek rögzítésének 

a hiánya

• A fentiekhez elérhető minták és benchmarkok hiánya

• Jól működő központosított beszerző 

szervezet/szervezetek hiánya, a felállításukhoz 

szükséges rendszerezett, minősített alapvető 

információk hiánya

SZERVEZÉS, SZABÁLYOZÁS



A piac (szállítói és vevői, továbbá a helyettesítő termékek

piacát is figyelembe véve) alapos ismerete nélkül

általában nem lehet jó szerződést kötni!

Piackutatásra jellemzően ABC analízis szerinti A és B

kategóriás és Kraljic-mátrix szerint vélelmezhetően szűk

keresztmetszetű és stratégiai termékek/szolgáltatások

beszerzése esetén sem kerül sor!

Elérhető benchmark információk ismeretének hiánya

PIACKUTATÁS, PIACISMERET



• Hardver

• Szoftver

• Beszerzési célszoftverek

• Adatbázisok, adattárházak

• Döntést támogató szoftverek

• Ezeket megfelelően karbantartani és használni tudó

szakemberek

GYENGE IT TÁMOGATÁS



CÉL ÉS VÍZIÓ

A KBT preambulumában megfogalmazottak valós teljesülése

„KÖZBESZERZÉS = VERSENYSZFÉRA BESZERZÉSI MEGOLDÁSAI 
ÉS HATÉKONYSÁGA”

Elméletben: stratégiai gondolkozással, szervezéssel, erőforrásainkkal 
történő felelős gazdálkodással, szaktudással és ezt támogató 
szabályozási környezettel elérhető:

KÖZBESZERZÉS > VERSENYSZFÉRA ÁTLAGÁNAK 
MAGYARORSZÁGI HATÉKONYSÁGA



Tennivalók:
• erőfölény – kemény tárgyalások
• rutin – kezelési és egyéb járulékos költségek 
minimalizálása + áttolni az erőfölényes kategóriájába
• stratégiai – szállítói partnerségre törekedni, 
lehetőség szerint a döntési szabadságfokot növelni
• szűkkeresztmetszeti– ellátás biztosítása
Jellemzők
• tömegtermékek – sztenderd ipari gyártás 
• személyre szabott termék - előállítás rugalmas 
technológiával (tömeges testre szabás)
• jogvédett termék (nagy márkanevektől a 
monopolistáig)
• egyedi termék – rendelésre készül az összes 
preferencia kielégítésével

Mivel a beszerzési helyzetek eltérőek…….

MIÉRT KELL A BESZERZÉSI 

SZAKMÁT MEGKÉRDEZNI?

viszont  sok esetben jól 
kategorizálható, sztenderdizálható

ezért a szükséges lépések sem azonosak



A Beszerzési Vezetők Klubja 

Közbeszerzési munkacsoportjának 

szakértői a felsorolt problémákra 

rendelkeznek megoldási javaslattal, egyes 

szabályozási esetek hatásait képesek 

előre jelezni, a tapasztalataikat készek 

megosztani.

A Beszerzési Vezetők Klubja olyan gyakorló szakemberek közössége, akik 

ismerik az eladói és vásárlói piac törvényszerűségeit, ismerik a 

nemzetközi trendeket, tapasztalják a közbeszerzés egyes anomáliáit.

HOGY TUD SEGÍTENI A BVK 

SZAKÉRTŐI CSAPATA?
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