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1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ
A Közbeszerzések Tanácsa megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság
országosan reprezentatív kutatást végzett a közbeszerzési korrupcióról az ajánlatkérık és az
ajánlattevık körében. A kvantitatív kutatást országos, reprezentatív, rétegzett mintavétellel
vett 900 (2X450) fıs mintán, face-to-face megkérdezésen alapuló strukturált kérdıíves
lekérdezés módszerével hajtottuk végre. A felmérés elsıdlegesen a közbeszerzési eljárások
megkérdezett résztvevıinek (ajánlatkérıknek és az ajánlattevıknek) a közbeszerzések során
elıforduló korrupcióval kapcsolatos attitődjeinek, percepcióinak és tapasztalatainak
feltérképezésére irányult. Ennek megfelelıen nem volt az adatfelvétel célja a manifesztálódott
korrupciós esetek vizsgálata, de a látens korrupciós tranzakciók feltárására sem vállalkoztunk.
A kutatás a közbeszerzési eljárások korrupciós szempontú megítélésének vizsgálatára
fókuszált.
A megkérdezett szakemberek 82%-a tudott nyilatkozni arról, hogy intézményénél az összes
beszerzésen belül értékben milyen arányt képviselnek a közbeszerzések. Az általuk
meghatározott adatok szerint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél a
beszerzések fele (50,7%) valósul meg közbeszerzések révén. Megítélésünk szerint az 50,7%os átlagérték alacsonynak minısíthetı, és mivel a jelenség közvetlenül is kapcsolatba hozható
a közbeszerzési korrupció intézményével, ezért külön figyelmet igényel. Különös tekintettel
arra, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyetértettek azzal, hogy a beszerzés több részre
bontásával az ajánlatkérı elkerülheti a közbeszerzést és ezt (a négyfokozatú skálán) inkább
korrupciós jelenségnek minısítették.
Az alkalmazott bírálati szempont azért fontos a közbeszerzési korrupció vonatkozásában,
mert az összességében legelınyösebb bírálati szempont elméletileg1 nagyobb lehetıséget
teremt a korrupció számára. A megkérdezett ajánlattevık véleménye szerint legtöbb esetben
(56,7%) bírálati szempontként az összességében legelınyösebb ajánlatot alkalmazzák.
A közbeszerzési moralitás és legalitás2 vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a megkérdezett
szakemberek döntı többsége (a válaszolók több mint négyötöde) azon az állásponton van,
hogy mind az ajánlatkérık, mind az ajánlattevık közbeszerzési magatartása megfelel az
erkölcsi elvárásoknak. A megkérdezettek véleménye szerint a kimondottan etikátlannak tartott
közbeszerzési szereplık részaránya 4-5 százalék között mozog. A közbeszerzéssel
kapcsolatos korrupció szemszögébıl már izgalmasabb, miként alakul a legalitással (a
jogszabályok betartásával) kapcsolatos közvélemény. Álláspontunk szerint (és ezt a kutatás is
alátámasztotta) a társadalom erkölcsi értelemben véve jóval elnézıbb a korrupció néhány
megnyilvánulási formájával szemben, mint a jog. A megkérdezettek véleménye szerint 10
közbeszerzésben érintett szervezet közül csupán egy esetében valószínősíthetı, hogy nem
1

Hangsúlyozzuk, hogy itt elméleti lehetıségrıl van szó. Speciális bírálati szempontok meghatározásával
elméletileg testreszabottá válhat egy eljárás kiírása.
2
A felmérés során arra kértük a szakembereket, hogy a társadalom általános erkölcsi normái (moralitás), illetve
a jogszerőség (legalitás) szemszögébıl ítéljék meg a közbeszerzések szereplıinek magatartását. Felhívjuk a
figyelmet, hogy mind a moralitás, mind a legalitás megítélésére vonatkozó megállapításainkat a megkérdezettek
véleménye alapján alakítottuk ki.
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tartja be a jogi normákat. Figyelmet érdemlı jelenségnek minısítjük, hogy a megkérdezett
ajánlattevık mind a moralitás, mind a legalitás vonatkozásában az ajánlatkérıkrıl általában az
átlagosnál rosszabb véleménnyel rendelkeznek.
Tapasztalataink szerint az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyaránt úgy vélekednek, hogy saját
szakmájukban (72,4%) az ország egészéhez (58,7%) viszonyítva jóval magasabb a teljesen
szabályos eljárások részaránya. Az empirikus kutatásunk során mért 41,3%-os szabálysértı
közbeszerzési részarány ugyan magasnak mondható, de nem támasztja alá azt a médiában
gyakran hangoztatott kijelentést, miszerint Magyarországon a közbeszerzések minimális
hányada tekinthetı teljesen szabályosnak. A kutatás kimutatta, hogy az ajánlatkérık
korrupciós érzékenysége szignifikánsan alacsonyabb, mint az ajánlattevıké (jóval kevesebb
jelenségrıl tételezték fel, hogy összefüggésben van a közbeszerzési korrupcióval).
A felmérés során vizsgált 27 fogalom alapján a közbeszerzési korrupció fogalmát relatív
módon értelmezik a megkérdezettek. A korrupció észlelésének három szintjét mutattuk ki.
A megkérdezett közbeszerzési szereplık „határozottan közbeszerzési korrupció” jelenségnek
minısítették a családi és tulajdonosi összefonódást bemutató szituációkat. Ebben a
megközelítésben a megkérdezettek határozottan korrupciós jelenségnek minısítik a magyar
sajátosságként is felfogható nepotizmust. A „valószínőleg közbeszerzési korrupció” csoportba
sorolták a megkérdezettek az eljárásban indulók összebeszélését valószínősítı szituációkat, a
közbeszerzés elkerülése, valamint az ajánlatkérı és az ajánlattevı közötti összebeszélést
sejtetı szituációk közül a kiírás ajánlattévıre szabottságát, az olcsó ajánlattevık kizárását és
azt, ha a szokásos partner kirívóan alacsony árat ad meg. A „még éppen inkább korrupciós
jelenségnek tartják” kategóriába tartoznak a szokatlan jelenségeket bemutató állítások, a csak
1-2 szállítóra kiírt eljárások, a szubjektív bírálati szempontok, a csak egyetlen érvényes
ajánlatra szőkülı közbeszerzések, a nem a legjobb ajánlatot nyertesnek kihozó eljárások.
Ezekben az esetekben a többség valószínősíti a korrupciót ("inkább korrupció"), de 10-16%
azon válaszadók aránya is, akik szerint ez egyértelmő.
Általános vonásként kiemelhetjük, hogy a korrupciós attitőd és az eljárásrendek, eljárások
között nem mutatható ki szoros összefüggés, nem differenciálja lényegesen a megkérdezettek
értékítéletét. Az eljárásokban szerzett gyakorlat viszont növeli a korrupciós érzékenységet. A
kutatási adatok szerint ajánlattevık minden állítás esetében nagyobb arányban feltételezték a
korrupciót, mint az ajánlatkérık.
Ez azzal magyarázható, hogy a profitorientált (nyereségérdekelt gazdasági társaságok) cégek
képviselıi kritikusabban viszonyulnak a közbeszerzési folyamatokhoz, illetve
valószínősíthetıen gyakorlati tapasztalataik alapján nagyobb rálátással rendelkeznek a
gyakorlatban alkalmazott korrupciós technikákra. A kutatási adatok alapján általánosan
megállapíthatjuk, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık attitődjében fellelhetı különbségek
elsısorban a közbeszerzési folyamatban betöltött helyükre, státuszukra vezethetı vissza.
A további általános megállapítások közül kiemeljük azt, hogy az ajánlatkérıkön belül a
klasszikus ajánlatkérık csoportjába tartozó szervezetek tartják leginkább korrupciós
tényezıknek a közbeszerzési korrupció fogalomrendszerébe (a „határozottan” illetve
valószínőleg” közbeszerzési korrupciónak tartott jelenségek) tartozó elemeket. Az
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ajánlattevıkön belül az átlagosnál nagyobb a korrupciós érzékenysége az építıipar,
mezıgazdaság és feldolgozóipar területén mőködı cégeknek (jóval több jelenségrıl tételezték
fel, hogy összefüggésben van a közbeszerzési korrupcióval). Az ajánlatkérıkön és az
ajánlattevıkön belül egyaránt az eljárásokon rendszeresen3 közremőködı szervezetekrıl
mondhatjuk el, hogy – minden bizonnyal a gyakorlati tapasztalatuk miatt – a közbeszerzési
korrupció megítélésénél a legkritikusabb álláspontot képviselik. Azzal, hogy a magyar
társadalom a pénzmozgással nem járó elınybiztosítást nem tartja korrupciónak, a válaszadók
10%-a teljesen, 50%-a pedig inkább egyetértett.
Ugyanezt a kérdést úgy is megvizsgáltuk, hogy a megkérdezett személyes véleményére
voltunk kíváncsiak. A megkérdezettek 3%-a teljesen, 24%-a pedig inkább egyetértett azzal,
hogy bizonyos esetekben, ha személyes haszonnal nem jár, el tudja fogadni a közpénz
elköltés körüli szabálytalanságokat. Mindössze a válaszadók harmada (34%) utasította el ezt
kategorikusan! A felmérés tanúsága szerint a közbeszerzési szféra szereplıinek a korrupció
fogalmáról kialakított képe sajátosan alakul. Az egyértelmően kijelenthetı, hogy számos, a
szakirodalom által egyértelmően korrupciós jelenségnek tartott elemhez a hazai közbeszerzési
szereplık elnézıbben viszonyulnak, a pénzmozgással nem járó elınybiztosítás, illetve a nem
személyes haszonszerzés eseteiben a megkérdezettek jelentıs része el tudja fogadni a
közpénzelköltés körüli szabálytalanságokat.
A kutatási eredményeink szerint a megkérdezett szakemberek úgy érzékelik, hogy a
közbeszerzési szféra a politikai közélethez képest kevésbé van átitatva korrupcióval, de itt is
határozottan jelen van. Figyelmet érdemel, hogy a szakemberek 35,4%-a úgy ítéli meg, hogy
az elmúlt években a közbeszerzések területén is növekedett a korrupció.
A korrupció méretére vonatkozó országos becslésre a megkérdezettek 66,4%-a vállalkozott.
Az országosan mért 39,1 (± 1,03) %-os korrupciós arányszám kimondottan magasnak
tekinthetı, mivel ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek véleménye szerint 10 közbeszerzési
eljárásból 4 esetben jelen van a korrupció. A szegmentációs elemzés azt is megerısíti, hogy
egyrészt az ajánlattevık ebben a vonatkozásban is kritikusabban ítélik meg a helyzetet,
másrészt feltételezéseik szerint a saját szakma4 korrupciós fertızöttsége jelentısen az
országos érték alatt van. A nem teljesen szabályos közbeszerzések és a korrupt
közbeszerzések halmazát a vizsgálatba bevont szakemberek közel azonos méretőnek
becsülték (41,3 és 39,1%). Értelmezésünk szerint ez jelentheti azt is, hogy a korrupció és a
szabálysértés fogalma jelentıs mértékben átfedik egymást.
A vizsgálat megállapította, hogy a közbeszerzési korrupciókra vonatkozó ismeretek
elsıdlegesen a médiából (54,9%) származnak. Az információk alig több mint egytizede
(12,5%) származik saját tapasztalatból.

3

A vizsgált idıszakban (2006. júliustól 2008. július végéig tartó, kétéves idıszak) több mint öt eljárásban vettek
részt.
4
A felmérés keretében a megkérdezettek arról a szakterületrıl is nyilatkoztak, amely magába foglalja az általuk
képviselt szervezet (cég, intézmény, önkormányzat stb.) tevékenységi körét.
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A válaszadók 53%-a nem értett egyet azzal, hogy a korrupció a közpénzek elköltésénél
természetes jelenség volna. A válaszadók 15%-a teljesen, 39%-a pedig inkább egyetértett
azzal, hogy a korrupció a közbeszerzési szabályozás következménye, azaz a közbeszerzés
növeli a korrupciót. A felmérés keretében azt tapasztaltuk, hogy a többség a szabályok be nem
tartását és a túlszabályozottságot okolja a korrupcióért. A közbeszerzést sokan
túlszabályozottnak, bürokratikusnak, és ezért gazdaságilag hátrányosnak tartják. Ezért
megvizsgáltuk, hogy a szabályozás egyes elemeivel és magával a beszerzési gyakorlattal
mennyire elégedettek a közbeszerzések szereplıi.
Az adminisztrációs igény, a költségek és a rugalmasság volt az a három tényezı, amellyel a
megkérdezettek döntı többsége elégedetlen volt. Ugyanakkor a szakmaisággal és a
nyilvánossággal a többség elégedett. Az ellenırzés osztotta meg a leginkább a válaszadókat,
csupán 48%-os értéket ért el az elégedettek aránya. Azzal az állítással, hogy a közbeszerzési
intézményrendszer hatékonyan mőködik összességében csak a megkérdezettek 4%-a értett
egyet, míg 16% teljesen elutasította ezt. A közbeszerzési gyakorlatot a válaszadók
meglehetısen jónak tartják, egy olyan tényezı - a teljesítés ellenırzése - akadt, amelyet nem
az erıs pontok közé soroltak. A felmérésben választ adók 53%-a úgy gondolja, hogy a
közbeszerzési korrupciónál az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyforma arányban töltenek be
kezdeményezı szerepet. Egyébként itt is jellemzı, hogy inkább a másik oldal szereplıit
okolják, a mindkét oldalt ismerı válaszadók az ajánlatkérık nagyobb szerepét valószínősítik.
A közbeszerzési eljárás kikerülésének hatására vonatkozó országos becslésre a
megkérdezettek 61%-a vállalkozott. Becslésük szerint átlagosan 22-26%-kal (átlagérték:
24,2%) lenne több közbeszerzés, ha minden közbeszerzésre eljárást írnának ki. A saját
szakmáról a megkérdezettek 64%-ától kaptunk becslést. Jellemzıen az országos átlagnál
kisebb arányú szabálytalanságot valószínősítettek, a becslésük átlaga 14-18% (átlagérték:
16,1%). Az országos átlagot az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyformán ítélik meg, de a
saját szakma esetében markáns különbség figyelhetı meg: az ajánlatkérık szerint az elkerülés
mindössze 12%-os, míg az ajánlattevık ennél jóval magasabb arányt, 22%-ot feltételeznek.
A korrupció beszerzési költségekre gyakorolt hatásáról a megkérdezettek 73%-a nyilatkozott.
Becslésük szerint országosan 23-26%-kal (átlag érték: 24,7%), saját szakmájukban,
tevékenységi körükben 14-17%-kal (átlag érték: 15,2%) drágábbak a közbeszerzések a
korrupció miatt. Az ajánlatkérık szerint országos szinten 22%, szakmájukban 10% a drágító
hatás, míg az ajánlattevıktıl nyert információk alapján országosan 28%-os, szakmájukban
pedig 20%-os ez a hatás.
A vizsgálatba bevont szakemberek véleménye szerint a közbeszerzési korrupció hatékony
visszaszorítására egyértelmően alkalmas technikák közé tartozik:
a szerzıdés szerinti teljesítés hatékony ellenırzése (74%-os elfogadottság),
a határidık mindkét fél részérıl történı betartásának ellenırzése (71,7%-os
elfogadottság),
a mőszaki leírás és a teljesítés közötti összhang ellenırzése, az eltérések
szankcionálása (71,6%-os elfogadottság).
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A következı csoportba tartoznak azok a megoldások, amelyek alkalmasak ugyan a
közbeszerzési korrupció visszaszorítására, de támogatottságuk nem éri el a kétharmados
értéket. Ezek
a rugalmasabb szabályozás (63,2%-os elfogadottság),
az etikai szabályzatok kialakítása és érvényesítése (62,5%-os elfogadottság),
a nagyobb szankciók (56,9%-os elfogadottság).
A leginkább elfogadott eszközöket tartalmazó csoport struktúráját vizsgálva egyértelmően
kijelenthetjük, hogy a közbeszerzési korrupció visszaszorítására leginkább alkalmas
eszköznek a megkérdezettek az ellenırzést tarják. Az ellenırzésnek gyakorlatilag a teljes
közbeszerzési folyamatra ki kell terjednie, de a szerzıdés szerinti teljesítés ellenırzésének
mindenképpen kulcsszerepe van.
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2. BEVEZETÉS
A Közbeszerzések Tanácsa megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság
(a KÉ/4986/2008. egyszerő közbeszerzési eljárás nyerteseként) 2008 II. félévében országosan
reprezentatív kutatást végzett a közbeszerzési korrupcióról az ajánlatkérık és az ajánlattevık
körében.

2.1. A kutatás célja, témakörei
A felmérés elsıdlegesen a közbeszerzési eljárások megkérdezett résztvevıinek (az
ajánlatkérıknek és az ajánlattevıknek) a közbeszerzések során elıforduló korrupcióval
kapcsolatos attitődjeinek, percepcióinak és tapasztalatainak feltérképezésére irányult.
Az adatfelvétel célja nem az eddig rejtett korrupciós tranzakciók feltárása volt. A kutatás a
közbeszerzési eljárások korrupciós szempontú megítélésének vizsgálatára fókuszált.
A kutatás a következı témakörökre terjedt ki:
az ajánlatkérık és ajánlattevık közbeszerzési gyakorlata;
a moralitás és legalitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban;
a korrupció fogalmának értelmezése a közbeszerzésekkel kapcsolatban;
a közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos percepciók és attitődök;
a korrupció elterjedtsége, illetve a korrupciós esetek elıfordulásának gyakorisága;
a közbeszerzésekkel kapcsolatos ismeretek forrása;
a közbeszerzések során elıforduló korrupció okai;
a közbeszerzési korrupció társadalmi következményeinek és költségeinek megítélése;
a korrupció csökkentésének esélyei és lehetıségei a közbeszerzési eljárásokban.
A felmérés során alkalmazott strukturált kérdıívet a Megbízóval közösen állítottuk össze.
A kutatás keretében kiemelten vizsgáltuk, hogy a közbeszerzési eljárásokban különbözı
minıségben résztvevık egyes fıbb csoportjaiba tartozók (például ajánlatkérık, ajánlattevık;
ezen belül központi közigazgatási szervek, önkormányzatok és intézményeik,
közszolgáltatók, valamint az ajánlattevık különbözı csoportjai) releváns értékítéletei
eltérnek-e egymástól. A megkérdezések során feltártuk, hogy a közbeszerzési korrupcióval
kapcsolatos attitődöknek, értékítéleteknek és tapasztalatoknak mi az alapja, és azok milyen
forrásból (például személyes élmény, közvetett információk, intuíciók) táplálkoznak.
A kutatás nem általában a korrupciós jelenségekre, hanem kimondottan a közbeszerzésekkel
kapcsolatban felmerült korrupcióra irányult, ideértve az olyan eseteket is, amikor a korrupt
cselekmény éppen a közbeszerzési eljárás elkerülését célozza.
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2.2. A kutatás módszere
A kvantitatív kutatást országos, reprezentatív, rétegzett mintavétellel vett 900 (2X450) fıs
mintán, face-to-face (személyes) megkérdezésen alapuló strukturált kérdıíves lekérdezés
módszerével hajtottuk végre.
A megkérdezések személyesen, a megkérdezett munkahelyén történtek. Megkérdezett az a
személy lehetett, aki az intézmény/cég közbeszerzési ügyeiben döntéshozónak számít, illetve
az, akit a válaszadásra ez a személy kijelölt. A kérdezıbiztosokat a munkára elızetesen
oktattuk, a megkérdezések 15%-át ellenıriztük.
A közbeszerzési eljárásokban különbözı minıségben résztvevık alapsokaságát5 a
Közbeszerzések Tanácsa bocsátotta rendelkezésünkre. Az alapsokaságból a rétegezési
szempontok figyelembe vételével az SPSS program mintakészítési moduljával random
(megfelelve ezzel a szakma véletlenszerő kiválasztás eljárásra vonatkozó elıírásainak) módon
alakítottuk ki a 3X450 fıs ajánlatkérıi, illetve 3x450 fıs ajánlattevıi almintákat. A
pótcímeket a sikertelen adatfelvételek után használhatták fel a kérdezıbiztosok. A felhasznált
pótcím minden esetben megfelelt a mintavételi tervben elıírtaknak (a fıcímmel azonos
paraméterrel rendelkezett).
A területi egységen (megye) felüli rétegezési szempontok a következık voltak:
Ajánlatkérık
közbeszerzési törvény szerinti
besorolásuk

Ajánlattevık
gazdasági besorolásuk6

A pótcím-használat legfontosabb oka a válaszmegtagadás volt. Különösen a fıvárosban
találkoztunk magas visszautasítási aránnyal, a felkeresettek több mint kétharmada zárkózott el
a válaszadástól. A kérdezıbiztosok visszajelzése szerint a válaszmegtagadás magas száma a
kutatási témakör „kényes” jellegével, illetve a vezetı beosztású személyek idıhiányával volt
magyarázható.
A kérdıíveket formailag és tartalmilag ellenıriztük, zárt számítógépes rendszerben
rögzítettük, az adatbázist tisztítottuk.
A mintát – a mintavétel és a kérdezés során adódó kisebb eltérések kiküszöbölése miatt –
statisztikai módszerrel, több szempontú (az alapsokaság struktúrájának megfelelıen)
súlyozással állítottuk be az ajánlatkérıi, illetve ajánlattevıi almintákban. Így a feldolgozott
adatok gazdasági régiók és ajánlatkérık, ajánlattevık szerint tükrözik a magyarországi
közbeszerzési viszonyokat, így azok is reprezentatívnak tekinthetık.

5

A 2006. júliustól 2008. július végéig terjedı idıszakra vonatkozó adatbázis, amely tartalmazza az ajánlatkérık,
valamint ajánlattevık nevét és címét.
6
KSH ágazati besorolása alapján.
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2.3. A minta összetétele
A közbeszerzési eljárások megkérdezett résztvevıinek (ajánlatkérıknek és az
ajánlattevıknek) a közbeszerzések során elıforduló korrupcióval kapcsolatos attitődjeinek,
percepcióinak és tapasztalatainak feltérképezésénél használt teljes minta (900 fıs) összetétel a
következık szerint alakult.
2.1. ábra
7
A teljes minta régió szerinti megoszlása
Dél-Alföld
10,9%
Észak-Alföld
11,0%

Közép-Magyarország
41,9%

Észak-Magyarország
10,6%
Dél-Dunántúl
8,6%
Nyugat-Dunántúl
8,3%

Közép-Dunántúl
8,7%

N=900
A minta régió szerint megoszlását vizsgálva, azt állapíthatjuk meg, hogy a megkérdezett
intézmények8/cégek jelentıs hányada a Közép-Magyarország régióba tartozik. Budapest és
Pest megye kiemelkedı szerepet tölt be a közbeszerzések vonatkozásában.

7
8

KSH szerinti régiók.

Nem profit orientált szervezetek (nonprofit szervezetek), amelyeknek elsıdleges célja nem a profit termelése, hanem
valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése.

13

2.2. ábra
A teljes minta település típus szerinti megoszlása

egyéb város
20,4%

község
2,1%
fıváros
33,7%

megyeszékhely vagy
megyei jogú város
43,8%

N=900
A mintavétel során egy olyan négyes csoportosítást használtunk, amely alapvetıen megfelel a
magyarországi település-struktúrának. Ebben a megközelítésben a megyeszékhelyek, illetve
megyei jogú városok játszanak meghatározó szerepet. A 2.2. ábrából az is kitőnik, hogy a
közbeszerzések esetében a községek súlya minimálisnak nevezhetı.
2.3. ábra
A teljes minta alkalmazotti létszám szerinti megoszlása
120 fı felett
19,1%

0-10 fı
31,5%

51-120 fı
18,2%

26-50 fı
12,5%

N=900

11-25 fı
18,7%
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A megkérdezett intézmények/cégek (teljes minta) felénél (50,2%) az alkalmazotti létszám
nem haladja meg a 25 fıt. Ugyanakkor a válaszadók közel egyötöde 120 fınél több
alkalmazottal mőködik.
A 2.4. ábrán azt szemléltetjük, hogy a vizsgálatba bevont szervezetek a közbeszerzési
eljárásban milyen státuszt töltöttek be az elmúlt két évben. A felmérés 430 ajánlatkérı, 444
ajánlattevı valamint 26 kettıs státuszú szervezet (egyaránt írt ki és indult közbeszerzési
eljáráson) tapasztalatára, véleményére, értékítéletére épül.
2.4. ábra
A minta közbeszerzési eljárásban betöltött státusz szerinti
megoszlása
mindkettı
2,9%

ajánlatkérı
47,8%

ajánlattevı
49,3%

N=900

A következıkben a felmérés legfontosabb eredményeit mutatjuk be, különösen ügyelve arra,
hogy az egyes szegmensek (csoportok) átlagtól markánsan, szignifikánsan (a hibahatárt
jelentısen meghaladó) eltérı különbségeit megfelelı részletezettséggel tárgyaljuk. Az átlagtól
markánsan, szignifikánsan eltérı értékek a válaszok mediánhoz képesti jelentıs szórását is
jelenti, ezekre külön nem hívjuk fel a figyelmet. Ahol nem jeleztük külön, ott az elemzés
minden esetben a következı ábra/táblázat adataira épül.
Kutatási jelentésünk bázisául szolgáló részletes számítógépes feldolgozás gépi táblázatait
HTM, illetve SPSS formátumban a Megbízó rendelkezésére bocsátottuk. A számítógépes
táblázatok felépítését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be. A számítógépes táblázatok a
kérdıívben (8. sz. melléklet) szereplı összes kérdésre adott válaszokat tartalmazzák ismérvek
szerinti bontásban (említési darabszám, átlagérték, megoszlási- illetve intenzitási viszonyszám
formájában).

15

3. AZ AJÁNLATKÉRİK ÉS AJÁNLATTEVİK KÖZBESZERZÉSI
GYAKORLATA
A bevezetıben már említettük, hogy a kutatás keretében kiemelten vizsgáltuk, vajon a
közbeszerzési eljárásokban különbözı minıségben résztvevık egyes fıbb csoportjaiba
tartozók (például ajánlatkérık, ajánlattevık; ezen belül központi közigazgatási szervek,
önkormányzatok és intézményeik, közszolgáltatók, valamint az ajánlattevık különbözı
csoportjai) releváns értékítéletei eltérnek-e egymástól. E logika mentén elsı lépésben
megvizsgáltuk az ajánlatkérık és az ajánlattevık közbeszerzési gyakorlatát. A részletes
vizsgálatra nem csak a speciális csoportképzések miatt volt szükség, kiinduló feltételezésünk
szerint az intézmények/cégek közbeszerzési gyakorlata direkt és indirekt módon is kihat a
korrupcióval kapcsolatos attitődre, percepcióra.
A kutatás során nem a konkrét eljárások, beszerzések egzakt adatainak vizsgálata volt
feladatunk, hanem a megkérdezett szakemberek becsléseit győjtöttük össze és rendszereztük
különbözı szempontok alapján. Ennek megfelelıen az ajánlatkérık (3.1.) és az ajánlattevık
(3.2.) közbeszerzési gyakorlatára vonatkozó fejezetekben valamint azok alfejezeteiben
feltüntetett számszerő adatok a válaszadók véleményét jelenítik meg és nem a hivatalos
statisztikákkal történı összevetést szolgálják. A kutatási jelentés e részében kizárólag a
közbeszerzési praxis azon elemeire hívjuk fel figyelmet, amelyek természetükbıl fakadóan
összefüggésben lehetnek a közbeszerzési korrupcióval, illetıleg az ezzel kapcsolatos
véleményekkel, értékítéletekkel. Az ajánlatkérık és ajánlattevık közbeszerzési gyakorlatának
részletes bemutatását – a tanulmány könnyebb kezelhetısége érdekében – a 6. sz. melléklet
tartalmazza.

3.1. Az ajánlatkérık közbeszerzési gyakorlata
Az ajánlatkérıi pozícióban lévı szervezetek kiemelt szerepet töltenek be a közpénzekkel való
gazdálkodás terén. A közbeszerzéssel kapcsolatos kutatás keretében hatványozott figyelmet
fordítottunk e szegmens véleményének komplex megismerésére annak érdekében, hogy a
közbeszerzésekkel kapcsolatos percepciók, attitődök specifikus vonásait is fel tudjuk tárni. A
kutatás elsı lépésében az ajánlatkérık közbeszerzési gyakorlatát világítottuk át a
rendelkezésre álló kvantitatív (strukturált kérdıíves megkérdezés) kutatási módszerrel.
3.1.1. A közbeszerzési eljárásokon ajánlatkérıként szereplı szervezetek imázsprofilja
Az ajánlatkérıi minta összetevıit vizsgálva arra vállalkoztunk, hogy a különbözı ismérvek
domináns jegyei alapján megrajzoljuk a közbeszerzési eljárásokon ajánlatkérıként szereplı
szervezetek imázsprofilját.9
A 2006. júliustól 2008. július végéig tartó, kétéves idıszakban a közbeszerzési eljárásokban
ajánlatkérıként meghatározó szerepet vállaló szervezetek fı ismérvei a következık voltak:

9

Imázsprofil: objektív, illetve szubjektív információk, amelyek meghatározzák egy adott szervezetrıl,
személyrıl, tevékenységrıl kialakított kép legfıbb összetevıit.
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az ajánlatkérık többsége önkormányzat vagy önkormányzati intézmény;
az ajánlatkérık döntı többsége gazdasági tevékenységet nem folytat;
az intézmény jellemzıen megyeszékhelyen, illetve a fıvárosban mőködik;
az intézményben foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 120 fıt;
az ajánlatkérı a Közép-Magyarország régióban található.
3.1.2. A közbeszerzések súlya az intézmények beszerzési gyakorlatában
A közbeszerzések során elıforduló korrupcióval kapcsolatos kutatás keretében
megvizsgáltuk, hogy az ajánlatkérık beszerzési gyakorlatában a közbeszerzések milyen
súllyal szerepelnek. E tényezı jelentısége abban rejlik, hogy a közbeszerzési korrupció egyik
megnyilvánulási formája a közbeszerzési eljárás kikerülésére irányuló magatartásban jelenik
meg. Természetesen itt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a törvény hatálya alá
tartozó szervezetek esetében a közbeszerzési eljárás nélkül létrejövı közpénzeket érintı
kötelmi jogviszony önmagában még nem minısül korrupciónak.
A szakemberek 82%-a tudott nyilatkozni arról, hogy intézményénél az összes beszerzésen
belül értékben milyen arányt képviselnek a közbeszerzések. Az általuk meghatározott adatok
szerint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél a beszerzések fele (50,7%)
valósul meg közbeszerzések révén. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy az ajánlatkérı
szervezetének mérete egyértelmően hatással van arra, hogy mennyi és milyen típusú
beszerzésének értéke éri el a közbeszerzési értékhatárokat.
A felmérés adatai szerint az átlaghoz viszonyítva a minisztériumokra, központi vagy egyéb
költségvetési szervekre (53,3%) és a „sok típust és sok eljárást kiírók”-ra (58%) jellemzı a
közbeszerzési eljárás útján történı beszerzés.
Az intézmények 17%-ánál a közbeszerzések aránya az összes beszerzésen belül maximum
10%-ot képvisel. Gazdasági, társadalmi potenciáljukból adódóan e szegmensbe elsısorban a
községekben található önkormányzatok tartoznak.
A kutatás azt mutatja, hogy ritkán, vagy szinte soha (a válaszadók 81,1%-a esetén) nem fordul
elı, hogy a közbeszerzési eljárást ugyanaz a szervezet nyeri, amellyel más fajta szerzıdést is
kötnek. A megkérdezett szervezetek 15,8%-a viszont gyakran, 3,1%-a nagyon gyakran áll
sima szerzıdéseses kapcsolatban is nyertes beszállítóival. Adataink szerint átlag feletti
arányban a közszolgáltatóknál, a kisvárosokban, illetve a Dél-Alföldi régióban fordul elı
ilyen szituáció.
3.1.3. A kiírt közbeszerzési eljárás-típusok értékhatár szerinti megoszlása
A közbeszerzéssel kapcsolatos korrupció empirikus kutatásánál megvizsgáltuk, hogy a
jogszabály által meghatározott értékhatárhoz10 kötıdı eljárásrendek alkalmazása és a
korrupciós attitőd között mutatható-e ki releváns kapcsolat. Ennek megfelelıen a felmérés
10

A megkérdezett közbeszerzéssel foglalkozó szakemberekrıl feltételeztük, hogy tisztában vannak a vizsgált
idıszakban hatályban lévı értékhatárokkal.
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következı lépésében az ajánlatkérık értékhatár szerinti pályáztatási gyakorlatát világítottuk
át.
A 2006. júliustól 2008. július végéig tartó kétéves idıszakban a közbeszerzési eljárást kiíró
szervek esetében egyértelmően kimutatható, hogy a közbeszerzési értékhatár és az
eljáráskiírás elıfordulási gyakorisága között fordított arányú összefüggés mutatható ki, minél
alacsonyabb az értékhatár, annál több szervezet írt ki az adott értékhatárba tartozó
közbeszerzési eljárást (3.1. ábra).
A különbözı értékhatárok együttes vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy – minden
bizonnyal a közigazgatásban betöltött kiemelkedı pozíciójuk is szerepet játszik benne – a
válaszadók nyilatkozatai alapján az uniós és a nemzeti értékhatárt elérı közbeszerzések
esetében a minisztériumok, központi vagy egyéb költségvetési szervek, illetve a klasszikus
ajánlatkérıi11 körbe tartozó cégek az átlagosnál magasabb arányban írnak ki eljárást. Ezzel
párhuzamosan azt is kiemeljük, hogy a községi önkormányzatok – gazdasági potenciáljukból
adódóan – az átlagosnál ritkábban írnak ki nemzeti, vagy közösségi kategóriába tartozó
eljárást.
3.1. ábra
Az alkalmazott eljárásrendek megoszlása a vizsgált idıszakban
egy ajánlatkérıre jutó eljárások átlaga: 5,1 db
közössségi értékhatárt elérı,
vagy meghaladó eljárás

37,1

62,9

egy ajánlatkérıre jutó eljárások átlaga: 4,6 db
nemzeti értékhatárt elérı,
vagy meghaladó eljárás

63,7

36,3

egy ajánlatkérıre jutó eljárások átlaga: 6,2 db
nemzeti értékhatár alatti
egyszerő eljárás

0%

79,8

10%

20%

30%

40%

20,2

50%

írtak ki

60%

70%

80%

90%

100%

nem írtak ki

N=456

11

A törvény a klasszikus ajánlatkérıi körbe sorolja egyrészt az államháztartás alrendszereinek körébe tartozó
szervezettípusokat és szervezeteket, pontosan meghatározva azokat (államháztartás alrendszerei), másrészt e
körben más átfogó kategóriákat (közjogi szerv, közérdekő feladatot ellátó) is megjelöl.
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3.1.4. Az egyes közbeszerzési eljárásrendeken belüli eljárások megoszlása
A kutatás feladata volt annak eldöntése is, hogy a különbözı rezsimeken belüli eljárás
alkalmazása a közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos attitődökre, percepciókra kihatással
van-e. Ennek érdekében a felmérés következı lépésében az ajánlatkérık által választott
eljárásrendeket vizsgáltuk meg. Hangsúlyozzuk, hogy a fejezetben közölt adatok nem a
hivatalos adatszolgáltatásból, hanem a megkérdezettek véleményébıl származnak és
elsısorban tájékoztató jelleggel közöljük azokat. (3.2. ábra)
A közösségi, illetve nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó eljárások esetében
leggyakoribb a nyílt eljárás kiírása: a válaszadók 85,9%-a nyilatkozott úgy, hogy a vizsgált
két év során intézménye írt ki ilyen eljárást. A nyílt eljárás „népszerőségét” mutatja az is,
hogy az összes kiírt eljárás több mint felét (58,8%) ezzel az eljárással valósították meg az
ajánlatkérık (6.sz. melléklet: 6.8. ábra).
A felmérés adatai szerint a nemzeti értékhatár alatti egyszerő eljárást kiíró intézmények a
meghirdetéssel induló eljárásokat sokkal többször alkalmazták, mint a meghirdetés nélkül
induló eljárásokat.
3.2. ábra
A kiírt eljárásrenden belüli eljárások megoszlása a vizsgált idıszakban
közösségi illetve nemzeti értékhatárt elérı eljárás
nyílt eljárás

85,9

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

66,7

25,0

meghívásos eljárás

75,0

15,6

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

84,4

14,0

egyszerősített eljárás bármely típusa

86,0

6,1

keret-megállapodásos eljárás

93,9

5,2

egyéb eljárás (pl. koncesszió, tervpályázat)
versenypárbeszéd eljárás

14,1

33,3

94,8

1,7

98,3

nemzeti értékhatár alatti eljárás
56,9

meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli eljárás

43,1

44,4

meghirdetéssel induló tárgyalásos eljárás

55,6

26,2

meghirdetés nélkül induló tárgyalás nélküli eljárás

73,8

14,8

meghirdetés nélkül induló tárgyalásos eljárás

85,2

6,1

tervpályázat eljárást
0%

93,9
10%

20%

30%

40%

írtak ki

50%

60%

70%

80%

90%

100%

nem írtak ki

N=456
A kutatás során az egyszerő közbeszerzési eljárások vonatkozásában is megvizsgáltuk, hogy a
különbözı eljárások milyen súlyt képviselnek az összes kiírt eljáráson belül. Felmérésünk
szerint az ajánlatkérık eljárásaikat legnagyobb arányban meghirdetéssel induló, tárgyalás
nélküli eljárás keretében írták ki a 2006. júliustól 2008. július végéig tartó idıszakban.
A kutatás során az egyszerő közbeszerzési eljárások vonatkozásában is megvizsgáltuk, hogy a
különbözı eljárások milyen súlyt képviselnek az összes kiírt eljáráson belül. Felmérésünk azt
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mutatja, hogy az ajánlatkérık eljárásaikat legnagyobb arányban meghirdetéssel induló,
tárgyalás nélküli eljárás keretében írták ki a vizsgált idıszakban. Bár a nemzeti értékhatár
alatti eljárások estében az ajánlatkérık mintegy negyede (26,3%) jelezte csak, hogy a vizsgált
idıintervallumban tett közzé meghirdetés nélkül induló, tárgyalás nélküli eljárást, a felmérés
azt igazolja, hogy aki írt ki ilyen típusú eljárást, azt nagy számban tette. A közzétett eljárások
átlagos száma ugyanis ezen eljárásnál a legnagyobb (6,1 db), míg a legalacsonyabb átlag a
tervpályázat eljárás esetében tapasztalható. (6. sz. melléklet: 6.13. ábra).
3.1.5. Az alkalmazott bírálati szempont
Prekoncepciónk szerint elvileg a közbeszerzési folyamatban alkalmazott bírálati szempont is
kapcsolatba hozható a korrupcióval. Elméletileg az ajánlatok elbírálásánál az összességében
legelınyösebb ajánlatnál a bírálati szempontok kialakításával, súlyozásával bizonyos fokig
befolyásolni lehet az eredmények alakulását. Hangsúlyozzuk, hogy a felmérés során csak az
elméleti vonatkozásában vizsgáltuk ennek lehetıségét.
A felmérés eredménye szerint bármi is képezi a közbeszerzés tárgyát, az eljárás elbírálásánál
az összességében legelınyösebb ajánlatot, mint bírálati szempontot gyakrabban alkalmazzák,
mint a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást. Idevonatkozó tapasztalatainkat a 3.3.
ábrában foglaltuk össze.
Amíg árubeszerzésnél a legalacsonyabb összegő árnak, mint döntési szempontnak a
minisztériumok, központi vagy egyéb költségvetési szerveknél, közszolgáltatóknál és a
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cégeknél van az átlagosnál nagyobb jelentısége, addig
az építési beruházások esetén a legalacsonyabb ár elsısorban az önkormányzat vagy
önkormányzati intézmény gyakorlatában tölt be átlag feletti szerepet.
Megítélésünk szerint minél összetettebb a beszerzés tárgya, minél nehezebben lehet egzakt
módon meghatározni a beszerzési paramétereket, annál gyakrabban fordul elı az
ajánlatkérıknél az összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempontként történı
alkalmazása.
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3.3. ábra
Milyen arányban használják bírálati szempontként az összességében legelınyösebb
ajánlatot a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatáshoz viszonyítva?
építési beruházási
közbeszerzésekben

66,7

építési vagy szolgáltatási
koncesszió közbeszerzésekben

62,9

60,3

áru közbeszerzésekben

59,8

szolgáltatás közbeszerzésekben
56,5

terv közbeszerzésekben

61,2

átlag
50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

%

N=294

3.2. Az ajánlattevık közbeszerzési gyakorlata
Az ajánlatkérıkhöz hasonlóan az ajánlattevıi státuszban lévı szervezetek véleményének
feltérképezésére is kiemelt figyelmet fordítottunk. Az ajánlattevık attitődjének megismerése
olyan szempontból is érdekes, hogy az ajánlattevık döntı többsége a gazdasági szférában
tevékenykedik, így egyaránt rálátása van a piaci és a közbeszerzési viszonyokra.
Az adatfelvétel során természetesen e szegmens esetében is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a
kutatás nem az eddig rejtett korrupciós tranzakciók feltárására irányul. Felmérésünk kizárólag
a közbeszerzési eljárások korrupciós szempontú megítélésének vizsgálatára fókuszál.
3.2.1. A közbeszerzési eljárásokban ajánlattevıként szereplı szervezetek imázsprofilja
Az ajánlattevıi minta összetevıit vizsgálva (az ajánlatkérıkhöz hasonlóan) arra
vállalkoztunk, hogy a különbözı ismérvek domináns jegyei alapján megrajzoljuk a
közbeszerzési eljárásokban ajánlattevıként szereplı szervezetek imázsprofilját.
A vizsgált kétéves idıszakban a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevıként meghatározó
szerepet vállaló szervezetek fı ismérvei a következık voltak:
a szervezet jellemzıen gazdasági tevékenységet folytat;
fı mőködési területe a gazdasági szolgáltatás, vagy az építıipar;
a tulajdonosi kör hazai befektetıkbıl áll;
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kisvállalkozási státuszba tartozik, az alkalmazotti létszám nem haladja meg a 10 fıt;
a szervezet cégforma szerinti besorolása Kft.;
nyereséges üzleti tevékenységet folytat;
a szervezet gazdasági helyzete fejlıdı;
székhelye a Közép-Magyarország régióban, illetve a fıvárosban található.
3.2.2. A megpályázott közbeszerzési eljárás-típusok értékhatár szerinti megoszlása
A felmérésbe bevont 470 szervezet valamivel több, mint egynegyede (26%) vett részt a 2006.
júliustól 2008. július végéig tartó kétéves idıszakban közösségi értékhatárt elérı, vagy
meghaladó eljárásban. Ezek a szervezetek átlagosan 8,4 ajánlatot nyújtottak be az elmúlt két
évben.
Az európai uniós értékhatárt elérı, vagy meghaladó eljárásban az átlagnál (26%) magasabb
arányban vettek részt a részvénytársaságok (68,7%), a szállítás, raktározás, posta, távközlés
területén mőködı cégek (36,2%), a külföldi tulajdonossal rendelkezı szervezetek (44,5%),
valamint a nagyvállalati kategóriába tartozó cégek (69,5%).
Mindezekbıl logikusan következik, hogy a közösségi értékhatárt elérı közbeszerzéseken
elsısorban a nagy, tıkeerıs cégek vesznek részt. Figyelmet érdemlı jelenség, hogy az
ajánlattevık vonatkozásában (az ajánlatkérıktıl eltérıen) azt tapasztaltuk, hogy a nemzeti
értékhatárt elérı, illetve ez alatti eljárásokon való részvétel már közel azonos arányú (3.4
ábra).
3.4. ábra
Az egyes eljárásrendekbe tartozó eljárásokon induló ajánlattevık
aránya a vizsgált idıszakban
egy ajánlattevıre jutó eljárások átlaga: 8,4 db

közössségi értékhatárt elérı,
vagy meghaladó eljárás

26,0

74,0

egy ajánlattevıre jutó eljárások átlaga: 7,6 db

nemzeti értékhatárt elérı,
vagy meghaladó eljárás

62,0

38,0

egy ajánlattevıre jutó eljárások átlaga: 7,1 db

nemzeti értékhatár alatti
egyszerő eljárás

0%

66,3

10%

20%

30%

40%

részt vett

N=470

33,7

50%

60%

70%

nem vett részt

80%

90%

100%
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A nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó, illetve az alatti közbeszerzési eljárásra is igaz
az uniós kategóriánál tett megállapításunk, miszerint a nagy, tıkeerıs cégek az átlagosnál
gyakrabban vesznek részt ezekben az eljárásokban.

3.2.3. Az egyes eljárásrendken belül megpályázott közbeszerzési eljárás-típusok megoszlása
A közösségi, illetve nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó eljárások esetében a
leggyakoribb a nyílt eljáráson való indulás, a válaszadók 86,6%-a nyilatkozta, hogy a vizsgált
két év során intézménye indult ilyen eljáráson (3.5. ábra).
A felmérés azt mutatja, hogy a nemzeti értékhatár alatti egyszerő eljárásban részvevı
ajánlattevık a meghirdetéssel induló eljárásokat sokkal jobban preferálják, mint a
meghirdetés nélkül induló eljárásokat.
Az ajánlatkérık és az ajánlattevık közbeszerzési gyakorlatának összehasonlítása (3.2 és 3.3
ábra) alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık közbeszerzési
eljárásokban való részvétele mind arányaiban, mind struktúrájában megfelel egymásnak.
Ebbıl a szempontból tehát megalapozottan lehet következtetéseket levonni arról, hogy az
ajánlatkérık, illetve ajánlattevık közbeszerzési gyakorlata befolyásolja-e, és ha igen, miként
befolyásolja a közbeszerzési attitődöt, percepciót.
3.5. ábra
A megpályázott eljárásrenden belüli eljárások megoszlása a vizsgált idıszakban
közösségi illetve nemzeti értékhatárt elérı eljárás
86,6

nyílt eljárás

13,4

28,9

meghívásos eljárás

71,1

19,9

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

80,1

15,7

egyszerősített eljárás bármely típusa

84,3

7,7

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

92,3

5,6

keret-megállapodásos eljárás

94,4

egyéb eljárás (pl. koncesszió, tervpályázat) 2,0

98,0

versenypárbeszéd eljárás 1,9

98,1

nemzeti értékhatár alatti eljárás
17,2

meghirdetés nélkül induló tárgyalás nélküli eljárás

82,8

12,2

meghirdetés nélkül induló tárgyalásos eljárás

87,8
54,8

meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli eljárás

45,2

43,9

meghirdetéssel induló tárgyalásos eljárás

56,1

6,1

tervpályázat eljárást
0%

93,9
10%

20%

30%

40%

50%

részt vett

N=470

60%

nem vett részt

70%

80%

90%

100%
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3.2.4. Az alkalmazott bírálati szempont
A megkérdezett ajánlattevık véleménye szerint a legtöbb esetben bírálati szempontként az
összességében legelınyösebb ajánlatot alkalmazzák. Idevonatkozó tapasztalatainkat a 3.6.
ábrában foglaltuk össze.
3.6. ábra
Milyen arányban használják bírálati szempontként az összességében legelınyösebb
ajánlatot a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatáshoz viszonyítva?
mezıgazdaság, feldolgozóipar

60,0

villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás

59,7
56,9

kereskedelem, vendéglátás

55,8

építıipar
50,0

gazdasági szolgáltatás
42,2

szállítás, raktározás, posta, távközlés

56,7

átlag
0

10

20
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40

50
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70

%

N=370
Csupán egyetlen területet találtunk (a szállítás, raktározás, posta, távközlés), ahol – az
ajánlattevık nyilatkozata szerint – a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást alkalmazzák
domináns bírálati szempontként.
A megkérdezettek véleménye szerint a gazdasági szolgáltatások terén, pedig pont fele-fele
arányban bírálják el az ajánlatokat a két bírálati szempont segítségével. Amint már említettük,
az alkalmazott bírálati szempont azért fontos a közbeszerzési korrupció vonatkozásában, mert
az összességében legelınyösebb bírálati szempont elméletileg (ismételten hangsúlyozzuk,
hogy csak elméletileg) nagyobb lehetıséget teremt a korrupció számára.
A két fı szegmens becslésének fıátlaga (az ajánlatkérık esetében 61,2%, az ajánlattevıknél
56,7%) ebben az esetben is megerısítik egymást.
Az ajánlatkérık és az ajánlattevık közbeszerzési gyakorlatára vonatkozó további részletes
adatokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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4. A KÖZBESZERZÉSI KORRUPCIÓVAL KAPCSOLATOS
PERCEPCIÓK ÉS ATTITŐDÖK
4.1. A moralitás és legalitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban
A felmérés elsıdlegesen a közbeszerzési eljárások megkérdezett résztvevıinek
(ajánlatkérıknek és az ajánlattevıknek) a közbeszerzések során elıforduló korrupcióval
kapcsolatos attitődjeinek, percepcióinak és tapasztalatainak feltérképezésére irányult. Ennek
megfelelıen arra törekedtünk, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos korrupcióról kialakult – a
közbeszerzési gyakorlatból származó - véleményeket komplexen tudjuk elemezni. Elsı
lépésben arra kértük a válaszoló szakembereket, hogy a társadalom általános erkölcsi normái
(moralitás), illetve a jogszerőség (legalitás) szemszögébıl ítéljék meg a közbeszerzések
szereplıinek magatartását. Hangsúlyozzuk, hogy mind a moralitás, mind a legalitás
megítélésére vonatkozó megállapításainkat a megkérdezettek véleménye alapján
alakítottuk ki.
4.1.1. A moralitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban
A 4.1. ábra jól szemlélteti, hogy a vizsgálatba bevont szakemberek döntı többsége mind az
ajánlatkérık, mind az ajánlattevık vonatkozásában alapvetıen etikusnak ítéli meg a
közbeszerzési szférát. A megkérdezettek véleménye szerint a jellemzıen nem etikusnak
tartott közbeszerzési szereplık részaránya csupán 4-5% között mozog. A belsı struktúrát
vizsgálva azonban megállapíthatjuk, hogy az ajánlatkérık vonatkozásában határozottabban
érvényesül a kimondottan etikus magatartási forma. A megkérdezettek egyharmada (33,6%)
szerint az ajánlatkérık a jellemzıen etikusok táborába tartoznak. Összességében ez azt jelenti
(az ajánlatkérık és az ajánlattevık véleményét összesítve), hogy az ajánlatkérık etikusabbnak
minısülnek, mint az ajánlattevık.
4.1. ábra
A moralitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban

Ajánlattevık

4,1

14,9

Ajánlatkérık

4,7

13,8

0%

50,8

43,2

20%

jellemzıen nem etikus

N=900

24,4

40%

inkább nem etikus

33,6

60%

inkább etikus

4,7

80%

jellemzıen etikus

5,8

100%

NT/NV
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A szegmensenként elvégzett összehasonlító elemzések közül a 4.2. ábrában azt mutatjuk be,
hogy saját magukról, illetve a másik félrıl miként nyilatkoznak a közbeszerzések szereplıi.
4.2. ábra
A közbeszerzések szereplıinek megítélése saját magukról
és a másik félrıl (moralitás)
ajánlattevıi oldal megítélése
ajánlattevı

5,5

15,6

ajánlatkérı 2,6

átlag

14,1

4,1

ajánlattevı

ajánlatkérı 1,9

4,7

0%

20,4

47,7

14,9

7,5

átlag

54,1

28,4

50,8

7,1

7,2

39,9

13,8

jellemzıen nem etikus

21,0

46,3

43,2

20%

5,8

24,4

ajánlatkérıi oldal megítélése
megítélése 46,5

20,4

40%
inkább nem etikus

inkább etikus

4,6

4,8

4,7

33,6

60%

4,4

80%
jellemzıen etikus

100%
NT/NV

N=900
Tapasztalatainkat összefoglalva a következıket állapíthatjuk meg:
Az ajánlattevık viszonylag kritikusan viszonyultak saját maguk etikai szempontú
minısítéséhez.
Az ajánlattevık határozottan kedvezıtlen véleménnyel rendelkeznek az
ajánlatkérıkrıl.
Az ajánlatkérık saját magukat kifejezetten az etikus magatartású kategóriába sorolták
be.
Az ajánlattevık vonatkozásában a legetikusabbnak tartott válaszadói profilt a szállítás,
raktározás, posta, távközlés területén tevékenykedı cégek (32,3%), a non-profit szervezetek
(40,1 %), nagyvállalati kategóriába tartozó gazdálkodó szervek (38,8%), valamint azon cégek
képviselik, akik eljárásokon való nyerési arányuk 50% felett van (31,2%), illetve akik az
Észak-Alföld tervezési-statisztikai régióban (33,0%) tevékenykednek.
Az ajánlattevık esetében a jellemzıen nem etikus válaszadói profilt elsısorban a
részvénytársaságok (9,3%), az építıipar (7,0%), kereskedelem, vendéglátás (7,0%) területén
található cégek, a nyereséges gazdasági társaságok (6,7%), valamint a Közép-Magyarország
régióba tartozó szervezetek képviselik.
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Az ajánlatkérık legetikusabb válaszadói profiljába (átlag 33,6%) azon szervezetek tartoznak,
akik az Észak-Alföldi tervezési-statisztikai régióban (51,6%) mőködnek.
Az ajánlatkérık jellemzıen nem etikus válaszadói profiljába elsısorban a Budapesten
mőködı szervezetek tartoznak (6,1%).
4.1.2. A legalitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban
A közbeszerzési moralitás elemzésekor megállapítottuk, hogy a megkérdezett szakemberek
döntı többsége (a válaszadók több mint négyötöde) azon az állásponton van, hogy mind az
ajánlatkérık, mind az ajánlattevık közbeszerzési magatartása megfelel az erkölcsi
elvárásoknak.
A közbeszerzéssel kapcsolatos korrupció szemszögébıl már izgalmasabb, miként alakul a
jogszerőséggel kapcsolatos közvélemény. A megkérdezettek véleménye szerint 10
közbeszerzésben érintett szervezet közül csupán egy esetében valószínősíthetı, hogy nem
tartja be a jogi normákat.
4.3. ábra
A legalitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban

Ajánlattevık 2,5

9

Ajánlatkérık 2,2

9,4

0%

49

34,9

42,8

20%

jellemzıen nem jogkövetı

42,8

40%

inkább nem jogkövetı

60%

inkább jogkövetı

4,6

2,8

80%

jellemzıen jogkövetı

100%

NT/NV

N=900

A 4.4. ábrából kitőnik, hogy az ajánlatkérık megítélése nem csak a moralitás, hanem a
legalitás területén is némileg kedvezıbb, mint az ajánlattevıké.
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Természetesen e tényezınél is megvizsgáltuk, hogy saját magukról, illetve a másik félrıl
miként nyilatkoznak a közbeszerzések szereplıi.
4.4. ábra
A közbeszerzések szereplıinek véleménye saját magukról
és a másik félrıl (legalitás)
ajánlattevıi oldal megítélése

ajánlattevı 2,8

11,4

51,9

ajánlatkérı 2,2 6,6

átlag 2,5

30,1

45,9

9,0

3,8

39,8

49,0

5,5

34,9

4,6

ajánlatkérıi oldal megítélése

ajánlattevı 3,1

15,8

ajánlatkérı 1,3 2,9

átlag 2,2
0%

49,1

28,0

36,5

9,4

4,0

57,5

42,8

20%
jellemzıen nem jogkövetı

1,8

42,8

40%
inkább nem jogkövetı

60%
inkább jogkövetı

2,8

80%
jellemzıen jogkövetı

100%
NT/NV

N=900
Tapasztalatainkat összefoglalva a következıket állapíthatjuk meg:
Az ajánlattevık nem csak a moralitás, hanem a jogkövetı magatartás szempontjából is
viszonylag kritikusan viszonyultak saját maguk minısítéséhez.
Az ajánlattevık e tényezı esetében is határozottan kedvezıtlen véleménnyel
rendelkeznek az ajánlatkérıkrıl.
Az ajánlatkérık saját magukat egyértelmően a jogkövetı magatartású kategóriába
sorolták be.
Az ajánlattevıket leginkább jogkövetınek azok tartják, akik
a villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás területén dolgoznak (42,0%),
non-profit szervezetként mőködnek (50,5 %),
nagyvállalatok közé sorolhatók (43,8%),
50% feletti arányban nyernek az eljárásokon (46,5%) és
a Dél-Dunántúli tervezési-statisztikai régióba (46,4%) tartoznak.
Az ajánlattevık vonatkozásában a legkevésbé jogkövetınek tartott válaszadói profilt a
építıipar területén tevékenykedı cégek (4,7%), a 25-50 fı alkalmazotti létszámmal
rendelkezı szervezetek (4,4%), középvállalati kategóriába tartozó gazdálkodó szervek (5,1%),
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valamint azon cégek képviselik, akik a Közép-Dunántúli tervezési-statisztikai régióban
(4,7%) tevékenykednek.
Az ajánlatkérıket leginkább jogkövetınek azok (átlag 42,8%) tartják, akik
közszolgáltatók (63,9%),
26-50 fıt alkalmaznak (54,9%),
önkormányzatok, vagy önkormányzati intézmények (59,7 %),
a Dél-Dunántúli tervezési-statisztikai régióba (57,5%) tartoznak.
Az ajánlatkérık jellemzıen nem jogkövetı válaszadói profiljába is a Dél-Dunántúli tervezésistatisztikai régióba mőködı szervezetek (4,7%) tartoznak.
Az ajánlatkérık és ajánlattevık véleményét összegezve fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az
ajánlattevık mind a moralitás, mind a legalitás oldaláról nézve általában rosszabb
véleménnyel vannak az ajánlatkérıkrıl, mint saját magukról.
Késıbbiekben látni fogjuk, hogy gyakorlatilag az egész közbeszerzési korrupció
kérdéskörében kritikusabb álláspontot képviselnek. Az ajánlattevık közbeszerzési
korrupcióval kapcsolatos attitődjének szenzibilitása kimutathatóan nagyobb.
A felmérés során azt is megvizsgáltuk, hogy az erkölcsi norma, illetve a jogszerőség
megítélését befolyásolja-e az, hogy a közbeszerzés szereplıje milyen típusú eljárást írt ki,
illetve milyenre pályázott. A véleményeket a 4.1. táblázatnál minden esetben az adott eljárást
kiírók, a 4.2. táblázatnál, pedig az adott eljáráson indulók szemszögébıl adjuk meg.
(Zárójelben az adott közbeszerzési eljárást kiírók, illetve eljáráson indulók arányát közöljük).
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4.1. táblázat
Ajánlatkérık véleménye közbeszerzés szereplıinek
etikus és jogkövetı megítélésérıl

Eljárásrend

Közösségi (európai
uniós) értékhatárt
elérı, vagy meghaladó
eljárás (38%)

Nemzeti értékhatárt
elérı vagy meghaladó
eljárás (64%)

Nemzeti értékhatár
alatti, egyszerő
közbeszerzési eljárás
(79%)

Ajánlattevık megítélése
Ajánlatkérık megítélése
etikus
jogkövetı
etikus
jogkövetı
magatartás alapján
Az adott eljárást
kiírók véleménye
Az adott
Az adatok
Az adatok
kedvezıtlenebb, az
eljárást kiírók
lényeges eltérést lényeges eltérést
ajánlattevıket ık
véleménye
nem mutatnak.
nem mutatnak.
kevésbé tartják
kedvezıbb.
etikusnak.
Az ajánlattevık
megítélése kettıs:
egyrészt: az adott
Az adott eljárást
eljárást kiírók
kiírók
körében
véleménye
alacsonyabb a másik
valamivel
Az adott eljárást
Az adott
felet nem etikusnak
kedvezıtlenebb,
kiírók
eljárást kiírók
tartók aránya,
körükben a
véleménye
véleménye
ugyanakkor jóval
kimondottan
kedvezıbb.
kedvezıbb.
kisebb azok
etikus
hányada is, akik az
magatartás
ajánlattevıket a
részaránya
jellemzıen etikusok
alacsonyabb.
kategóriába
sorolják.
Az adatok
Az ajánlattevık
lényeges
megítélése
eltérést nem
kettıs: az
mutatnak,
eljárást kiírók
bár az eljárást
körében
kiírók
Az adott eljárást
alacsonyabb a
körében
kiírók az
nem jogszerően
Az adatok
valamivel
ajánlattevıket
eljárók aránya,
lényeges eltérést
alacsonyabb
kedvezıbben
ugyanakkor
nem mutatnak.
az
értékelik.
alacsonyabb a
ajánlatkérıket
jellemzıen
a jellemzıen
jogkövetı
jogkövetı
véleményen
kategóriába
lévık
sorolók
részesedése is.
aránya.
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4.2. táblázat
Ajánlattevık véleménye közbeszerzés szereplıinek
etikus és jogkövetı megítélésérıl

Eljárásrend

Közösségi
(európai uniós)
értékhatárt elérı,
vagy meghaladó
eljárás (26%)

Nemzeti
értékhatárt elérı,
vagy meghaladó
eljárás (62%)
Nemzeti
értékhatár alatti,
egyszerő
közbeszerzési
eljárás (67%)

Ajánlatkérık megítélése
Ajánlattevık megítélése
etikus
jogkövetı
etikus
jogkövetı
magatartás alapján
Az eljáráson
indulók
Az eljáráson indulók
értékelése a
értékelése a negatív
negatív
vélemények alapján
vélemények
Az eljáráson
alapján sokkal
Az eljáráson
sokkal
kedvezıtlenebb, bár indulók
kedvezıtlenebb, indulók
körükben magasabb
véleménye
bár körükben
véleménye
azok aránya, akik az
magasabb azok
kedvezıbb.
kedvezıtlenebb.
ajánlattevıket
aránya, akik az
jellemzıen etikusnak
ajánlatkérıket
tartják.
jellemzıen
etikusnak
tartják.
Az eljáráson
Az eljáráson
Az eljáráson
Az adatok lényeges
indulók
indulók
indulók
véleménye
eltérést nem
véleménye
véleménye
mutatnak.
sokkal
kedvezıbb.
kedvezıbb.
kedvezıbb.
Az adatok lényeges
eltérést nem
mutatnak.

Az eljáráson
indulók
véleménye
kedvezıtlenebb.

Az eljáráson
indulók
véleménye
kedvezıtlenebb.

Az eljáráson
indulók
véleménye
kedvezıtlenebb.

4.1.3. A teljesen szabályos közbeszerzések arányának becslése
A közbeszerzésekkel kapcsolatos legalitás témakörének általános megítélése mellett arra is
választ kerestünk, hogy a megkérdezett szakemberek becslése szerint a közbeszerzések hány
százaléka bonyolódik le teljesen szabályosan.
Megítélésünk szerint e kérdés jelentısége abban nyilvánul meg, hogy a jogi normáknak nem
megfelelı eljárás önmagában még nem tekinthetık korrupciónak, de mindenképpen a
közbeszerzési korrupció elıszobájaként fogható fel. Prekoncepciónk szerint, minél gyakoribb
a közbeszerzési szabályok megsértése, annál jobban növekszik a korrupció kialakulásának
esélye.
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4.5. ábra
A teljesen szabályos közbeszerzések arányának becslése
saját szakmában
ajánlattevı

62,1

37,9

82,4

ajánlatkérı

átlag (saját szakma)

17,6

72,4

27,6

N=701
országosan
ajánlattevı

53,4

ajánlatkérı

64,1

átlag (országosan)
N=618

46,6

35,9

58,7

0%

10%

20%

30%

41,3

40%

50%

teljesen szabályos

60%

70%

80%

90%

100%

nem szabályos

Tapasztalataink szerint az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyaránt úgy vélekednek, hogy saját
szakmájukban (72,4%) az ország egészéhez (58,7%) viszonyítva jóval magasabb a teljesen
szabályos eljárások részaránya. A kutatás ugyanakkor azt is kimutatta, hogy az ajánlattevık
mind szakmai, mind országos szinten inkább kedvezıtlenül ítélik meg a jogszabályi
elıírásoknak teljesen megfelelı közbeszerzések részarányát, mint az ajánlatkérık.
Az ország egészére vonatkozó becslés esetében az átlagnál kedvezıbben ítélték meg a
helyzetet:
a közszolgáltatók és a minisztériumok, központi vagy egyéb költségvetési szervek,
azok az ajánlatkérık, akik kevés típusból sok eljárást írnak ki,
a Dél-Alföldi régió megkérdezettjei.
A saját szakmára vonatkozó becslés esetében az átlagnál kedvezıbben ítélték meg a helyzetet:
a közszolgáltatók és a minisztériumok, központi vagy egyéb költségvetési szervek,
akik non-profit szervezetként mőködnek valamint azok,
akiknél az alkalmazotti létszám meghaladja a 120 fıt.
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4.2. A korrupció fogalmának értelmezése a közbeszerzésekkel kapcsolatban
A korrupció és ezen belül a közbeszerzési korrupció fogalmának egzakt definiálása nem
tartozott a kutatás célkitőzései közé. Elsıdleges feladatunk arra irányult, hogy a
közbeszerzések szereplıinek korrupcióval kapcsolatos fogalomrendszerét behatároljuk,
meghatározzuk az észlelési szinteket, és objektív módon feltérképezzük a korrupciós köztudat
általános és specifikus vonásait. A közbeszerzési korrupció fogalmának behatárolása
érdekében 27, a közbeszerzések során megfigyelhetı jelenséget leíró állításról kértük a
megkérdezettek véleményét: azt kellett eldönteniük, hogy ha az adott jelenséget tapasztalják,
akkor ehhez a korrupció fogalmát társítják-e. A 27 szituációs állítást a Megbízó szakértıivel
közösen alakítottuk ki. Az elıre megfogalmazott jelenségek között nem szerepelt a pénzbeli
megvesztegetés, feltételeztük, hogy ezt mindenki korrupciónak tekintené.
4.2.1. Korrupciós érzékenység
A korrupció fogalmához kapcsolódó állítások vizsgálatánál elsı lépésben azt néztük meg,
hogy a 27 szituációs állítás esetében a megkérdezettek körében a korrupció iránti
„érzékenység” vonatkozásában mutatható-e ki mérhetı különbség a különbözı célcsoportok
között. A megkérdezettek átlagosan 14,7 állítás esetében valószínősítettek korrupciót a
háttérben. Az ajánlatkérık szignifikánsan kevesebb állításról feltételezték a korrupciót, az
ajánlatkérık mindössze 13 állítást jelöltek meg, szemben az ajánlattevık 16,5 állításával.
Az ajánlatkérık között a cégek a gyanakvóbbak, a közszolgáltatók átlaga 14,9, a klasszikus
ajánlatkérıi12 körbe tartozó cégeké 14,5. A legkevésbé az önkormányzatok feltételezték a
korrupciót, mindössze 12,5 állításról vélekedtek így. Akik sok eljárást írtak ki (az eljárástípusok számától függetlenül), kevésbé feltételezik a korrupciót, mint akik keveset. Jellemzı,
hogy a gazdasági tevékenységet folytató cégek érzékenyebbek (16,0), mint azok, amelyek
ilyen tevékenységet nem folytatnak (13,2).
Minél nagyobb a cég (akár az alkalmazotti létszám, akár a KSH besorolás alapján), annál
kevésbé volt érzékeny a válaszadó. Aszerint, hogy mennyi és milyen típusú eljárásban
indultak az ajánlatadók, nincs szignifikáns különbség, viszont azok, akik nagyobb arányban
nyertek, kevésbé voltak érzékenyek, mint azok, akik nyerési aránya 50% alatti.
A legnagyobb érzékenységet az építıiparban (17,5), a gazdasági szolgáltatási területen (17,0)
és a szállítás, raktározás, posta, távközlés területen (16,3) mőködı cégek válaszadói mutatták.
Minél nagyobb településen mőködik a megkérdezett szervezet, annál gyanakvóbbnak
bizonyult a válaszadó. A Közép-Magyarország régió (16,7) szervezetein kívül a KözépDunántúli (15,2) és az Észak-Alföldi (15,3) régiók megkérdezettjei mutattak magasabb
érzékenységet.
12

A törvény a klasszikus ajánlatkérıi körbe sorolja egyrészt az államháztartás alrendszereinek körébe tartozó
szervezettípusokat és szervezeteket, pontosan meghatározva azokat (államháztartás alrendszerei), másrészt
átfogó kategóriákat (közjogi szervek, közfeladatot ellátók stb.) is megjelöl.
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4.6. ábra
Korrupciós érzékenység szegmensenként
(a korrupciót sejtetı szituációk átlagos száma, maximum=27)
Típus

13,0

írt ki eljárást
indult eljáráson
mindkettı

16,5
13,1
Gazdasági tevékenységet...

folytat
nem folytat

16,0
13,2

Fı tevékenység

egyéb
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
építıipar

12,6
15,7
15,8
15,9

16,3
17,0
17,5

KSH besorolás

egyéni vállalkozás
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalat

19,5
16,1
16,7
15,9
14,6

Alkalmazottak száma

0-10 fı
11-25 fı
26-50 fı
51-120 fı
120 fı felett

15,8
15,4
14,7
13,7

13,3
Ajánlattevık nyerési aránya

0%
1-25%
26-50%
51-99%
100%

16,6
18,1
16,4
15,2
14,5
Település típusa

fıváros
megyeszékhely vagy megyei jogú város
egyéb város
község

16,8
13,8
13,5
12,9

Régió

Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Észak-Alföld
Közép-Magyarország

11,3
11,9
13,0
13,0

15,2
15,3
16,7
14,7

Átlagosan
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Átlag

N=900
4.2.2. A korrupciógyanús szituációk
A korrupció fogalmához kapcsolódó állítások vizsgálatánál következı lépésben azt néztük
meg, hogy a 27 szituációs állítás alapján hogyan lehet behatárolni a megkérdezettek
korrupcióról kialakított véleményét.
A korrupciógyanús szituációk vizsgálatakor négyfokú skálát használtunk az értékeléshez,
amely a következı volt: 1, ha egyértelmően nincs korrupció a háttérben, 2, ha nem valószínő
a korrupció, 3, ha valószínő a korrupció és 4, ha egyértelmően korrupció van a háttérben a
megkérdezett véleménye szerint.
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4.2.2.1. Az egyértelmően korrupciónak minısített esetek
A skála átlaga öt szituáció esetében három feletti (3,24) értéket ért el, ezeket a
megkérdezettek döntı többsége korrupciós jelenségnek tartja.
Ezek jellemzıen a családi és tulajdonosi összefonódást bemutató szituációk, egy kivétel van,
amelyik még bekerült ebbe a körbe, az, ha az ajánlatkérı munkatársa egyes ajánlattevıknek
többletinformációt ad ki (4.7. ábra)
4.7 ábra
A legtöbbek által korruptnak tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 a maximum)
Családi vagy üzleti összefonódás van az
ajánlatkérı és a nyertes ajánlattevı
között

3,40

3,30

Az eljárást az ajánlatkérı tulajdonában
álló gazdasági társaság nyeri

A nyertes ajánlattevı munkatársa vagy
tulajdonosa korábban az ajánlatkérı
alkalmazottja volt

3,19

Az ajánlatkérı munkatársa egyes
ajánlattevıknek többletinformációkat
ad ki

3,16

Az eljárásban több olyan ajánlattevı

3,13

indul, amely ugyanazon személy
tulajdonában van

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

átlag

N=900
A teljesség, illetve az átlagértékek esetleges torzító hatásának kiküszöbölése végett a 4.8.
ábrában a legtöbbek által korruptnak tartott szituációk válaszainak megoszlási értékeit is
bemutatjuk.
Szegmentációs szemponttól függetlenül minimális azok aránya (2-4%), akikben ilyen
esetekben egyáltalán nem merül fel korrupciós gyanú. 100 megkérdezett személybıl legalább
81 fı korrupcióval azonosítja ezeket a jelenségeket.
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4.8. ábra
A legtöbbek által korruptnak tartott szituációk
(megoszlás négyes korrupciós skálán)
Családi vagy üzleti összefonódás van az
ajánlatkérı és a nyertes ajánlattevı

2

8

38

52

között

Az eljárást az ajánlatkérı tulajdonában
álló gazdasági társaság nyeri

4

A nyertes ajánlattevı munkatársa vagy
tulajdonosa korábban az ajánlatkérı
alkalmazottja volt

3

14

Az eljárásban több olyan ajánlattevı
indul, amely ugyanazon személy
tulajdonában van

2

17

Az ajánlatkérı munkatársa egyes
ajánlattevıknek többletinformációkat
ad ki

2
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48
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60%

70%
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egyértelmően nincs korrupció a háttérben

nem valószínő a korrupció
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egyértelmően korrupció van a háttérben

90%

100%

N=900
A kutatási cél maximális elérése érdekében mind az ajánlatkérık, mind az ajánlattevık
esetében megvizsgáltuk, hogy a csoportképzı ismérvek vonatkozásában mennyire tekinthetı
homogénnek a megkérdezettek véleménye. A 4.3. táblázatban az ajánlatkérık alcsoportjának
véleménye jelenik meg.
4.3. táblázat
A korruptnak tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlatkérık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlatkérı típusa
minisztérium, központi vagy egyéb költségvetési szerv
önkormányzat, vagy önkormányzati intézmény
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cég
közszolgáltató
egyéb
Ajánlatkérık átlaga

Átlagérték
3,27
3,04
3,35
3,07
3,26
3,14

A kutatási adatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az ajánlatkérık körében a
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozók az átlagosnál határozottabban képviselik azt az
álláspontot, hogy az elızıekben említett esetek korrupciónak minısülnek.
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A 4.4. táblázat az ajánlattevık alcsoportjának véleményét tükrözi. Tapasztalataink szerint a
mezıgazdaságban, feldolgozóiparban és a gazdasági szolgáltatások területén tevékenységet
folytató cégek korrupciós minısítése (inkább tartják korrupciósnak) a többi ágazatnál
erıteljesebben jelenik meg. Az ajánlatkérıket és az ajánlattevıket együttesen vizsgálva azt a
megállapítást tehetjük, hogy az ajánlattevık határozottabban korrupciónak minısítik a
vizsgált tényezıket.
4.4. táblázat
A korruptnak tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlattevık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlattevı típusa
építıipar
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
egyéb
Ajánlattevık átlaga

Átlagérték
3,34
3,36
3,34
3,35
3,23
3,36
3,00
3,33

4.2.2.2. Az inkább korrupciónak minısített esetek
A korrupcióval kapcsolatos jelenségek második szintjére (elsı szinten az egyértelmően
korrupciós szituációk találhatóak) azok az állítások kerültek, amelyekrıl a megkérdezettek
véleménye már erıteljesebben oszlik meg, de alapvetıen inkább a korrupciós jelenségek
széférájába tartoznak.
Mindegyik vizsgált tényezınél a megkérdezettek több mint fele korrupciónak minısítette az
adott esetet. Inkább korrupciósnak ítéltek a megkérdezettek hét szituációt, ezek átlaga
négyfokú skálán 2,75 és 3 között van. A megkérdezettek ebbe a csoportba sorolták az
eljárásban indulók összebeszélését valószínősítı szituációkat, a közbeszerzés elkerülése,
valamint az ajánlatkérı és az ajánlattevı közötti összebeszélést sejtetı szituációk közül a
kiírás ajánlattevıre szabottságát, az olcsó ajánlattevık kizárását és azt, ha a szokásos partner
kirívóan alacsony árat ad meg.
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4.9. ábra
Az inkább korruptnak tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 a maximum)
Azonos beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokon a potenciális
ajánlattevık rotálva indulnak

2,91

Bár a felhívás vagy dokumentáció szerint egy konkrét típus megjelölése csak a
termék azonosítását célozza, a versenyt egy ajánlattevıre szőkíti

2,91
2,84

A nyertes ajánlattevı 10% alatti alvállalkozóként bevon egy vagy több vesztest

2,84

A beszerzés több részre bontásával az ajánlatkérı elkerülte a közbeszerzést
A kiírás olyan alkalmassági követelményeket tartalmaz, amelyek aránytalanok
a beszerzés jelentıségéhez, értékéhez képest

2,78
2,76

Az ajánlatkérı szokásos partnere kirívóan alacsony árat ad meg

2,75

Több olcsó ajánlatot tevıt kizárnak az eljárásból

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

átlag

N=900
Az átlagértékek esetleges torzító hatásának kiküszöbölése végett e korrupciós esethalmaznál
is bemutatjuk az inkább korruptnak tartott szituációkra adott válaszok megoszlási értékeit.
Tapasztalataink szerint a vizsgált állítások esetén a többség (38-54%) korrupciót
valószínősített, illetve 15-25%-uk korrupciós esetnek minısítette a jelenséget, ugyanakkor a
válaszadók harmada-negyede nem tartotta valószínőnek, hogy a szituáció korrupcióhoz
kapcsolódik.
4.10. ábra
Az inkább korruptnak tartott szituációk
(megoszlás négyes korrupciós skálán)
A beszerzés több részre bontásával az ajánlatkérı elkerülte a közbeszerzést

5

Bár a felhívás vagy dokumentáció szerint egy konkrét típus megjelölése csak a
termék azonosítását célozza, a versenyt egy ajánlattevıre szőkíti
Azonos beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokon a potenciális
ajánlattevık rotálva indulnak

5
4

31

39

25
24

45

25

49

23

A nyertes ajánlattevı 10% alatti alvállalkozóként bevon egy vagy több vesztest

5

Több olcsó ajánlatot tevıt kizárnak az eljárásból

5

33

45

17

Az ajánlatkérı szokásos partnere kirívóan alacsony árat ad meg

4

32

47

17

A kiírás olyan alkalmassági követelményeket tartalmaz, amelyek aránytalanok a
beszerzés jelentıségéhez, értékéhez képest
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25
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24
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egyértelmően korrupció van a háttérben

N=900
Az egyértelmően korrupt jelenségeknél bemutatott módon itt is megvizsgáltuk, hogy a fı
csoportképzı ismérvek vonatkozásában mennyire tekinthetı homogénnek a megkérdezettek
véleménye. A 4.5. táblázatban az ajánlatkérık alcsoportjának véleménye jelenik meg. A
kutatási adatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy ebben a korrupciós
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fogalomkörben is a klasszikus ajánlatkérık azok, akik az átlagosnál határozottabban
képviselik azt az álláspontot, hogy az ide tartozó esetek korrupciónak minısülnek.
4.5. táblázat
Az inkább korruptnak tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlatkérık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlatkérı típusa
minisztérium, központi vagy egyéb költségvetési szerv
önkormányzat, vagy önkormányzati intézmény
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cég
közszolgáltató
egyéb
Ajánlatkérık átlaga

Átlagérték
2,78
2,64
2,94
2,70
2,83
2,72

Az ajánlattevık vonatkozásában tapasztalataink szerint az építıiparban dolgozó cégek
képviselıinél erısebb a korrupciós attitőd. Minden bizonnyal azért, mert olyan szituációkról
van szó, amelyek miatt (a késıbbiekben látni fogjuk) a korrupció mértékét is átlag fölöttinek
tartják.
4.6. táblázat
Az inkább korruptnak tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlattevık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlattevı típusa
építıipar
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
egyéb
Ajánlattevık átlaga

Átlagérték
3,03
2,97
2,91
2,88
2,92
2,90
2,65
2,93

4.2.2.3. Az éppen korrupciónak minısített esetek
A korrupcióról alkotott fogalom kategória legalsó szintjére azokat a jelenségeket soroltuk,
amelynek átlaga 2,5 és 2,75 közé került. Nyolc általunk vizsgát szituáció esetében az átlag
ebbe az intervallumba esik, azaz még éppen inkább korrupciós jelenségnek tartják azokat,
mint nem. Ide tartoznak a szokatlan jelenségeket bemutató állítások, a csak 1-2 szállítóra kiírt
eljárások, a szubjektív bírálati szempontok, a csak egyetlen érvényes ajánlatra szőkülı
beszerzések, a nem a legjobb ajánlatot nyertesnek kihozó eljárások. Jellemzıen a többség
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valószínősíti a korrupciót, de mindössze 10-16% azon válaszadók aránya, akik szerint ez
egyértelmő. (4.11. és 4.12. ábra)
Különösen érdekes, hogy az elhíresült postai biciklis eljárás után is csak 2,68 a korrupciós
indexe annak, ha a közbeszerzés tárgyáról a hirdetmény közzététele elıtt értesül egy vagy
több potenciális ajánlattevı. Mindössze a válaszadók 15%-a sorolta ezt egyértelmően a
korrupcióhoz kapcsolódó szituációk közé!
4.11. ábra
Az éppen korruptnak tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 a maximum)
2,73

Egy közbeszerzési eljárásban az ajánlattevık tılük szokatlan árat adnak meg
A potenciális ajánlattevık a munka volumene által nem indokolhatóan hoznak
létre konzorciumot
A hirdetmény nélkül induló eljárásokból számomra érthetetlen okokból
maradnak ki vagy kerülnek be ajánlattevık
A közbeszerzés tárgyáról a hirdetmény elıtt értesül egy vagy több várható
ajánlattevı

2,71
2,70
2,68
2,67

A mőszaki leírásnak csak 1-2 szállító tud megfelelni
A bírálati szempontokat szubjektíveknek érzem

2,61

Csak egyetlen érvényes ajánlat vagy részvételi jelentkezés marad az eljárásban

2,59

A tárgyalásos eljárást más ajánlattevı nyeri, mint akinek kiindulásképpen a

2,58

legjobb volt az ajánlata

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

átlag

N=900
4.12. ábra
Az éppen korruptnak tartott szituációk
(megoszlás négyes korrupciós skálán)
A mőszaki leírásnak csak 1-2 szállító tud megfelelni

7

Csak egyetlen érvényes ajánlat vagy részvételi jelentkezés marad az eljárásban

8

A közbeszerzés tárgyáról a hirdetmény elıtt értesül egy vagy több várható
ajánlattevı
A potenciális ajánlattevık a munka volumene által nem indokolhatóan hoznak
létre konzorciumot

8
6
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40
29

4

31

6

28

A bírálati szempontokat szubjektíveknek érzem

7

A tárgyalásos eljárást más ajánlattevı nyeri, mint akinek kiindulásképpen a
legjobb volt az ajánlata

8
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A hirdetmény nélkül induló eljárásokból számomra érthetetlen okokból
maradnak ki vagy kerülnek be ajánlattevık

Egy közbeszerzési eljárásban az ajánlattevık tılük szokatlan árat adnak meg
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Az ajánlatkérıi csoportokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az egyéb ajánlatkérıi
besorolásban lévı szervezetek az éppen korruptnak tartott kategóriában látnak az átlagosnál
nagyobb mértékben korrupciós veszélyt (4.7. táblázat).
4.7. táblázat
Az éppen korruptnak tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlatkérık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlatkérı típusa
minisztérium, központi vagy egyéb költségvetési szerv
önkormányzat, vagy önkormányzati intézmény
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cég
közszolgáltató
egyéb
Ajánlatkérık átlaga

Átlagérték
2,54
2,43
2,59
2,42
2,62
2,50

Az ajánlattevık vonatkozásában tapasztalataink szerint ebben a kategóriában is az
építıiparban dolgozó cégek képviselıinél erısebb a korrupciós attitőd. Az ajánlattevıi
gyakorlat viszont ebben a korrupciós kategóriában nem differenciálja lényegesen az
értékítéletet.
4.8. táblázat
Az éppen korruptnak tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlattevık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlattevı típusa
építıipar
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamos energia-, gáz-, gız-, vízellátás
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
egyéb
Ajánlattevık átlaga

Átlagérték
2,90
2,79
2,71
2,82
2,79
2,75
2,48
2,81
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4.2.2.4. A korrupciónak nem minısülı esetek
A 27-bıl mindössze hét olyan állítás akadt, amelyet a válaszadók többsége nem kapcsolt
korrupcióhoz. Ezek jellemzıen eljárás kiírásának gyengeségeire vonatkozó állítások, valamint
a fedezethiány miatti visszavonások, és a tárgyalásos eljárás tartozik ide. Önmagában a
tárgyalásos eljárást a döntı többség nem tartja korrupciós jelenségnek.
4.13. ábra
A korruptnak nem tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 a maximum)
A mőszaki leírás elnagyolt, a feladat megoldása sokféleképpen elképzelhetı, de
több mőszaki tartalmú ajánlat nem engedélyezett

2,48

A szokásosnál jóval rövidebb az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
kidolgozására biztosított idı

2,46

A szokásosnál jóval rövidebb a teljesítésre megadott határidı

2,42

A mőszaki leírás a kiírásban vagy ajánlattételi dokumentációban alig jelenik
meg, az adminisztratív rész dominál

2,39

A fedezet hiányára való hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné
nyilvánítják

2,28
2,02

Az eljárást tárgyalásos formában bonyolítják

1,93

Az ajánlatkérı az ajánlattevıkkel együttesen tárgyal
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3,50

4,00

átlag

N=900
4.14. ábra
A korruptnak nem tartott szituációk
(megoszlás négyes korrupciós skálán)
A szokásosnál jóval rövidebb az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
kidolgozására biztosított idı
A mőszaki leírás elnagyolt, a feladat megoldása sokféleképpen elképzelhetı, de
több mőszaki tartalmú ajánlat nem engedélyezett
A mőszaki leírás a kiírásban vagy ajánlattételi dokumentációban alig jelenik
meg, az adminisztratív rész dominál

7

A szokásosnál jóval rövidebb a teljesítésre megadott határidı

7

A fedezet hiányára való hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné
nyilvánítják
Az eljárást tárgyalásos formában bonyolítják
Az ajánlatkérı az ajánlattevıkkel együttesen tárgyal

9
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A 4.9. táblázatban az ajánlatkérık alcsoportjának véleménye jelenik meg. A kutatási adatok
alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a korrupciós fogalomkörbe nem tartozó
jelenségekkel elsısorban a közszolgáltatók értenek egyet.
4.9. táblázat
A korruptnak nem tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlatkérık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlatkérı típusa
minisztérium, központi vagy egyéb költségvetési szerv
önkormányzat, vagy önkormányzati intézmény
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cég
közszolgáltató
egyéb
Ajánlatkérık átlaga

Átlagérték
2,2
2,1
2,3
2,0
2,3
2,16

Az ajánlattevık vonatkozásában tapasztalataink szerint ebben a kategóriában is az
építıiparban dolgozó cégek képviselıinél erısebb a korrupciós attitőd. Szerintük még ez a
kategória sem nevezhetı teljesen korrupciómentesnek.
4.10. táblázat
A korruptnak nem tartott cselekmények megítélésének átlaga
az ajánlattevık fı csoportjaiban
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Ajánlattevı típusa
építıipar
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamos energia-, gáz-, gız-, vízellátás
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
egyéb
Ajánlattevık átlaga

Átlagérték
2,47
2,34
2,32
2,36
2,38
2,38
2,22
2,40

A közbeszerzési korrupció fogalmához kötıdı általános megállapítások
A közbeszerzési korrupció fogalmának behatárolása érdekében 27, a közbeszerzések során
megfigyelhetı jelenséget leíró állításról kértük a megkérdezettek véleményét. Általános
vonásként kiemelhetjük, hogy a korrupciós attitőd és az eljárásrendek, eljárások között nem
mutatható ki szoros összefüggés, nem differenciálja lényegesen a megkérdezettek
értékítéletét. Az eljárásokban szerzett gyakorlat viszont növeli a korrupciós érzékenységet.
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A kutatási adatok szerint ajánlattevık minden állítás esetében nagyobb arányban feltételezték
a korrupciót, mint az ajánlatkérık.
Ez azzal magyarázható, hogy a profitorientált (nyereségérdekelt gazdasági társaságok) cégek
képviselıi kritikusabban viszonyulnak a közbeszerzési folyamatokhoz, illetve
valószínősíthetıen gyakorlati tapasztalataik alapján nagyobb rálátással rendelkeznek a
gyakorlatban alkalmazott korrupciós technikákra. A kutatási adatok alapján általánosan
megállapíthatjuk, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık attitődjében fellelhetı különbségek
elsısorban a közbeszerzési folyamatban betöltött helyükre, státuszukra vezethetı vissza.
A most vizsgált tényezık között legnagyobb eltérés az egyetlen érvényes ajánlat, a
tárgyalásos forma, az olcsó ajánlattevık kizárása, a mőszaki leírás 1-2 pályázóra vonatkozó
kiírása és a fedezethiány miatti visszavonás esetében tapasztalható. A leginkább az
ajánlattevık rotálva indulása, a többletinformáció kiadása, és a feladat felbontásával a
közbeszerzés elkerülése tekintetében értettek egyet a két szegmens válaszadói.
4.11. táblázat
Az ajánlatkérık és az ajánlattevık korrupciós indexének különbsége az egyes állítások
esetében
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 a maximum)
Állítás
Csak egyetlen érvényes ajánlat vagy részvételi jelentkezés
marad az eljárásban
Az eljárást tárgyalásos formában bonyolítják
Több olcsó ajánlatot tevıt kizárnak az eljárásból
A mőszaki leírásnak csak 1-2 szállító tud megfelelni
A fedezet hiányára való hivatkozással a közbeszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánítják
A tárgyalásos eljárást más ajánlattevı nyeri, mint akinek
kiindulásképpen a legjobb volt az ajánlata
Az ajánlatkérı szokásos partnere kirívóan alacsony árat ad
meg
A hirdetmény nélkül induló eljárásokból számomra
érthetetlen okokból maradnak ki vagy kerülnek be
ajánlattevık
Bár a felhívás vagy dokumentáció szerint egy konkrét típus
megjelölése csak a termék egyértelmő azonosítását célozza,
valójában a versenyt egy ajánlattevıre szőkíti
Az eljárást az ajánlatkérı tulajdonában álló gazdasági
társaság nyeri
Egy közbeszerzési eljárásban az ajánlattevık tılük szokatlan
árat adnak meg
Az ajánlatkérı az ajánlattevıkkel együttesen tárgyal
A potenciális ajánlattevık a munka volumene által nem
indokolhatóan hoznak létre konzorciumot

Ajánlatkérık

AjánlatEltérés
tevık

2,30

2,86

0,56

1,83
2,56
2,49

2,21
2,94
2,85

0,38
0,37
0,35

2,12

2,46

0,34

2,42

2,74

0,32

2,61

2,91

0,30

2,56

2,85

0,30

2,76

3,05

0,29

3,16

3,44

0,28

2,59

2,87

0,28

1,79

2,06

0,27

2,59

2,84

0,26
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Állítás
A közbeszerzés tárgyáról a hirdetmény elıtt értesül egy vagy
több várható ajánlattevı
A nyertes ajánlattevı munkatársa vagy tulajdonosa korábban
az ajánlatkérı alkalmazottja volt
A bírálati szempontokat szubjektíveknek érzem
Az eljárásban több olyan ajánlattevı indul, amely ugyanazon
személy tulajdonában van
A mőszaki leírás elnagyolt, a feladat megoldása
sokféleképpen elképzelhetı, de több mőszaki tartalmú ajánlat
nem engedélyezett
A szokásosnál jóval rövidebb az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés kidolgozására biztosított idı
A kiírás olyan alkalmassági követelményeket, például
referenciákra, mőszaki-technikai felszereltségre, forgalmi
adatokra vonatkozó elıírásokat tartalmaz, amelyek
aránytalanok a beszerzés jelentıségéhez, értékéhez képest
A mőszaki leírás a kiírásban vagy ajánlattételi
dokumentációban alig jelenik meg, az adminisztratív rész
dominál
A szokásosnál jóval rövidebb a teljesítésre megadott határidı
Családi vagy üzleti összefonódás van az ajánlatkérı és a
nyertes ajánlattevı között
A nyertes ajánlattevı 10% alatti alvállalkozóként bevon egy
vagy több vesztest
A beszerzés több részre bontásával az ajánlatkérı elkerülte a
közbeszerzést
Az ajánlatkérı munkatársa egyes ajánlattevıknek
többletinformációkat ad ki
Azonos beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokon a
potenciális ajánlattevık rotálva indulnak

Ajánlatkérık

AjánlatEltérés
tevık

2,57

2,81

0,24

3,07

3,31

0,24

2,50

2,73

0,23

3,02

3,24

0,22

2,37

2,59

0,21

2,34

2,55

0,21

2,67

2,88

0,21

2,32

2,45

0,13

2,36

2,48

0,12

3,35

3,46

0,11

2,80

2,91

0,10

2,81

2,89

0,08

3,13

3,19

0,06

2,90

2,96

0,06

A további általános megállapítások közül kiemeljük azt, hogy az ajánlatkérıkön belül a
klasszikus ajánlatkérık csoportjába tartozó szervezetek a közbeszerzési korrupció
fogalomrendszerébe tartozó elemeket átlag feletti arányban tartották egyértelmően
korrupciónak.
Az ajánlattevık közül az átlagosnál nagyobb a korrupciós jelenségekkel szembeni
érzékenysége az építıipar, a mezıgazdaság és a feldolgozóipar területén mőködı cégeknek.
Az ajánlatkérıkön és az ajánlattevıkön belül egyaránt az eljárásokon gyakran közremőködı
szervezetekrıl mondhatjuk el, hogy – minden bizonnyal a gyakorlati tapasztalatuk miatt – a
közbeszerzési korrupció megítélésénél a legkritikusabb álláspontot képviselik.
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4.2.2.5. A nem pénzmozgással járó korrupció megítélése
A közbeszerzési korrupció természetrajzának részletes megismeréséhez a korrupció tágabb
értelmezésének (ebben az esetben nem az anyagi haszonszerzés a fı motivációs tényezı)
kérdéskörét is megvizsgáltuk.
Azt, hogy a megkérdezettek véleménye szerint a pénzmozgáson kívül más elınyhöz jutás is
korrupciónak számít-e, további három, direkt állítással való egyetértési index segítségével is
megvizsgáltuk.
A válaszadók 10%-a teljesen, 55%-a pedig inkább egyetértett azzal, hogy a közpénzek
elköltésénél a korrupció nem elsısorban a klasszikus anyagi elınyszerzést, vesztegetést
jelenti, hanem egyéb elınyöket biztosítanak egymásnak az abban résztvevık. Az egyetértési
index a négyfokú egyetértési skálán (4, ha teljesen egyetért) 2,70. A kérdést a megkérdezettek
11%-a nem tudta megítélni.
Az ajánlatkérık között szignifikánsan alacsonyabb volt az egyetértık aránya, mint az
ajánlattevık között. Az átlagnál magasabb arányban értettek egyet az állítással
a gazdasági tevékenységet folytatók,
az építıiparban dolgozók,
a nyereséges cégek válaszadói,
a minisztériumok és költségvetési szervek képviselıi,
a Közép-Dunántúli, az Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi régiók megkérdezettjei.
Azzal, hogy a magyar társadalom a pénzmozgással nem járó elınybiztosítást nem tartja
korrupciónak, a válaszadók 10%-a teljesen, 50%-a pedig inkább egyetértett. Azok aránya,
akik szerint a társadalom a korrupció rejtettebb fajtáira is érzékeny, mindössze 10%. Az
egyetértési index 2,58. Az ajánlatkérık körében 13% azok aránya, akik ilyen fajta
érzékenységet is feltételeztek, míg az ajánlatot adók körében csak 8%.
Az átlagnál magasabb arányban utasították el az állítást
a részvénytársaságok képviselıi,
a gazdasági tevékenységet nem folytatók,
a szállítás, raktározás, posta, távközlés és gazdasági szolgáltatás területeken mőködık,
a külföldi tulajdonban lévık,
a non-profit szervezetek,
az 50 fınél többet foglalkoztatók,
a minisztériumok és egyéb költségvetési szervek, valamint a törvény hatálya alá a
kapott támogatás miatt tartozók,
a nagyvárosokban mőködık,
a Dunántúlon mőködı cégek válaszadói.
Ugyanezt a kérdést úgy is megvizsgáltuk, hogy a megkérdezett személyes véleményére
voltunk kíváncsiak. A megkérdezettek 3%-a teljesen, 24%-a pedig inkább egyetértett azzal,
hogy bizonyos esetekben, ha személyes haszonnal nem jár, el tudja fogadni a közpénzelköltés
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körüli szabálytalanságokat. Mindössze a válaszadók harmada (34%) utasította el ezt
kategorikusan, 39% pedig részben. Az egyetértési index 1,96.
4.15. ábra
A nem pénzmozgással járó korrupció megítélése
(átlagok négyes egyetértési skálán, 4 a teljes egyetértés)

A közpénzek elköltésénél a korrupció
nem elsısorban a klasszikus anyagi

2,70

elınyszerzést, vesztegetést jelenti,
hanem egyéb elınyöket biztosítanak
egymásnak az abban részt vevık

2,58

A magyar társadalom a pénzmozgással
nem járó elınybiztosítást nem tartja
korrupciónak

Bizonyos esetekben, ha személyes
haszonnal nem jár, el tudom fogadni a
közpénzelköltés körüli
szabálytalanságokat

1,00

1,96

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

átlag

N=900
Az ajánlatkérık esetében a szabálytalanságot teljesen elutasítók aránya 44%, szemben az
ajánlattevık 24%-ával. Az ajánlattevıként és kérıként egyaránt szerepelık, 11%-a teljesen el
tudja fogadni a szabálytalanságokat.
Az átlagnál magasabb arányban utasították el az állítást
a gazdasági tevékenységet nem folytatók,
a non-profit szervezetek,
az építıipari, mezıgazdasági és feldolgozóipari, valamint a kereskedelem és
vendéglátás területén dolgozók,
a minisztériumok, a klasszikus ajánlatkérı cégek és az önkormányzatok,
a nagyvállalatok,
a 26-120 fıs cégek,
a Dunántúlon mőködık.
Alapvetı különbség figyelhetı meg a budapesti válaszadók és a vidékiek között. Budapesten
a szabálytalanságokat mindössze 16% utasította el teljesen és 48% részben, 36% inkább vagy
teljesen egyetértett azok elfogadásával, szemben a vidékiek 22-23%-ával! Vidéken a teljes
elutasítás 40% körüli.
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4.16. ábra
A nem pénzmozgással járó korrupció megítélése
(megoszlás négyes egyetértési skálán)

A közpénzek elköltésénél a korrupció
nem elsısorban a klasszikus anyagi
elınyszerzést, vesztegetést jelenti,
hanem egyéb elınyöket biztosítanak
egymásnak az abban részt vevık

A magyar társadalom a pénzmozgással
nem járó elınybiztosítást nem tartja

5

30

10

55

31

10

50

9

korrupciónak

Bizonyos esetekben, ha személyes
haszonnal nem jár, el tudom fogadni a
közpénzelköltés körüli
szabálytalanságokat

0%

34

10%

egyáltalán nem ért egyet

20%

39

30%

40%

inkább nem ért egyet

50%

24

60%

inkább egyetért

70%

80%

90%

3

100%

teljesen egyetért

N=900

4.3. A korrupció mérete, a közbeszerzési korrupció arányának becslése
A felmérés keretében közvetlenül és közvetve is vizsgáltuk, hogy a megkérdezett
szakemberek a közbeszerzések során fellépı korrupció súlyát, arányát, jelentıségét miként
ítélik meg. Az itt bemutatott adatok értelemszerően nem alkalmasak arra, hogy egzakt módon
kifejezzék a közbeszerzések során keletkezett korrupciós esetek volumenét, arányát. Arra
azonban mindenképpen alkalmasak, hogy képet kapjunk arról, hogy a közbeszerzési
eljárásokban résztvevık tudatában milyen általános és specifikus kép alakult ki a
közbeszerzési korrupció elterjedtségével kapcsolatban.

4.3.1. A korrupció jelenléte a társadalmi, gazdasági viszonyokban
A kutatás során választ kerestünk arra, hogy a politikai és közszférában, a gazdasági élet
területén és ezen belül a közbeszerzéseknél mennyire tartják elterjedtnek a korrupciót a
megkérdezettek.
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4.17. ábra
A korrupció jelenléte a társadalmi, gazdasági élet
különbözı területein
(átlagok ötös skálán, 5 a teljesen korrupciómentes)
közbeszerzés (3,1)
gazdasági élet (2,9)
politika és közszféra (2,6)

korrupciómentesség mértéke

korrupció mértéke

N=834
A közbeszerzésekre adott 3,1-es átlagosztályzat arra enged következtetni, hogy a
megkérdezett szakemberek úgy érzékelik, hogy a közbeszerzési szféra a politikai közélethez
képest kevésbé van átitatva korrupcióval, de itt is határozottan jelen van.
Az átlagnál elterjedtebbnek tarják a közbeszerzéseknél a korrupciót:
a részvénytársaságok,
a non-profit szervezetek,
az építıiparban, az energiaiparban, valamint a kereskedelem és vendéglátás területén
dolgozók,
a 26-50%-os nyerési aránnyal pályázók,
a hanyatló gazdasági helyzetben lévı cégek és
a Dél-Dunántúlon mőködı szervezetek.
A kutatási cél maximális elérése érdekében ugyanebben a körben azt is megvizsgáltuk, hogy
dinamikájában hogyan változott a korrupció elterjedtsége.
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4.18. ábra
A korrupció jelenlétének dinamikai változása
a társadalmi, gazdasági élet különbözı területén
(százalékos megoszlás)

közbeszerzések 0,8

gazdasági élet 1

politikai és közszféra

7,4

56,4

5,3

29

54,4

5,4

6,4

32,7

44,9

6,6

36,2

13,3

0,2

0%

10%

20%
jelentısen csökkent

30%

40%
némileg csökkent

50%

60%

nem változott

70%
nénileg nıtt

80%

90%

100%

jelentısen nıt

N=826
A 4.18. ábra megerısíti azt az állításunkat, hogy a közbeszerzések vonatkozásában kedvezıbb
kép él a megkérdezettekben, mint a vizsgált másik két területen. A megkérdezettek döntı
többsége (56,4%) szerint a korrupció mértéke nem változott. Figyelmet érdemel, hogy a
szakemberek 35,4%-a viszont úgy ítéli meg, hogy az elmúlt években a közbeszerzések
területén is növekedett a korrupció.
A szegmensenként13 elvégzett összehasonlítások szerint jelentısen növekedett
közbeszerzési korrupció:
az ajánlattevık,
a Kft-k,
a szállítás, raktározás, posta, távközlés vendéglátás területén dolgozók,
a non-profit szervezetek,
a hanyatló gazdasági helyzetben lévı cégek14 és
a Nyugat-Dunántúlon mőködı szervezetek véleménye szerint.

13
14

Lásd 7. sz. melléklet (ismérvek felépítése, struktúrája)
Az adatfelvétel során a megkérdezettek nyilatkoztak szervezetük gazdasági helyzetérıl is.

a
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4.3.2. A közbeszerzési korrupció elterjedtségével kapcsolatos egyéb percepciók és attitődök
Azt, hogy a megkérdezettek véleménye szerint a közbeszerzési korrupció elterjedtsége
hogyan alakul, áttételesen több direkt állítással való egyetértési index segítségével is
megvizsgáltuk. A megkérdezetteknek ebben az esetben is azt kellett eldönteniük, hogy az
elıre megfogalmazott állítással milyen mértékben tudnak azonosulni.
A közbeszerzési korrupció elterjedtségével, méretével kapcsolatos tíz állításunk (4.19. és
4.20. ábra) közül azzal a kijelentéssel tudtak elsısorban (inkább egyetért) azonosulni a
megkérdezettek, hogy:
A piaci beszerzések esetében a korrupció ritkábban kap nyilvánosságot, mint a
közbeszerzések esetében (egyetértési index: 3,06).
Az állítás elfogadottsága arra enged következtetni, hogy a közbeszerzési korrupcióról
kialakított véleményeket nagymértékben befolyásolja a nyilvánosság. Ez azzal magyarázható,
hogy a gazdasági szférában jelenlévı korrupciós esetek hírértéke kisebb, mint a közpénzek
elköltésénél esetlegesen felmerülı korrupciós tényállásoké. A közbeszerzésekkel kapcsolatba
hozható korrupciós esetek a hazai írott és elektronikus sajtó gyakorlatában vezetı helyen
szerepelnek. Ezáltal közvetlenül hatással vannak a közbeszerzési korrupció elterjedtségével
kapcsolatos percepciókra és attitődökre.
Az elemzéseink során még négy olyan tényezıt találtunk ahol, az elfogadottság közelít az
"inkább egyetért" kategóriához. Ezen állítások a következık voltak:
Magyarországon a közbeszerzés fogalma összekapcsolódott a korrupcióval (2,74).
A korrupció a közpénzek elköltésénél rutinszerően jelen van (2,64).
A korrupciót nem lehet kiiktatni a közbeszerzésekbıl (2,58).
A közbeszerzés során gyakoribb a korrupció, mint a piaci beszerzések esetén (2,47).
4.19. ábra
A közbeszerzési korrupció elterjedtségével való egyetértések
(átlagok négyes egyetértési skálán, 4 a teljes egyetértés)

N=900
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A felsorolt tényezık alapján megállapítható, hogy a vizsgálatba bevont szakemberek inkább
egyetértenek abban, hogy Magyarországon a közbeszerzések és a korrupció szervesen
összefügg egymással. A közbeszerzéseket érintı korrupció tehát nem tekinthetı egyedi
jelenségnek. Az állítások tartalmát vizsgálva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a
megkérdezettek megítélése szerint a közbeszerzési korrupció elérte azt a szintet, hogy
társadalmi szinten kell vele foglalkozni.
Az "inkább nem ért egyet" kijelentések közé a következı állítások tartoznak:
A közbeszerzési korrupció jelenlegi szintjét nem tartom veszélyesnek a társadalomra
(2,33).
A magyar társadalom immúnissá vált a korrupcióval szemben (2,38).
Szerintem a korrupció problémáját Magyarországon eltúlozzák (2,42).
Az európai átlaghoz képest itthon jóval magasabb a közbeszerzési korrupció
elıfordulása (2,42).
Szerintem a korrupció a közpénzek elköltésénél szinte természetes jelenség (2,42).
4.20. ábra
A közbeszerzési korrupció elterjedtségével való egyetértések
(megoszlás négyes egyetértési skálán)
A közbeszerzés során gyakoribb a
korrupció, mint a piaci beszerzések
esetén.

12,8

A korrupciót nem lehet kiiktatni a
közbeszerzésekbıl.

11,1

A korrupció a közpénzek elköltésénél
rutinszerően jelen van.

Magyarországon a közbeszerzés
fogalma összekapcsolódott a
korrupcióval.

36,7

34,9

8,9

15,1

49,2

28

11,8

51,2

14,8

10%

11,5

38,9

30,1

6,4

A piaci beszerzések esetében a
korrupció ritkábban kap
2,3
nyilvánosságot, mint a közbeszerzések
esetében.
0%

39

14,4

57,3

20%

30%

teljesen egyetért

40%

25,6

50%

inkább egyetért

60%
inkább nem

70%

80%

90%

100%

egyáltalán nem

N=900
A szegmentációs elemzés szerint az ajánlattevık - leszámítva a korrupció társadalmi
veszélyességét - minden állítás esetében magasabb egyetértési indexszel rendelkeztek, mint az
ajánlatkérık.
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Az ajánlattevıknél a legnagyobb eltérést a következı tényezıknél tapasztaltuk:
A korrupció a közpénzek elköltésénél rutinszerően jelen van.
A közbeszerzés során gyakoribb a korrupció, mint a piaci beszerzések esetén.
Magyarországon a közbeszerzés fogalma összekapcsolódott a korrupcióval.
Az eltérések jellegébıl következik, hogy az ajánlattevık a közbeszerzés során felmerülı
korrupció elterjedtségét, súlyát, jelentıségét nagyobbnak ítélik meg, mint a megkérdezett
ajánlatkérık.
A leginkább a közbeszerzési korrupció nyilvánosságával, a probléma eltúlzásával és a
társadalmi veszélyesség megítélésével értettek egyet a két szegmens válaszadói.
4.12. táblázat
Az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyetértési indexének különbsége az egyes állítások
esetében
(átlagok négyes egyetértési skálán, 4 a teljes egyetértés)
Állítás
A korrupció a közpénzek elköltésénél rutinszerően jelen van
A közbeszerzés során gyakoribb a korrupció, mint a piaci
beszerzések esetén
Magyarországon a közbeszerzés fogalma összekapcsolódott a
korrupcióval
Szerintem a korrupció a közpénzek elköltésénél szinte
természetes jelenség
A magyar társadalom immúnissá vált a korrupcióval szemben
Az európai átlaghoz képest itthon jóval magasabb a
közbeszerzési korrupció elıfordulása
A korrupciót nem lehet kiiktatni a közbeszerzésekbıl
A piaci beszerzések esetében a korrupció ritkábban kap
nyilvánosságot, mint a közbeszerzések esetében
Szerintem a korrupció problémáját Magyarországon eltúlozzák
A közbeszerzési korrupció jelenlegi szintjét nem tartom
veszélyesnek a társadalomra

Ajánlatkérık
2,4

AjánlatEltérés
tevık
2,88
0,48

2,23

2,7

0,47

2,54

2,93

0,39

2,26

2,59

0,33

2,25

2,51

0,26

2,3

2,53

0,23

2,49

2,67

0,18

3,04

3,09

0,05

2,41

2,42

0,01

2,37

2,28

-0,09

A 4.19. ábránál már kiemeltük, hogy a vizsgálatba bevont szakemberek inkább egyetértenek
abban, hogy egyrészt Magyarországon a közbeszerzések és a korrupció szervesen összefügg
egymással, másrészt a közbeszerzéseket érintı korrupció nem tekinthetı egyedi jelenségnek,
annak súlya nem elhanyagolható.
A következıkben kiemeljük azokat a csoportokat, akik véleményük megfogalmazásánál az
átlagosnál nagyobb jelentıséget tulajdonítottak a magyarországi közbeszerzési korrupciónak:
a Kft-k,
az építıipar területén dolgozók,
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a kisvállalkozások,
az eljárásokon 1-25%-ban nyertesek,
a Közép- Magyarország régióban mőködık.

4.3.3. A közbeszerzési korrupció arányának becslése
A 4.3. fejezet bevezetésében már említettük, hogy a kutatás keretében közvetve és
közvetlenül is vizsgáltuk, hogy a megkérdezett szakemberek a közbeszerzések során fellépı
korrupció súlyát, arányát, jelentıségét miként ítélik meg. A közvetlen eszközök között arra
kértük a megkérdezetteket, hogy direkt módon becsüljék meg a közbeszerzési korrupció
arányát országosan és a saját szakterületükre vonatkozóan.
4.21. ábra
A korrupcióval érintett közbeszerzések arányának becslése
saját szakmában
36,4

ajánlattevı

ajánlatkérı

63,6

17,8

82,2

27,3

átlag (saját szakma)

72,7

N=589

oszágosan
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ajánlattevı
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33,9

ajánlatkérı

66,1

39,1

átlag (országos)

60,9

N=661

0%

10%

20%

30%

40%

korrupt közbeszerzés

50%

60%

70%

80%

90%

100%

nem korrupt közbeszerzés

N=598
A direkt becslés során szerzett tapasztalataink alátámasztják azt a megállapításunkat, hogy a
közbeszerzésekkel kapcsolatban a szakemberek tudatában erıteljesen megjelenik a korrupció
jelensége. Országos becslésre a megkérdezettek 66,4%-a vállalkozott. Az országosan mért
39,1%-os (± 1,03) korrupciós arányszám kimondottan magasnak tekinthetı, mivel ez azt
jelenti, hogy a megkérdezettek véleménye szerint 10 közbeszerzési eljárásból 4 esetben jelen
van a korrupció.
Az ábrából az is kitőnik, hogy egyrészt az ajánlattevık most is kritikusabbnak ítélik meg a
helyzetet, másrészt véleményük szerint a saját szakma korrupciós fertızöttsége jelentısen az
országos érték alatt van.
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A 4.1.3. fejezetben részletesen tárgyaltuk a teljesen szabályszerőnek tartott közbeszerzések
arányait, így itt arra is lehetıségünk nyílt, hogy a két tényezıt együttesen is vizsgáljuk.
4.13. táblázat
A nem teljesen szabályos és korrupt közbeszerzések aránya
Saját tevékenységi
Országosan15
Tényezı
körben16
(%)
(%)
A nem teljesen szabályos
41,3
27,6
közbeszerzések aránya
Korrupcióval érintett
39,1
27,3
közbeszerzések aránya
A táblázat adatai szerint a vizsgálatba bevont szakemberek a szabálytalan, illetve korrupt
közbeszerzések halmazát közel azonos méretőnek becsülik. Értelmezésünk szerint ez
jelentheti azt is, hogy a korrupció és a normasértés fogalma jelentıs mértékben átfedik
egymást. A 4.14. táblázatban a szegmensenkénti sajátosságokat emeltük ki.
4.14. táblázat
A korrupcióval érintett közbeszerzések arányának becslése
Szegmens

Ajánlatkérı
típusa

Ajánlattevı
típusa

Külföldi
tulajdonos
Település
típusa

15
16

minisztérium, központi vagy egyéb
költségvetési szerv
önkormányzat, vagy önkormányzati
intézmény
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó
cég
közszolgáltató
egyéb
építıipar
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
egyéb
van
nincs
fıváros
megyeszékhely vagy megyei jogú város
egyéb város
község

Hibahatár: ± 1,03 %
Hibahatár: ± 1,10%

Korrupció részaránya (%)
Saját tevékenységi
Országosan
körben
30,0

13,1

36,2

18,9

31,9

13,1

23,2
32,5
48,2
47,0
38,6
44,0
34,5
42,4
45,7
36,9
45,4
35,1
42,7
36,9
36,7

10,1
21,7
42,2
37,3
30,9
34,3
28,3
34,3
23,1
27,2
35,7
25,9
29,3
26,7
12,5
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Szegmens

Régió

Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Átlag

Korrupció részaránya (%)
Saját tevékenységi
Országosan
körben
36,9
29,2
40,4
25,4
28,4
53,0
36,0
28,7
42,0
29,0
37,4
24,3
37,6
23,2
39,1
27,3

A megkérdezettek percepciója, véleménye szerint egyrészt jóval az átlagos szint feletti
korrupcióval kell számolni az építıipar, a mezıgazdaság, a feldolgozóipar, valamint a
Nyugat-Dunántúl területén mőködı intézmények esetében, másrészt a közszolgáltatói
szférában kimutathatóan kisebb mérető a korrupció jelenléte.

4.4. A közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos ismeretek forrása
4.4.1. Az információs csatornák súlya
Az elızı fejezetben láthattuk, hogy a megkérdezett szakemberek véleménye szerint országos
szinten kimondottan magas (39,1%) a közbeszerzési korrupció. Ennek fényében vizsgáltuk
meg, hogy a korrupcióval kapcsolatos ismeretek milyen forrásból származnak (4.22. ábra).
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4.22. ábra
A közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos ismeretek forrásainak megoszlása

ajánlattevı

15,0

ajánlatkérı

10,1

átlag

5,1

5,7

12,5

0%

15,8

9,4

5,4

10%

14,2

12,9

12,6

20%

49,1

60,5

13,6

30%

saját tapasztalat

0,8

40%
szakirodalom

1,4

1,1

54,8

50%

60%

szakmai berkek

70%

ismerısök

80%
média

90%

100%

egyéb

N=866
A 4.22. ábrából egyértelmően kitőnik, hogy a közbeszerzési korrupcióra vonatkozó ismeretek
elsıdlegesen a médiából származnak. Tapasztalataink szerint a korrupciós ismeretek
egytizede (12,5%) származik saját tapasztalatból.
Figyelmet érdemlı jelenségnek tartjuk, hogy az ajánlatkérık és ajánlattevık információs
csatornái között markáns különbséget lehet kimutatni. Az ajánlatkérıknél az információ
döntıen (60,5%) a médiából származik, az ajánlattevık számára is ez az elsıdleges
információs forrás, de körükben a szakmai berkekbıl szerzett információknak és a saját
tapasztalataiknak is viszonylag nagy a jelentısége.
Az információs csatornákra vonatkozó kérdéskör vizsgálatánál is alkalmaztuk a több, direkt
állítással való egyetértési index módszerét. A megkérdezetteknek ebben az esetben is azt
kellett eldönteniük, hogy az elıre megfogalmazott állítással milyen mértékben tudnak
azonosulni.
Idevonatkozó direkt állításaink a következık voltak:
Szakterületünkön rendszeresen találkozom korrupciógyanús esetekkel.
Rendszeresen hallok a médiában korrupcióról a közbeszerzésekkel kapcsolatosan.
A szakmánkban rendszeresen beszédtéma a közbeszerzési korrupció elıfordulása.
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Az információs forrásokkal kapcsolatos három állításunk (4.23. és 4.24. ábra) közül azzal a
kijelentéssel tudtak leginkább (inkább egyetért) azonosulni a megkérdezettek, hogy:
Rendszeresen hallok a médiában korrupcióról a közbeszerzésekkel kapcsolatosan
(egyetértési index: 3,0).
Az állítás elfogadottsága arra enged következtetni, hogy a közbeszerzési korrupcióról
kialakított vélemények nagymértékben épülnek a médiában hallottakra, s egyben megerısíti a
felmérés azon tapasztalatát, hogy a megkérdezettek úgy vélik, saját szakterületükön a
korrupció kevésbé van jelen, hiszen döntı többségüknél nem is téma ez, s korrupciógyanús
esettel is csak kevesen találkoztak.
A következıkben kiemeljük azokat a csoportokat, akik az átlagosnál többször találkoznak
médiából származó közbeszerzési korrupcióra vonatkozó hírrel:
a non-profit szervezetek,
az építıipar területén dolgozók,
a hanyatló gazdasági helyzetben lévı vállalkozások,
a Budapesten mőködık.
4.23. ábra
Az információs csatornákra vonatkozó állításokkal való egyetértések
(átlagok négyes egyetértési skálán, 4 a teljes egyetértés)

3,00

Rendszeresen hallok a médiában
korrupcióról a közbeszerzésekkel
kapcsolatosan

A szakmánkban rendszeresen
beszédtéma a közbeszerzési
korrupció elıfordulása

2,08

1,96

Szakterületünkön rendszeresen
találkozom korrupciógyanús
esetekkel

1

1,5

2

2,5
egyetértés

N=855

3

3,5

4
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4.24. ábra
Az információs csatornákkal való egyetértések
(megoszlás négyes egyetértési skálán)

Rendszeresen hallok a médiában
korrupcióról a közbeszerzésekkel
kapcsolatosan

A szakmánkban rendszeresen
beszédtéma a közbeszerzési
korrupció elıfordulása

A szakterületünkön rendszeresen
találkozom korrupciógyanús
esetekkel

0%

30,1

6,3

46,0

24,6

5,2

39,6

18,2

10%

20%

teljesen egyetért

17,4

29,5

43,8

30%

40%

inkább egyetért

6,5

32,8

50%

60%

70%

inkább nem ért egyet

80%

90%

100%

egyáltalán nem ért egyet

N=855
4.4.2. Egyes korrupciós tényezık ismertsége
A korrupcióval kapcsolatos információs csatornák kutatásakor nemcsak általánosságban
vizsgáltuk meg, hogy az ismeretek milyen forrásból származnak, hanem arra is választ
kerestünk, hogy a megkérdezett hallott-e már bizonyos korrupciós technikákról.
A válaszolók itt még nem spontán módon tárták fel tapasztalataikat, hanem az általunk elıre
meghatározott korrupciós eljárással kapcsolatos gyakorlati ismereteiket osztották meg velünk.
Tapasztalataink szerint (4.25. ábra) az általunk megadott korrupciós technikákkal, korrupciós
jelenségekkel alapvetıen ritkán találkoznak a megkérdezett szakemberek.
Mind a hét vizsgált jelenségrıl elmondhatjuk, hogy inkább ritkán hallanak róluk a válaszolók.
Megítélésünk szerint ez az adat némileg árnyalja azt, hogy a megkérdezettek szerint
országosan a korrupcióval érintett közbeszerzések aránya eléri a 39,1%-os részarányt.
Ezzel párhuzamosan felhívjuk a figyelmet (4.26. ábra) arra, hogy a korrupció ajánlatkérıi
oldalról induló alapesetérıl (pénzt, vagy anyagi elınyt kértek egy cégtıl) a megkérdezett
szervezetek több mint egynegyede (27,8%) kisebb- nagyobb rendszerességgel hall
információkat.
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4.25. ábra
Az egyes korrupciós technikák hallomásból történı ismertsége
(átlagok négyes gyakorisági skálán, 4 a nagyon gyakran)
A közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi
elınyt kértek egy cégtıl, és így nyerte meg az eljárást

2

Egyértelmően korrupció miatt esett el valaki az üzlettıl

1,98

A közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldésével induló eljárásokban a
majdani nyertes ajánlattevı szervezi meg a további ajánlatok
beadását

1,92

Közbeszerzési eljárás megnyeréséért többletmunka elvégzését kérték
egy cégtıl az ajánlatkérı vagy valamely magánszemély részére,
holott egyébként is az a cég adta a legjobb ajánlatot

1,91

A közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi
elınyt kértek egy cégtıl, holott egyébként is az a cég adta a legjobb
ajánlatot

1,89

A mőszaki specifikációt a majdani nyertes írja meg

1,86

Az ajánlatkérı munkatársa anyagi elıny fejében ad ki információt

1,83

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

gyakoriság

N=739
4.26. ábra
Az egyes korrupciós technikák hallomásból történı ismertsége
(megoszlás négyes gyakorisági skálán)
a közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi elınyt kértek egy cégtıl, és így nyerte
meg az eljárást

3,7

24,1

41,0

31,2

egyértelmően korrupció miatt esett el valaki az üzlettıl

3,1

24,1

40,7

32,1

a közbeszerzési eljárás megnyeréséért többletmunka elvégzését kérték egy cégtıl az ajánlatkérı vagy
valamely magánszemély részére, holott egyébként is az a cég adta a legjobb ajánlatot

3,2

17,7

46,2

32,9

a közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldésével induló eljárásokban a majdani nyertes ajánlattevı szervezi
meg a további ajánlatok beadását

3,5

18,6

44,4

33,5

a mőszaki specifikációt a majdani nyertes írja meg

2,5

a közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi elınyt kértek egy cégtıl, holott
egyébként is az a cég adta a legjobb ajánlatot

3,3

az ajánlatkérı munkatársa anyagi elıny fejében ad ki információt

3,3

0%

17,2

44,1

21,0

36,2

37,3

15,7

38,4

41,9

20%

40%

nagyon gyakran

39,1

60%
gyakran

80%
ritkán

100%

szinte soha

Az ajánlatkérık és ajánlattevık közötti eltéréseket a 4.27. ábrában foglaltuk össze. A
közbeszerzési korrupció becslésénél tett megállapításunk, miszerint az ajánlattevık
kedvezıtlenebben ítélik meg a közbeszerzési korrupció helyzetét, itt is megerısítést nyert, bár
ebben némi szerepet játszhat a vesztes ajánlattevı sértettsége is.
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Mind a hét vizsgált jelenségnél azt állapíthatjuk meg, hogy az ajánlattevık gyakrabban
hallanak a korrupcióról, mint az ajánlatkérık.
A két legnagyobb eltérés a következı tényezınél alakult ki:
Egyértelmően korrupció miatt esett el valaki az üzlettıl (eltérés: 0,55).
A közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi elınyt kértek egy
cégtıl, holott egyébként is az a cég adta a legjobb ajánlatot (eltérés: 0,54).
4.27. ábra
Az egyes korrupciós technikák hallomásból történı ismertsége
az ajánlatkérıknél és az ajánlattevıknél
(átlagok négyes gyakorisági skálán, 4 a nagyon gyakran)
A közbeszerzési eljárás megnyeréséért többletmunka elvégzését
kérték egy cégtıl az ajánlatkérı vagy valamely magánszemély
részére, holott egyébként is az a cég adta a legjobb ajánlatot

2,13
1,7
2,25

A közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi
elınyt kértek egy cégtıl, és így nyerte meg az eljárást

1,76

A közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi
elınyt kértek egy cégtıl, holott egyébként is az a cég adta a legjobb
ajánlatot

2,17
1,62
2,25

Egyértelmően korrupció miatt esett el valaki az üzlettıl

1,71
2,06

A mőszaki specifikációt a majdani nyertes írja meg

1,67

A közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldésével induló eljárásokban a
majdani nyertes ajánlattevı szervezi meg a további ajánlatok
beadását

2,14
1,71
2,06

Az ajánlatkérı munkatársa anyagi elıny fejében ad ki információt

1,61
1

1,5

2

2,5
ajánlatkérı

3

3,5

4

ajánlattevı

N=739
A kutatási cél maximális elérése érdekében arra is felkértük a szakembereket, hogy spontán
módon az egyéb korrupciós technikák hallomásból történı ismertségére is térjenek ki a
válaszadás során. A 4.5. táblázatban azok az említések szerepelnek, amelyet legalább két
megkérdezett szakember spontán módon említett.
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4.15. táblázat
Az egyéb korrupciós technikák említése
Említés
"Összebeszélés az ajánlattevık között"
"Annyira konkrét a kiírás, hogy csak egy cégre szőkül le a beszerzés"
"Több árban adnak le árajánlatot, és az elınyösebbet bontják"
"Indokolatlan mőszaki feltételek"
"Baráti szívesség"
"A leendı nyertes utazást ígér az eljárás kiírójának"
"Az ajánlattevı ismerıs cégeit megkéri, hogy ık is adjanak be ajánlatot"

Említések száma
(db)
13
3
3
3
2
2
2

A spontán említésekkel kapcsolatban ki kell emelnünk, hogy viszonylag kevesen jelezték,
hogy a már tárgyalt korrupciós jelenségen kívül egyéb technikákról is van konkrét ismeretük.
Ezek között is csupán az „ajánlattevık közötti összebeszélés” említési aránya éri el azt az
értéket, amely alapján ezt a jelenséget (szakmai szempontból ez kartellnek minısül) ki lehet
emelni a közbeszerzési korrupció vonatkozásában.

4.5. A közbeszerzési korrupció társadalmi determináltsága, a szabályozás hatása
A közbeszerzési korrupció társadalmi determináltságának és a közbeszerzési szabályozás
korrupcióra gyakorol hatásának vizsgálatakor arra kértük az ajánlatkérıket és ajánlattevıket,
hogy négyfokú egyetértési skálán alkossanak véleményt.
4.5.1. A korrupció, mint a közbeszerzés kísérıjelensége, kiiktathatósága, öngerjesztı
képessége
A válaszadók 52%-a, vagyis csak a szők többség nem értett egyet azzal, hogy a korrupció a
közpénzek elköltésénél természetes jelenség volna. Ebbıl 13% volt azok aránya, akik szerint
egyáltalán nem tekinthetı természetesnek ez.
Az ajánlatkérık és az ajánlattevık véleménykülönbsége a tényezı megítélésnél ismét
megmutatkozott: az ajánlatkérık 61%-a17, az ajánlattevıknek viszont mindössze 44%-a19 nem
látja a korrupciót a közbeszerzések kísérıjelenségének. A megkérdezett ajánlattevık többsége
(56%)18 viszont egyetért azzal az állítással, hogy a korrupció a közpénzek elköltésénél szinte
természetes jelenségnek tekinthetı.

17
18

Az egyáltalán nem és az inkább nem ért egyet válaszok összege.
Az inkább és a teljesen egyetért válaszok összege.
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4.28. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a korrupció a közpénzek elköltésénél szinte
természetes jelenség

ajánlattevı

8

36

19

ajánlatkérı

teljes minta

0%

46

10

42

13

32

39

20%
egyáltalán nem ért egyet

40

40%
inkább nem ért egyet

60%
inkább egyetért

7

8

80%

100%

teljesen egyetért

N=847
Határozottan negatív jelenségnek minısítjük, hogy a válaszadásra felkértek 15%-a teljesen,
39%-a pedig részben egyetértett azzal, hogy a korrupciót nem lehet kiiktatni a
közbeszerzésekbıl. Az ajánlattevık kimondottan pesszimistán nyilatkoztak errıl a kérdésrıl,
a megkérdezettek 60%-a szerint nincs arra lehetıség, hogy a közbeszerzési eljárásoknál
megszőnjön a korrupció.
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4.29. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a korrupciót nem lehet kiiktatni a közbeszerzésekbıl

ajánlattevı

ajánlatkérı

teljes minta

0%

9

31

43

13

17

39

11

34

35

20%

14

39

40%

egyáltalán nem ért egyet

60%

inkább nem ért egyet

15

80%
inkább egyetért

100%

teljesen egyetért

N=849
Ezt a negatív jelenséget némileg kompenzálja, hogy a megkérdezettek többsége a korrupciós
esetek számát még nem tartja öngerjesztı mértékőnek: mindössze 9% értett egyet teljesen és
39% inkább azzal, hogy a napvilágra kerülı korrupciós esetek száma akkora, hogy maga is
gerjeszti a korrupciót.
Ettıl függetlenül ezek az adatok is azt támasztják alá, hogy Magyarországon a közbeszerzési
korrupció elıfordulási gyakorisága (a közbeszerzési folyamatokban résztvevık szerint is)
nagyon magas. Egyébként jellemzıen az ajánlattevık tekintenek a korrupcióra, mint
öngerjesztı folyamatra (51%-uk értett egyet valamilyen szinten a kérdıívben szereplı, elıre
meghatározott állítással).
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4.30. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a napvilágra kerülı korrupciós esetek száma akkora,
hogy maga is gerjeszti a korrupciót

ajánlattevı

9

40

18

ajánlatkérı

teljes minta

0%

42

38
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36

39

10%

9

20%

30%

egyáltalán nem ért egyet

8

39

40%

50%

inkább nem ért egyet

60%

70%

inkább egyetért

9

80%

90%

100%

teljesen egyetért

N=815
4.5.2. A közbeszerzési szabályozás korrupcióra gyakorolt hatása
A válaszadók 51%-a (11%-a teljesen, 40%-a pedig inkább) egyetértett azzal, hogy a korrupció
a közbeszerzési szabályozás következménye, azaz a közbeszerzés növeli a korrupciót, de azt
is érdemes kiemelni, hogy 49%-uk szerint ez az állítás nem igaz. Az átlagos egyetértési index
a négyfokú skálán (4=teljesen egyetért) 2,49. Ismét jelentısen eltér az ajánlatkérık és az
ajánlattevık véleménye: az elıbbiek lényegesen kisebb arányban tartják a közbeszerzési
szabályozást a korrupció okának.
A sok eljárást kiírók és a sokféle eljáráson indulók pozitívabban vélekednek a közbeszerzésrıl
ebbıl a szempontból. Jellemzıen a gazdasági tevékenységet nem folytatók és a non-profit
szervezetek körében volt magasabb azok aránya, akik nem tartották a közbeszerzési
szabályozást a korrupció forrásának.
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4.31. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a korrupció a közbeszerzési szabályozás
következménye, azaz a közbeszerzés növeli a korrupciót

ajánlattevı

8

32

18

ajánlatkérı

teljes minta

0%

48

12

40

13

32

36

20%
egyáltalán nem ért egyet
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40

40%
inkább nem ért egyet

60%
inkább egyetért

11

80%

100%

teljesen egyetért

N=857

A megkérdezettek döntı többsége egyetértett azzal, hogy a közbeszerzés területén jelentkezı
korrupció forrása az, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık nem tartják be a szabályokat:
26% volt a teljesen egyetértık és 40% az inkább egyetértık aránya, az egyetértési index 2,84
a négyfokú skálán. Mindössze 7% volt biztos benne, hogy nem ez az oka a korrupciónak.
Jellemzıen az ajánlattevık értettek egyet az állítással, egyetértési indexük 3,03, szemben az
ajánlatkérık 2,65-ös indexével. (4.32. ábra)
Elsısorban az építıipar és a kereskedelem területén mőködı cégek értettek egyet az állítással.
A nagy közbeszerzési gyakorlattal (sok eljárástípus, sok eljárással) rendelkezı ajánlatkérık és
ajánlattevık között kisebb arányban látják a korrupció forrásának a szabályok be nem tartását,
mint a kisebb gyakorlattal bírók.
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4.32. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a közbeszerzés területén jelentkezı korrupció forrása
az, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık nem tartják be a szabályokat

ajánlattevı

3

22

11

ajánlatkérı

teljes minta
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43
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7
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27
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60%
inkább egyetért

70%

80%

90%

100%

teljesen egyetért

N=870
A megkérdezettek 13%-a teljesen, 42%-a pedig inkább egyetértett azzal, hogy a
közbeszerzési törvény sok kivételt tartalmaz, ami a szabályok megkerülését eredményezi (az
egyetértési index értéke 2,60). (4.33. ábra)
Szegmentációs elemzéseink szerint ebben az esetben is az ajánlatkérık, a gazdasági
tevékenységet nem folytatók és a non-profit cégek, a nagy közbeszerzési gyakorlattal
rendelkezık azok, akik között kisebb arányban fordultak elı az állítással egyetértık.
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4.33. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a közbeszerzési törvény sok kivételt tartalmaz, ami a
szabályok megkerülését eredményezi

ajánlattevı

5

28

12

ajánlatkérı

teljes minta
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45

8
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egyáltalán nem ért egyet

9
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40%
inkább nem ért egyet
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inkább egyetért
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80%

100%

teljesen egyetért

N=818
Direkt módon is rákérdeztünk, hogy a közbeszerzési korrupció a túlszabályozottságot vagy a
rugalmasságot használja-e ki a megkérdezettek véleménye szerint. A megkérdezettek 91%-a
tudott válaszolni erre a kérdésre. 30%-uk szerint egyik sem jellemzı, viszont 33% szerint
egyértelmően, 26% szerint, pedig inkább a túlszabályozottság a korrupció oka.
Az ajánlatkérık magasabb arányban okolták a rugalmasságot, míg azok, akik ajánlattevıi és
ajánlatkérıi tevékenységet is folytattak, egyértelmően a túlszabályozottság mellett voksoltak.
Érdekes, hogy míg az ajánlatkérıknél a kérdés megítélésében nem számít a közbeszerzésben
szerzett gyakorlat, addig az ajánlattevık esetében minél nagyobb gyakorlatuk van, annál
inkább okolják a túlszabályozottságot.
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4.34. ábra
A közbeszerzési korrupció a túlszabályozottságot vagy a rugalmasságot használja-e ki a
megkérdezettek véleménye szerint

34

ajánlattevı
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ajánlatkérı
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33

teljes minta
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a túlszabályozottságot
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inkább a túlszabályozottságot

6

7
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70%

egyik sem jellemzı

4

5

6

80%

90%

inkább a rugalmasságot

5

100%

a rugalmasságot

N=817

4.6. A közbeszerzési folyamat megítélése
4.6.1. A jelenlegi szabályozás egyes elemeivel való elégedettség
Láttuk tehát, hogy a közbeszerzést sokan túlszabályozottnak, bürokratikusnak tartották. Ezért
megvizsgáltuk, hogy a szabályozás egyes elemeivel és magával a beszerzési gyakorlattal
mennyire elégedettek a közbeszerzések szereplıi.
Az adminisztrációs igény, a költségek és a rugalmasság hiánya volt az a három tényezı,
amellyel a megkérdezettek döntı többsége elégedetlen volt. Ugyanakkor a szakmaisággal és a
nyilvánossággal a többség elégedett. Az ellenırzés osztotta meg a leginkább a válaszadókat,
48% az elégedettek aránya.

69

4.35. ábra
Elégedettség a jelenlegi közbeszerzési szabályozás elemeivel

szakmaiság

10

nyilvánosság

11

ellenırzés

rugalmasság

költségek
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6
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5
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inkább nem elégedett

3
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0%
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60%
inkább elégedett

2

13

80%

2

100%

teljesen elégedett

N=900
Az ajánlatkérık és az ajánlattevık megítélése között a legnagyobb különbség a nyilvánosság,
az ellenırzés és a szakmaiság tekintetében van: az ajánlatkérık lényegesen elégedettebbek
ezekkel az elemekkel.
Az adminisztrációs igénnyel mind a két szegmens egyformán elégedetlen. Ugyanakkor a
költségekkel az ajánlattevık kicsit elégedettebbek, mint az ajánlatkérık.

70

4.36. ábra
Elégedettség a jelenlegi közbeszerzési szabályozás elemeivel
(átlagok négyes elégedettségi skálán, az eltérésre rendezve)
2,55
nyilvánosság

2,75
2,28

ellenırzés

2,45
2,49

szakmaiság

2,65
2,07
2,16

rugalmasság

1,68
1,69

adminisztrációs igény

1,92
1,85

költségek

1,00

1,50

2,00

2,50
ajánlatkérı

3,00

3,50

4,00

ajánlattevı

N=900
A közbeszerzési intézményrendszer hatékonyságával sem elégedettek maradéktalanul a
megkérdezettek (4.37. ábra). Összességében csak 4%-uk értett egyet azzal, hogy a
közbeszerzési intézményrendszer hatékonyan mőködik, míg 16% teljesen elutasította ezt.
A jogorvoslati rendszer esetében kicsit jobb a helyzet, 7% tartja hatékonynak, míg 14%
szerint egyáltalán nem hatékony.
Az ellenırzési rendszer mőködését 9% tartotta jónak, 13% pedig rossznak.
Az ajánlatkérık mindhárom állítással magasabb arányban értettek egyet, mint az ajánlattevık,
azaz ennél a kérdésnél is jobb véleményük volt a közbeszerzésrıl, mint az ajánlattevıknek.
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4.37. ábra
Egyetértés közbeszerzési intézmények mőködésének hatékonyságával

A közbeszerzések teljesülését
utólagosan rendszeresen
ellenırzik, az eltéréseket
szankcionálják

A közbeszerzési jogorvoslati
rendszer hatékonyan mőködik

A közbeszerzési
intézményrendszer hatékonyan
mőködik
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4.6.2. A hazai közbeszerzési eljárások erıs és gyenge pontjai
A közbeszerzési gyakorlatot a válaszadók meglehetısen jónak tartják: mindössze egy
tényezıt, a teljesítés ellenırzését értékelték nem erıs pontként.
4.38. ábra
A hazai közbeszerzési eljárások erıs és gyenge pontjai
beszerzés tárgyának megadása a felhívásban 2
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100%
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Jellemzı, hogy az ajánlatkérıhöz köthetı tevékenységeket az ajánlatkérık sokkal
pozitívabban ítélték meg, mint az ajánlattevık.
Egyetlen esetben - a teljesítés folyamata - fordult elı, hogy az ajánlattevık értékelték
(minimálisan) erısebb pontnak az adott tényezıt. A legnagyobb eltérés a bírálati szempontok
meghatározásánál és azok alkalmazásánál van, ezt az ajánlattevık inkább gyenge, míg az
ajánlatkérık inkább erıs pontnak tartják.
4.39. ábra
A hazai közbeszerzési eljárások erıs és gyenge pontjai
(átlagok négyes erısségi skálán, ahol 4= nagyon erıs pont, az eltérésre rendezve)
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N=900
Azt, hogy a felhívás mennyire fontos pontja a rendszernek, jól mutatja, hogy a válaszadók (a
megkérdezettek 88%-a adott választ) 19%-a teljesen egyetértett azzal az állítással, hogy
rendszerint már a felhívás alapján el tudja dönteni, hogy van-e esély a tiszta versenyre,
további 42% pedig inkább egyetértett vele. Mindössze 10% azon válaszadók aránya, akik nem
érezték igaznak ezt az állítást!
Az ajánlattevık magasabb arányban gyanakvóak, mint az ajánlatkérık és valószínőleg akkor
is korrupciót gyanítanak, ha a felhívás nem az ún. „testreszabást” célozza. Ugyanakkor
aszerint, hogy mennyire gyakorlott a cég a közbeszerzésben nincs jelentıs eltérés a válaszok
megoszlásában.

4,00
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4.40. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy rendszerint már a felhívás alapján el tudja dönteni,
hogy van-e esély a tiszta versenyre
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4.7. A közbeszerzési korrupció kezdeményezıi
Azt, hogy az ajánlatkérık vagy az ajánlattevık oldalán kell-e keresni a közbeszerzési
korrupció kezdeményezıit, három kérdéssel vizsgáltuk. Elsıként egyetértést mértünk azzal az
állítással kapcsolatosan, hogy a közbeszerzési korrupciós esetek többségénél az ajánlattevık a
kezdeményezık. Itt dönteni kellett, a négyfokú egyetértési skálának nem volt közepe.
Ezzel az állítással a válaszadók (a megkérdezettek 78%-ától kaptunk választ) 9%-a értett csak
egyet maradéktalanul, míg 20% teljesen elutasította azt. Az ajánlatkérık többsége elutasította
az állítást, míg az ajánlatadók többsége egyetértett vele.
Érdemes megvizsgálni, hogy a mindkét szerepben érdekelt válaszadók hogyan viselkedtek:
többségük, bár nem határozottan, de elutasította az állítást.
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4.41. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a közbeszerzési korrupciós esetek többségénél az
ajánlattevık a kezdeményezık
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Az elutasítás azonban nem azt jelenti, hogy az ajánlattevık a kezdeményezık az esetek
többségében. Ha közepet is adunk a skálának - mint a következı kérdésünkben tettük - akkor
az érdemi választ adók 53%-a azt válaszolja, hogy a két fél közel egyforma arányban tölt be
kezdeményezı szerepet. 26% véleménye szerint az ajánlattevık, 21% szerint pedig az
ajánlatkérık a kezdeményezık.
Itt is jellemzı, hogy inkább a válaszadók a másik oldal szereplıit okolják, a mindkét oldalt
ismerık pedig az ajánlatkérık nagyobb szerepét valószínősítik. Figyelmet érdemel, hogy a
moralitás, legalitás kérdésénél az ajánlatkérık még általában kedvezı véleménnyel
rendelkeztek az ajánlattevıkrıl, ennél a kérdésnél azonban nagy számban hárították át a
felelısséget az ajánlattevıkre. Az ajánlattevık ebbıl a szempontból következetesebbek, a
jogszerőség megítélésénél és itt is a másik félrıl negatívabb véleménnyel rendelkeztek.
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4.42. ábra
A közbeszerzési korrupciós esetek többségének az ajánlattevık vagy az ajánlatkérık a
kezdeményezıi?
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Megkérdeztük, hogy az ajánlatkérıi oldalról milyen szereplık a kezdeményezık. A
megkérdezettek harmada (31%) nem tudott válaszolni, 48% szerint a politikai vezetık, 16%
szerint a szakmai vezetık, és mindössze 5% szerint az ügyintézık a kezdeményezık. Ebben
az ajánlatkérık és az ajánlattevık között nagyfokú egyetértés alakult ki.

4.8. A közbeszerzési korrupció gazdasági hatásai
4.8.1. A közbeszerzés és a gazdasági hatékonyság
Mindössze a megkérdezetek 4%-a szerint hamis teljesen az az állítás, hogy a közbeszerzés
sok esetben az üzleti hatékonyság gátja. 18% ezzel teljesen egyetértett, 46% pedig inkább
egyetértett. Az ajánlattevık magasabb arányban gondolják gátnak a közbeszerzést, mint az
ajánlatkérık.
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4.43. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a közbeszerzés sok esetben
az üzleti hatékonyság gátja
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A felmérés során azt is megvizsgáltuk, hogy a megkérdezettek véleménye szerint a
közbeszerzések hatékonysága hogyan alakul a többi beszerzéshez képest. Azt tapasztaltuk,
hogy az építési beruházások, és a koncessziók kivételével a többség a többi beszerzést
hatékonyabbnak gondolja, mint a közbeszerzést. A közbeszerzést sokkal hatékonyabbnak
mindössze a válaszadók 8-13%-a érezte!
4.44. ábra
A közbeszerzés hatékonyságsága a többi beszerzéshez képest
(a beszerzés tárgya szerint, az egyes tárgyakat beszerzı ajánlatkérık körében)
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A megkérdezett ajánlatkérık szők többsége (54%), ha a törvény nem kötelezné ıket rá, akkor
is használná a közbeszerzési rendszert. A közbeszerzés teljes elutasítása az önkormányzatok
és intézményeik (25%), valamint a klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cégek (20%)
esetében magasabb. Azok, akik kevés eljárástípust használnak és kevés eljárást írtak ki a
vizsgált idıszakban, lényegesen magasabb arányban (27%) utasítják el a közbeszerzést, mint
az abban gyakorlottabb ajánlatkérık.
Az ajánlattevık pontosan felének véleménye szerint a szakterületükön mőködı ajánlatkérık
használnák a közbeszerzést akkor is, ha nem lenne kötelezı. Ugyanakkor a szolgáltatási
területeken mőködı ajánlattevık érezték leginkább úgy, hogy az ajánlatkérık biztosan
eltekintenének a közbeszerzési rendszer használatától.
4.45. ábra
Az ajánlatkérık közbeszerzési rendszer használatának valószínősége, ha nem kötelezné
ıket törvény rá
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Azoktól, akik inkább nem használnák a közbeszerzést, megkérdeztük, hogy miért nem. Az
ajánlatkérık 48%-a túl bonyolultnak, bürokratikusnak, átláthatatlannak tartja az eljárást, 32%
véleménye szerint az hosszadalmas, lassú és munkaigényes, 25% szerint drága. Pozitív
vonásként lehet értékelni, hogy a megkérdezettek csupán 7%-a vélekedik úgy, hogy nem
hatékony a közbeszerzés. A többi válaszlehetıséget maximum 10-11 válaszadó (5%)
említette.
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Az ajánlattevık három tényezıt emeltek ki válaszaikban, körükben a közbeszerzéssel
szembeni legfontosabb érv a bonyolultság volt, ezt az eljárást lehetıség szerint elhagyók
51%-a nevezte meg, a hosszú idıigényt 15%, a magas költséget 14%-uk említette.
Azzal, hogy a közpénzek elköltésére van jobb módszer is a közbeszerzésnél, a
megkérdezettek 20%-a teljesen, 47%-a pedig inkább egyetértett. Mindössze 7% azon
válaszadók aránya, akik szerint a közbeszerzés a legjobb módszer.
Az ajánlattevık inkább egyetértettek ezzel az állítással, egyetértési indexük a négyfokozatú
skálán, ahol a négy a maximum, 2,92, szemben az ajánlattevık 2,70-es átlagával
4.46. ábra
Egyetértés azzal az állítással, hogy a közpénzek elköltésére van jobb módszer is a
közbeszerzésnél
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4.8.2. A közbeszerzési eljárás kikerülésének hatása
Mint láttuk, a megkérdezettek negyede egyértelmően korrupciós esetnek tartja, ha a
potenciális ajánlatkérı egy munka több részre bontásával elkerüli a közbeszerzést, további
38% valószínősít korrupciót ilyen esetekben. Éppen ezért fontos tudni, milyen arányban
fordul ez elı. Arra kértük a megkérdezetteket, hogy országosan és saját szakterületükön is
becsüljék meg, hány százalékkal lenne több közbeszerzési eljárás, ha minden, a törvényben
szabályozott esetben valóban közbeszerzést írnának ki.
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Országos becslésre a megkérdezettek 61%-a vállalkozott. Többségük szerint 22-26%-kal
(átlagérték: 24,2%) lenne több közbeszerzés, ha minden eljárást írnának ki. Mindössze a
válaszadók 2%-a vélte úgy, hogy a törvényt maradéktalanul betartják, 26% szerint maximum
10%-kal nıne a közbeszerzések száma országosan. 9% véleménye az volt, hogy legalább a
jelenlegi közbeszerzések számának felét teszi ki a kikerült eljárások száma, azaz 50%-kal
vagy e fölötti arányban kellene magasabbnak lennie az eljárásszámnak.
A saját szakmáról 64%-tól kaptunk becslést. Jellemzıen az országos átlagnál kisebb arányú
szabálytalanságot valószínősítettek, a jellemzı érték 14-18% (átlagérték: 16,1%) volt. A
válaszadók közel negyede (24%) szerint a saját szakmája mentes az ilyen esetektıl, 59%
maximum 10%-os elkerülést valószínősít. Mindössze 2% szerint éri el vagy haladja meg az ez
arány az 50%-ot.
Az országos átlagot az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyformán ítélik meg, de a saját
szakma esetében markáns különbség figyelhetı meg: az ajánlatkérık szerint az elkerülés
mindössze 12%-os, míg az ajánlattevık ennél jóval magasabb arányt, 22%-ot feltételeznek.
Fontos kiemelni: a korrupció országos szintő becsült értékének növekedésével párhuzamosan
emelkedik azok aránya, akik úgy gondolják, hogy a törvényi keretek betartása eseten több
közbeszerzési eljárás indulna.
4.46. ábra
A korrupció becsült mértéke és a közbeszerzési eljárások
számának összefüggése
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Az ajánlatkérık között a kérdés megítélése a klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cégek
kivételével egységes; az ı országos (19%) és szakmai (9%) becslésük is átlag alatti. A
gazdasági tevékenységet folytatók szerint magasabb az elkerülési arány, mint a nem folytatók
között.
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Elsısorban a gazdasági szolgáltatási területen (22%), a szállítás, raktározás, posta és távközlés
szakmákban (21%) tartják magasnak a közbeszerzések elkerülésének arányát, míg a
közmőellátás területén mőködık becslésének átlaga mindössze 9% volt. Cégméret szerint
elsısorban a mikro vállalkozások válaszadóira volt jellemzı a magas átlagú becslés.

4.8.3. A korrupció hatása a beszerzési költségekre
A megkérdezettek 73%-a mondta meg, hogy véleménye szerint a közbeszerzésekkel
kapcsolatos korrupció mennyivel drágítja meg a beszerzéseket. Becslésük szerint országosan
23-26%-kal (átlagérték: 24,7%), saját szakmájukban, tevékenységi körükben 14-17%-kal
(átlagérték: 15,2%) drágábbak a közbeszerzések a korrupció miatt.
Az ajánlatkérık szerint országos szinten 22%, szakmájukban 10% a drágító hatás, míg az
ajánlattevıktıl nyert információk alapján országosan 28%-os, szakmájukban, pedig 20%-os
ez a hatás. Országos szinten a korrupció drágító hatását az átlagosnál magasabbnak tartják,
akik európai uniós, illetve egyszerő közbeszerzési eljárást írtak ki, az eljáráson résztvevık
között pedig azok, akik a nemzeti értékhatár alatti közbeszerzési eljáráson indultak.
A gazdasági tevékenységet folytatók (teljes minta) becslése szignifikánsan magasabb azoknál,
akik ilyen tevékenységet nem folytatnak. A gazdasági szolgáltatásokat nyújtók (24%) és az
építıiparban dolgozók (23%) becsülték jóval a többi szakma fölött a szakterületükön lévı
korrupció gazdasági hatását. A kevés típusú és kevés számú eljárásban indulók szakmájukban
jóval magasabbnak tartják a korrupció gazdasági hatását, mint a gyakorlottabbak. Magasabbra
becsülték a korrupció beszerzéseknél való drágító hatását mind országos szinten (32,8%),
mind saját szakterületükön (22,2%) azok is, akik a korrupció mértékét országosan az
átlagosnál nagyobb mértékőnek vélik.

4.9. A közbeszerzési korrupció visszaszorításának esélyei és lehetıségei
A közbeszerzési eljárások résztvevıinek (ajánlatkérıknek és az ajánlattevıknek) a
közbeszerzések során elıforduló korrupcióval kapcsolatos attitődjeinek, percepcióinak és
tapasztalatainak feltérképezésére irányuló felmérésünkben természetesen arra is választ
kerestünk, hogy a megkérdezettek a korrupció visszaszorítására milyen eszközöket,
módszereket alkalmaznának leginkább.
A korrupció ellenes technikák vizsgálatakor egyaránt felmértük azt, hogy a szakemberek által
elıre meghatározott eszközöket mennyire tartják hatékonynak, illetve spontán módon (saját
szakmai tapasztalatik birtokában), mit javasolnának a korrupció visszaszorítására.
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4.9.1. A közbeszerzési korrupció visszaszorítására tett javaslatok elfogadottsága
A közbeszerzési korrupció visszaszorítására vonatkozó ismeretek, javaslatok
feltérképezésénél elsı lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy a lehetséges eszközöket mennyire
tarják alkalmasnak a megkérdezettek. A válaszolók itt még nem spontán módon tárták fel
javaslataikat, hanem az általunk elıre meghatározott, a korrupció visszaszorításánál számba
vehetı kilenc eszköz alkalmasságáról mondtak véleményt.
A vizsgálatba bevont szakemberek véleménye alapján az elıre megadott kilenc lehetıségbıl
három darab hármas csoportot lehet kialakítani.
Elsı csoportba tartoznak azok a technikák, amelyek egyértelmően alkalmasak a közbeszerzési
korrupció hatékony visszaszorítására. Ezek a következık:
a szerzıdés szerinti teljesítés hatékony ellenırzése (74%-os elfogadottság),
a határidık mindkét fél részérıl történı betartásának ellenırzése (71,7%-os
elfogadottság),
a mőszaki leírás és a teljesítés közötti összhang ellenırzése, az eltérések
szankcionálása (71,6%-os elfogadottság).
Második csoportba tartoznak azok a megoldások, amelyek alkalmasak ugyan a közbeszerzési
korrupció visszaszorítására, de támogatottságuk nem éri el a kétharmados értéket. Ezek
a rugalmasabb szabályozás (63,2%-os elfogadottság),
az etikai szabályzatok kialakítása és érvényesítése (62,5%-os elfogadottság),
a nagyobb szankciók (56,9%-os elfogadottság).
A harmadik csoportot azok a technikák alkotják, amelyek a megkérdezettek többsége szerint
nem alkalmasak a közbeszerzési korrupciót visszaszorítására. Ebbe a csoportba tartozik
a magasabb fizetések a közszférában (45,1%-os elfogadottság),
a teljes folyamat elektronizálása (45,3%-os elfogadottság),
a szabályozás részletesebbé tétele (43,7%-os elfogadottság).
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4.47. ábra
A közbeszerzési korrupció visszaszorítására vonatkozó
lehetıségek elfogadottsága
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Az elsı, leginkább elfogadott eszközöket tartalmazó csoport struktúráját vizsgálva,
egyértelmően kijelenthetjük, hogy a közbeszerzési korrupció visszaszorítására a
megkérdezettek az ellenırzést tarják a leginkább alkalmas eszköznek. Az ellenırzésnek
gyakorlatilag a teljes közbeszerzési folyamatra ki kell terjednie, de a szerzıdés szerinti
teljesítés ellenırzésének mindenképpen kulcsszerepe van.
A következıkben kiemeljük azokat a csoportokat, akik az átlagosnál nagyobb jelentıséget
tulajdonítanak a szerzıdés szerinti teljesítés ellenırzésének:
általánosan az ajánlatkérık,
a klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó intézmények,
a betéti társaságok,
a villamos energia-, gáz-, gız-, vízellátás, valamint a mezıgazdaság, feldolgozóipar
területéhez tartozók és
az Észak-Alföldi gazdasági régióban mőködık.

4.9.2. A közbeszerzési korrupció visszaszorítására tett spontán szakmai javaslatok
A közbeszerzési korrupció visszaszorítására vonatkozó ismeretek, javaslatok vizsgálatakor
második lépésben már nem elıre meghatározott tényezıket teszteltünk, hanem a
megkérdezettek spontán válaszait győjtöttük össze. A felmérésbe bevont szakemberek 80,1%a nem kívánt élni a szabad válaszadás lehetıségével.
A 4.16. táblázatban azok az említések szerepelnek, amelyet legalább három megkérdezett
szakember spontán módon említett.
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4.16. táblázat
A közbeszerzési korrupció visszaszorítására tett spontán említések
Említés
Becsületesnek kellene lenni; tisztább, etikusabb közélet
Jobb törvényi szabályozás, újraszabályozás
Szigorúbb, többszintő, hatékonyabb ellenırzés
A szabályozás egyszerősítése
Egyértelmő kiírások és szabályok
Legnagyobb mértékő nyilvánosság biztosítása
Magas összegő pénzbüntetések, felelısségre vonás
Üzleti kultúra átalakulása, gazdasági kultúra magasabb szint
A közbeszerzést megszüntetnék, nem célravezetı
A politika kizárása, visszaszorítása
Jobb fizetések; EU-s színvonalú fizetések
Szakmaiság elıtérbe helyezése
A politikai vezetıség példamutatása
A politika és a gazdasági élet szereplıinek elválasztása
Nagyobb teret engedni a kisvállalkozásoknak is
Preferálni a helyi vállalkozásokat; több lehetıség a vidékieknek
Határidık hosszabbítása
Szakmai hibák javítása
Gazdaság kifehérítése; mőködı gazdaság
Adminisztráció csökkentése
Szemléletváltozás

Említések száma
(db)
36
22
19
14
10
9
9
7
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3

A szakemberek által említett tényezıket csoportosítva megállapíthatjuk, hogy a
közbeszerzések terén jelentkezı korrupció visszaszorításának legfontosabb módszeri közé
tartoznak:
az etikus közélet,
az egyszerő, egyértelmő, törvényi szabályozás,
a hatékony ellenırzés és
a nyilvánosság.
Ezeknek az eszközöknek az említése nagymértékben összhangban van a megkérdezetteknek a
közbeszerzési korrupció okainál, a közbeszerzési folyamat erısségeinél, illetve
gyengeségeinél tett kijelentéseikkel.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
A Közbeszerzések Tanácsa megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság
országosan reprezentatív kutatást végzett a közbeszerzési korrupcióról az ajánlatkérık és az
ajánlattevık körében. A kvantitatív kutatást országos, reprezentatív, rétegzett mintavétellel
vett 900 (2X450) fıs mintán, face-to-face megkérdezésen alapuló strukturált kérdıíves
lekérdezés módszerével hajtottuk végre.
A kutatás nem általában a korrupciós jelenségekre, hanem kimondottan a közbeszerzésekkel
kapcsolatban felmerült korrupcióra irányult, ideértve az olyan eseteket is, amikor a korrupt
cselekmény éppen a közbeszerzési eljárás elkerülését célozza. A felmérés elsıdlegesen a
közbeszerzési eljárások megkérdezett résztvevıinek (az ajánlatkérıknek és az
ajánlattevıknek) a közbeszerzések során elıforduló korrupcióval kapcsolatos attitődjeinek,
percepcióinak és tapasztalatainak feltérképezésére irányult. Ennek megfelelıen az adatfelvétel
célja nem a manifesztálódott korrupciós esetek vizsgálata volt, de a látens korrupciós
tranzakciók feltárása sem vállalkoztunk. A kutatás a közbeszerzési eljárások korrupciós
szempontú megítélésének vizsgálatára fókuszált.
A kutatás keretében kiemelten vizsgáltuk, hogy a közbeszerzési eljárásokban különbözı
minıségben résztvevık egyes fıbb csoportjaiba tartozók (például ajánlatkérık, ajánlattevık;
ezen belül központi közigazgatási szervek, önkormányzatok és intézményeik,
közszolgáltatók, valamint az ajánlattevık különbözı csoportjai) releváns értékítéletei
eltérnek-e egymástól. A megkérdezések során feltártuk, hogy a közbeszerzési korrupcióval
kapcsolatos attitődöknek, értékítéleteknek és tapasztalatoknak mi az alapja és azok milyen
forrásból (például személyes élmény, közvetett információk, intuíciók) táplálkoznak.
A következıkben a kvantitatív kutatás során feltárt legfıbb megállapításainkat foglaljuk össze
témakörönként.
A közbeszerzési eljárásokon szereplı szervezetek imázsprofilja
Az ajánlatkérıként szereplı szervezetek imázsprofilja
Az ajánlatkérıi minta összetevıit vizsgálva arra vállalkoztunk, hogy a különbözı ismérvek
domináns jegyei alapján megrajzoljuk a közbeszerzési eljárásokon ajánlatkérıként szereplı
szervezetek imázsprofilját.
A 2006. júliustól 2008. július végéig tartó, kétéves idıszakban a közbeszerzési eljárásokban
ajánlatkérıként meghatározó szerepet vállaló szervezetek fı ismérvei a következık voltak:
az ajánlatkiírók többsége önkormányzat vagy önkormányzati intézmény;
az ajánlatkérık döntı többsége gazdasági tevékenységet nem folytat;
az intézmény jellemzıen megyeszékhelyen illetve a fıvárosban mőködik;
az intézményben foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 120 fıt;
az ajánlatkérı a Közép-Magyarország régióban található.
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Az ajánlattevıként szereplı szervezetek imázsprofilja
A vizsgált kétéves idıszakban a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevıként meghatározó
szerepet vállaló szervezetek fı ismérvei a következık voltak:
a szervezet jellemzıen gazdasági tevékenységet folytat;
fı mőködési területe a gazdasági szolgáltatás, vagy az építıipar;
a tulajdonosi kör hazai befektetıkbıl áll;
kisvállalkozási státuszba tartozik, az alkalmazotti létszám nem haladja meg a 10 fıt;
a szervezet cégforma szerinti besorolása Kft.;
nyereséges üzleti tevékenységet folytat;
a szervezet gazdasági helyzete fejlıdı;
székhelye a Közép-Magyarország régióban, illetve a fıvárosban található.

A közbeszerzések súlya az intézmények beszerzési gyakorlatában
A közbeszerzések során elıforduló korrupcióval kapcsolatos kutatás keretében
megvizsgáltuk, hogy az ajánlatkérık beszerzési gyakorlatában a közbeszerzések milyen
súllyal szerepelnek. E tényezı jelentısége abban rejlik, hogy a közbeszerzési korrupció egyik
megnyilvánulási formája a közbeszerzési eljárás kikerülésére irányuló magatartásban jelenik
meg. Természetesen itt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a törvény hatálya alá
tartozó szervezetek esetében a közbeszerzési eljárás nélkül létrejövı közpénzeket érintı
kötelmi jogviszony önmagában még nem minısül korrupciónak.
A szakemberek 82%-a tudott nyilatkozni arról, hogy intézményénél az összes beszerzésen
belül értékben milyen arányt képviselnek a közbeszerzések. Az általuk meghatározott adatok
szerint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél a beszerzések fele (50,7%)
valósul meg közbeszerzések révén.
Leginkább
a minisztériumokra, központi vagy egyéb költségvetési szervekre (53,3%),
a sokféle közbeszerzési eljárást kiíró intézményekre (58%), valamint
a Dél-Dunántúli (63%) és az Észak-Magyarországi (61,2%) régiókban mőködı
szervezetekre
jellemzı a közbeszerzési eljárás útján történı beszerzés.
Az intézmények 17%-ánál a közbeszerzések aránya az összes beszerzésen belül maximum
10%-ot képvisel. A gazdasági, társadalmi potenciáljukból adódóan e szegmensbe elsısorban a
községekben található önkormányzatok tartoznak.
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A kutatás tapasztalata azt mutatja, hogy ritkán vagy szinte soha nem (81,1%) fordul elı, hogy
a közbeszerzési eljárást ugyanaz a szervezet nyeri, mint akivel egyéb szerzıdést is kötnek. A
megkérdezett szervezetek 15,8%-a viszont gyakran, 3,1%-a nagyon gyakran áll sima
szerzıdéseses kapcsolatban is a nyertes beszállítóval. Adataink szerint fıleg a
közszolgáltatóknál, kisvárosokban illetve a Dél-Alföldi régióban fordul elı ilyen szituáció.

Az alkalmazott bírálati szempont
Prekoncepciónk szerint a közbeszerzési folyamatban alkalmazott bírálati szempont is
kapcsolatba hozható a korrupció megnyilvánulási formájával. Elméletileg az ajánlatok
elbírálásánál az összességében legelınyösebb ajánlatnál a bírálati szempontok kialakításával,
súlyozásával bizonyos fokon befolyásolni lehet az eredmények alakulását. Hangsúlyozzuk,
hogy a felmérés során csak az elméleti vonatkozásában vizsgáltuk ennek lehetıségét.
A megkérdezett ajánlattevık véleménye szerint legtöbb esetben (56,7%) az alkalmazott
bírálati szempontként az összességében legelınyösebb ajánlatot alkalmazzák. Csupán
egyetlen területet találtunk (a szállítás, raktározás, posta, távközlés), ahol a legalacsonyabb
összegő ellenszolgáltatást alkalmazzák domináns bírálati szempontként. A gazdasági
szolgáltatások terén pedig pont fele-fele arányban bírálják el az eljárásokat a két bírálati
szempont segítségével.
A két fı szegmens becslésének fıátlaga (az ajánlatkérık: 61,2% és az ajánlattevık:56,7%)
ebben az esetben is megerısíti egymást.

A moralitás és legalitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban
A közbeszerzési moralitás és legalitás vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a megkérdezett
szakemberek döntı többsége (a válaszolók több mint négyötöde) azon az állásponton van,
hogy mind az ajánlatkérık, mind az ajánlattevık közbeszerzési magatartása megfelel az
erkölcsi elvárásoknak.
A megkérdezettek véleménye szerint a kimondottan etikátlannak tartott közbeszerzési
szereplık részaránya 4-5 százalék között mozog. A közbeszerzéssel kapcsolatos korrupció
szemszögébıl már izgalmasabb, miként alakul a legalitással (a jogszabályok betartásával)
kapcsolatos közvélemény. Álláspontunk szerint (és ezt a kutatás is alátámasztotta) a
társadalom erkölcsi értelemben véve jóval elnézıbb a korrupció néhány megnyilvánulási
formájával szemben, mint a jog. A megkérdezettek véleménye szerint 10 közbeszerzésben
érintett szervezet közül csupán egy esetében valószínősíthetı, hogy nem tartja be a jogi
normákat.
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A felmérés során szerzett tapasztalatainkat összefoglalva a következıket állapíthatjuk meg:
Az ajánlattevık nem csak a moralitás, hanem jogkövetı magatartás szempontjából is
viszonylag kritikusan viszonyultak saját maguk minısítéséhez.
Az ajánlattevık kimutathatóan kedvezıtlenebb véleménnyel rendelkeznek a
partnereikrıl.
Az ajánlatkérık saját magukat egyértelmően a jogkövetı magatartású kategóriába
sorolták be.
Az ajánlatkérık és ajánlattevık véleményét összegezve fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az
ajánlattevık mind a moralitás, mind a legalitás oldaláról nézve általában rosszabb
véleménnyel vannak az ajánlatkérıkrıl, mint saját magukról.
Késıbbiekben látni fogjuk, hogy gyakorlatilag az egész közbeszerzési korrupció
kérdéskörében kritikusabb álláspontot képviselnek. Az ajánlattevık közbeszerzési
korrupcióval kapcsolatos attitődjének szenzibilitása kimutathatóan nagyobb.

A teljesen szabályos közbeszerzések arányának becslése
A közbeszerzésekkel kapcsolatos legalitás témakörének általános megítélése mellet, arra is
választ kerestünk, hogy a megkérdezett szakemberek becslése szerint a közbeszerzések hány
százaléka történik teljesen szabályosan.
Megítélésünk szerint e kérdés jelentısége abban nyilvánul meg, hogy a jogi normáknak nem
megfelelı eljárások önmagában még nem tekinthetık korrupciónak, de mindenképpen a
közbeszerzési korrupció elıszobájaként fogható fel.
Tapasztalataink szerint az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyaránt úgy vélekednek, hogy saját
szakmájukban (72,4%) az ország egészéhez (58,7%) viszonyítva jóval magasabb a teljesen
szabályos eljárások részaránya. A kutatás ugyanakkor azt is kimutatta, hogy az ajánlattevık
mind szakmai, mind országos szinten pesszimistábban ítélik meg a jogszabályi elıírásoknak
teljesen megfelelı közbeszerzések részarányát, mint az ajánlatkérık.
A korrupció fogalmának értelmezése a közbeszerzésekkel kapcsolatban
(korrupciós érzékenység)
A korrupció és ezen belül a közbeszerzési korrupció fogalmának egzakt definiálása nem
tartozott a kutatás célkitőzései közé. Elsıdleges feladatunk arra irányult, hogy a
közbeszerzések szereplıinek korrupcióval kapcsolatos fogalomrendszerét behatároljuk,
meghatározzuk az észlelési szinteket, és objektív módon feltérképezzük a korrupciós köztudat
általános és specifikus vonásait. A közbeszerzési korrupció fogalmának behatárolása
érdekében 27, a közbeszerzések során megfigyelhetı jelenséget leíró állításról kértük a
megkérdezettek véleményét
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A megkérdezettek átlagosan 14,7 állítás esetében valószínősítettek korrupciót a háttérben. Az
ajánlatkérık szignifikánsan kevesebb állításról feltételezték a korrupciót, mint az ajánlatkérık
mindössze 13 állítást jelöltek meg, szemben az ajánlattevık 16,5 állításával.
Az ajánlatkérık között a cégek a gyanakvóbbak, a közszolgáltatók átlaga 14,9, a klasszikus
ajánlatkérıi körbe tartozó cégeké 14,5. A legkevésbé az önkormányzatok feltételezték a
korrupciót, mindössze 12,5 állításról vélekedtek így. Akik sok (5-nél több) eljárást írtak ki
kevésbé feltételezik a korrupciót, mint akik keveset.
Jellemzı, hogy a gazdasági tevékenységet folytató cégek érzékenyebbek (16,0), mint azok,
amelyek ilyen tevékenységet nem folytatnak (13,2). Minél nagyobb a cég (akár az
alkalmazotti létszám, akár a KSH besorolás alapján), annál kevésbé volt érzékeny a
válaszadó. Aszerint, hogy mennyi és milyen típusú eljárásban indultak az ajánlattevık, nincs
szignifikáns különbség, viszont azok, akik nagyobb arányban nyertek, kevésbé voltak
érzékenyek, mint azok, akik nyerési aránya 50% alatti volt.
A legnagyobb érzékenységet az építıiparban (17,5), a gazdasági szolgáltatási területen (17,0)
és a szállítás, raktározás, posta, távközlés területen (16,3) mőködı cégek válaszadói mutattak.
A korrupció fogalmának értelmezése a közbeszerzésekkel kapcsolatban
(korrupciógyanús szituációk)
1. szint: „határozottan közbeszerzési korrupció”
A felmérés során vizsgált 27 fogalom alapján a közbeszerzési korrupció fogalmát relatív
módon értelmezik a megkérdezettek. A korrupció észlelésének három szintjét mutattuk ki.
A megkérdezett közbeszerzési szereplık „határozottan közbeszerzési korrupció” jelenségnek
minısítették a családi és tulajdonosi összefonódást bemutató szituációkat. Közbeszerzési
korrupciónak minısül az, ha:
Az eljárásban több olyan ajánlattevı indul, amely ugyanazon személy tulajdonában van.
Az ajánlatkérı munkatársa egyes ajánlattevıknek többletinformációkat ad ki.
A nyertes ajánlattevı munkatársa vagy tulajdonosa korábban az ajánlatkérı
alkalmazottja volt.
Az eljárást az ajánlatkérı tulajdonában álló gazdasági társaság nyeri.
Családi vagy üzleti összefonódás van az ajánlatkérı és a nyertes ajánlattevı között.
A kutatási adatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az ajánlatkérık körében a
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó szervezetek az átlagosnál határozottabban képviselik azt
az álláspontot, hogy az elızıekben említett esetek korrupciónak minısülnek.
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Az ajánlatkérıkre vonatkozó tapasztalataink szerint a mezıgazdaságban, a feldolgozóiparban
és a gazdasági szolgáltatások területén tevékenységet folytató cégek korrupciós minısítése a
többi ágazaténál erıteljesebben jelenik meg.
Az ajánlatkérıket és az ajánlattevıket együttesen vizsgálva két lényeges megállapítást
tehetünk. Egyrészt az ajánlattevık határozottabban korrupciónak minısítik a vizsgált
tényezıket, másrész mind két szegmensben az 5-nél több eljárást kiíró illetve az 5-nél több
eljáráson induló szervezetek – valószínőleg gyakorlati tapasztalataikból kifolyólag –
minısítik inkább korrupciónak ezeket a magatartásformákat.
2. szint: „inkább közbeszerzési korrupció”
A korrupcióval kapcsolatos jelenségek második szintjére azok az állítások kerültek,
amelyekrıl a megkérdezettek véleménye már erıteljesebben megoszlik, de alapvetıen inkább
a korrupciós jelenségek széférájába tartoznak. Mindegyik vizsgált tényezınél a
megkérdezettek több mint fele korrupciónak minısítette az adott esetet.
A megkérdezettek ebbe a csoportba sorolták az eljárásban indulók összebeszélését
valószínősítı szituációkat, a közbeszerzés elkerülését, valamint az ajánlatkérı és az
ajánlattevı közötti összebeszélést sejtetı szituációk közül a kiírás ajánlattevıre szabottságát,
az olcsó ajánlattevık kizárását és azt, ha a szokásos partner kirívóan alacsony árat ad meg.
A kutatási adatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy ebben a korrupciós
fogalomkörben is a klasszikus ajánlatkérık azok, akik az átlagosnál határozottabban
képviselik azt az álláspontot, hogy az ide tartozó esetek korrupciónak minısülnek.
Az ajánlattevık vonatkozásában tapasztalataink szerint az építıiparban dolgozó cégek
képviselıinél erısebb a korrupciós attitőd. Minden bizonnyal azért, mert olyan szituációkról
van szó, amelyek miatt a korrupció mértékét is átlag fölöttinek tartják.
3. szint: „még éppen inkább korrupciós” jelenségnek tartják
A korrupcióról alkotott fogalom kategória legalsó szintjére azokat a jelenségeket soroltuk,
amelynek átlaga 2,5 és 2,75 közé került. Nyolc általunk vizsgát szituáció esetében az átlag
ebbe az intervallumba esik, azaz még éppen inkább korrupciós jelenségnek tartják azokat,
mint nem. Ide tartoznak a szokatlan jelenségeket bemutató állítások, a csak 1-2 szállítóra kiírt
eljárások, a szubjektív bírálati szempontok, a csak egyetlen érvényes ajánlatra szőkülı
beszerzések, a nem a legjobb ajánlatot nyertesnek kihozó eljárások. Jellemzıen a többség
valószínősíti a korrupciót, de mindössze 10-16% azon válaszadók aránya, akik szerint ez
egyértelmő.
Az ajánlatkérıi csoportokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az egyéb ajánlatkérıi
besorolásban lévı szervezetek az éppen korruptnak tartott kategóriában látnak az átlagosnál
nagyobb mértékben korrupciós veszélyt.
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Az ajánlattevık vonatkozásában tapasztalataink szerint ebben a kategóriában is az
építıiparban dolgozó cégek képviselıinél erısebb a korrupciós attitőd. Az ajánlattevıi
gyakorlat ebben a korrupciós kategóriában nem differenciálja lényegesen az értékítéleteket.
A korruptnak nem tartott szituációk
A 27-bıl mindössze hét olyan állítás akadt, amelyet a válaszadók többsége nem kapcsolt
korrupcióhoz. Ezek jellemzıen az eljárás kiírásának gyengeségeire vonatkozó állítások,
valamint a fedezethiány miatti visszavonás és a tárgyalásos eljárás tartozik ide. Önmagában a
tárgyalásos eljárást a döntı többség nem tartja korrupciós jelenségnek.
Általános megállapítás
Általános vonásként kiemelhetjük, hogy a korrupciós attitőd és az eljárásrendek, eljárások
között nem mutatható ki szoros összefüggés, nem differenciálja lényegesen a megkérdezettek
értékítéletét. Az eljárásokban szerzett gyakorlat viszont növeli a korrupciós érzékenységet. A
kutatási adatok szerint ajánlattevık minden állítás esetében nagyobb arányban feltételezték a
korrupciót, mint az ajánlatkérık.
Az ajánlattevık és az ajánlatkérık közötti differenciák
Általános vonásként kiemelhetjük, hogy az ajánlattevık minden állítás esetében nagyobb
arányban feltételezték a korrupciót, mint az ajánlatkérık.
Ez azzal magyarázható, hogy a profitorientált (nyereségérdekelt gazdasági társaságok) cégek
képviselıi kritikusabban viszonyulnak a közbeszerzési folyamatokhoz, illetve
valószínősíthetıen gyakorlati tapasztalataik alapján nagyobb rálátással rendelkeznek a
gyakorlatban alkalmazott korrupciós technikákra. A kutatási adatok alapján általánosan
megállapíthatjuk, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık attitődjében fellelhetı különbségek
elsısorban a közbeszerzési folyamatban betöltött helyükre, státuszukra vezethetı vissza.
A további általános megállapítások közül kiemeljük azt, hogy az ajánlatkérıkön belül a
klasszikus ajánlatkérık csoportjába tartozó szervezetek tartják leginkább korrupciós
tényezıknek a közbeszerzési korrupció fogalomrendszerébe (a „határozottan” illetve
valószínőleg” közbeszerzési korrupciónak tartott jelenségek) tartozó elemeket.
Az ajánlattevıkön belül az átlagosnál nagyobb a korrupciós érzékenysége az építıipar,
mezıgazdaság és feldolgozóipar területén mőködı cégeknek (jóval több jelenségrıl tételezték
fel, hogy összefüggésben van a közbeszerzési korrupcióval). Az ajánlatkérıkön és az
ajánlattevıkön belül egyaránt az eljárásokon rendszeresen közremőködı szervezetekrıl
mondhatjuk el, hogy – minden bizonnyal a gyakorlati tapasztalatuk miatt – a közbeszerzési
korrupció megítélésénél a legkritikusabb álláspontot képviselik.
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A pénzmozgással nem járó elınybiztosítás megítélése
A közbeszerzési korrupció természetrajzának részletes megismeréséhez a korrupció tágabb
értelmezésének (ebben az esetben nem az anyagi haszonszerzés a fı motivációs tényezı)
kérdéskörét is megvizsgáltuk.
Azt, hogy a megkérdezettek véleménye szerint a pénzmozgáson kívül más elınyhöz jutás is
korrupciónak számít-e, további három, direkt állítással való egyetértési index segítségével is
megvizsgáltuk.
A válaszadók 10%-a teljesen, 55,3%-a pedig inkább egyetértett azzal, hogy a közpénzek
elköltésénél a korrupció nem elsısorban a klasszikus anyagi elınyszerzést, vesztegetést
jelenti, hanem egyéb elınyöket biztosítanak egymásnak az abban résztvevık. Az egyetértési
index a négyfokú egyetértési skálán (4, ha teljesen egyetért) 2,70. A kérdést a megkérdezettek
11%-a nem tudta megítélni.
Azzal, hogy a magyar társadalom a pénzmozgással nem járó elınybiztosítást nem tartja
korrupciónak, a válaszadók 10%-a teljesen, 50%-a pedig inkább egyetértett. Azok aránya,
akik szerint a társadalom a korrupció rejtettebb fajtáira is érzékeny, mindössze 10%. Az
egyetértési index 2,58. Az ajánlatkérık körében 13% azok aránya, akik ilyen fajta
érzékenységet is feltételeztek, míg az ajánlattevık körében csak 8%. Ugyanezt a kérdést úgy
is megvizsgáltuk, hogy a megkérdezett személyes véleményére voltunk kíváncsiak. A
megkérdezettek 3%-a teljesen, 24%-a pedig inkább egyetértett azzal, hogy bizonyos
esetekben, ha személyes haszonnal nem jár, el tudja fogadni a közpénzelköltés körüli
szabálytalanságokat. Mindössze a válaszadók harmada (34%) utasította el ezt kategorikusan,
39% pedig részben! Az egyetértési index 1,96. Az ajánlatkérık esetében a szabálytalanságot
teljesen elutasítók aránya 44%, szemben az ajánlattevık 24%-ával. Azok, akik
ajánlattevıként és ajánlatkérıként is szerepeltek, 11%-a teljesen el tudja fogadni a
szabálytalanságokat.
A felmérés tanúsága szerint a közbeszerzési szféra szereplıinek a korrupció fogalmáról
kialakított képe sajátosan alakul. Az egyértelmően kijelenthetı, hogy számos a szakirodalom
által egyértelmően korrupciós jelenségnek tartott eleméhez a hazai közbeszerzési szereplık
elnézıbben viszonyulnak. Különösen fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a pénzmozgással nem
járó elınybiztosítás illetve a nem személyes haszon szerzés eseteiben a megkérdezettek
jelentıs része el tudja fogadni a közpénzelköltés körüli szabálytalanságokat.
A korrupció mérete, a közbeszerzési korrupció arányának becslése
A közbeszerzési korrupció elterjedtsége
A kutatás során választ kerestünk arra, hogy a politikai és közszférában, a gazdasági élet
területén és ezen belül a közbeszerzéseknél mennyire tartják elterjedtnek a korrupciót a
megkérdezettek. A közbeszerzésekre adott 3,1-es (5-ös a teljesen korrupciómentes)
átlagosztályzat arra enged következtetni, hogy a megkérdezett szakemberek úgy érzékelik,
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hogy a közbeszerzési szféra a politikai közélethez képest kevésbé van átitatva korrupcióval,
de itt is határozottan jelen van.
A kutatási cél maximális elérése érdekében ugyanebben a körben azt is megvizsgáltuk, hogy
dinamikájában hogyan változott a korrupció elterjedtsége. Figyelmet érdemel, hogy a
szakemberek 35,4%-a úgy ítéli meg, hogy az elmúlt években a közbeszerzések területén is
növekedett a korrupció.
Azt, hogy a megkérdezettek véleménye szerint a közbeszerzési korrupció elterjedtsége
hogyan alakul áttételesen több, direkt állítással való egyetértési index segítségével is
megvizsgáltuk.
Az egyetértési indexek elemzése alapján megállapítható, hogy a vizsgálatba bevont
szakemberek inkább egyetértenek abban, hogy Magyarországon a közbeszerzések, és a
korrupció szervesen összefügg egymással. A közbeszerzéseket érintı korrupció tehát nem
tekinthetı egyedi jelenségnek.
A közbeszerzési korrupció arányának becslése
A korrupció méretére vonatkozó országos becslésre a megkérdezettek 66,4%-a vállalkozott.
Az országosan mért 39,1 (± 1,03) %-os korrupciós arányszám kimondottan magasnak
tekinthetı, mivel ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek véleménye szerint 10 közbeszerzési
eljárásból 4 esetben jelen van a korrupció.
A szegmentációs elemzés azt is megerısíti, hogy egyrészt az ajánlattevık ebben a
vonatkozásban is kritikusabban ítélik meg a helyzetet, másrészt feltételezéseik szerint a saját
szakma korrupciós fertızöttsége jelentısen az országos érték alatt van.
A nem teljesen szabályos közbeszerzések és a korrupt közbeszerzések halmazát a vizsgálatba
bevont szakemberek közel azonos méretőnek becsülték (41,3 és 39,1%). Értelmezésünk
szerint ez jelentheti azt is, hogy a korrupció és a szabálysértés fogalma jelentıs mértékben
átfedik egymást.

A közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos ismeretek forrása
Az információs csatornák súlya
A vizsgálat megállapította, hogy a közbeszerzési korrupciókra vonatkozó ismeretek
elsıdlegesen a médiából (54,9%) származnak. Az információk alig több mint egytizede
(12,5%) származik saját tapasztalatból.
Figyelmet érdemlı jelenségnek tartjuk, hogy az ajánlatkérık és ajánlattevık információs
csatornái között markáns különbséget lehet kimutatni. Az ajánlatkérık döntı többsége
(60,5%) a médiából szerzi be információit, az ajánlattevık a szakmai berkekbıl szerzett
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információknak és a saját tapasztalataiknak is nagyobb jelentıséget tulajdonítanak, mint az
ajánlatkérık.
Egyes korrupciós tényezık ismertsége
A korrupcióval kapcsolatos információs csatornák kutatásakor nemcsak általánosságban
vizsgáltuk meg, hogy az ismeretek milyen forrásból származnak, hanem arra is választ
kerestünk, hogy a megkérdezett hallott e már bizonyos korrupciós technikákról.
Tapasztalataink szerint az általunk megadott korrupciós technikával, korrupciós jelenséggel
alapvetıen ritkán találkoznak a megkérdezett szakemberek. Mind a hét vizsgált jelenségrıl
elmondhatjuk, hogy inkább ritkán hallanak róluk a válaszolók. Megítélésünk szerint ez az
adat némileg árnyalja azt, hogy a megkérdezettek szerint országosan a korrupcióval érintett
közbeszerzések aránya eléri a 39,1%-os részarányt.
Ezzel párhuzamosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korrupció ajánlatkérıi oldalról induló
alapesetérıl (pénzt, vagy anyagi elınyt kértek egy cégtıl) a megkérdezett szervezetek több
mint egynegyede (27,8%) kisebb, nagyobb rendszerességgel hall információkat.

A korrupció kiiktathatósága, a szabályozás korrupcióra gyakorolt hatása
A korrupció, mint a közbeszerzés kísérıjelensége, kiiktathatósága, öngerjesztı
képessége
A válaszadók 53%-a nem értett egyet azzal, hogy a korrupció a közpénzek elköltésénél
természetes jelenség volna. Ebbıl 13% volt azok aránya, akik szerint egyáltalán nem
tekinthetı természetesnek. Azaz csak a szők többség nem látja a korrupciót a közbeszerzések
kísérıjelenségének. Az ajánlatkérık 63%-a, az ajánlattevıknek pedig mindössze 44%-a nem
tartja ezt természetesnek. Ennek megfelelıen 8% teljesen, 39% pedig részben egyetértett
azzal, hogy a korrupciót nem lehet kiiktatni a közbeszerzésekbıl. Az ajánlatkérık 53%-a
szerint ez lehetséges, míg az ajánlattevıknek mindössze 41%-a vélte így.
A közbeszerzési szabályozás korrupcióra gyakorolt hatása
A válaszadók 11%-a teljesen, 40%-a pedig inkább egyetértett azzal, hogy a korrupció a
közbeszerzési szabályozás következménye, azaz a közbeszerzés növeli a korrupciót. Az
átlagos egyetértési index a négyfokú skálán (4=teljesen egyetért) 2,49. Ismét jelentısen eltér
az ajánlatkérık és az ajánlattevık véleménye: az elıbbiek lényegesen kisebb arányban tartják
a közbeszerzési szabályozást a korrupció okának.
A felmérés során választ kerestünk arra is, hogy a megkérdezettek a szabályozást miért tartják
a korrupció forrásának: mert túlszabályozott, mert alulszabályozott, vagy, mert a szereplık
nem tartják be a szabályokat. Azt tapasztaltuk, hogy a többség a szabályok be nem tartását és
a túlszabályozottságot okolja a korrupcióért.
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A megkérdezettek döntı többsége egyetértett azzal, hogy a közbeszerzés területén jelentkezı
korrupció forrása az, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık nem tartják be a szabályokat:
26% volt a teljesen egyetértık és 40% az inkább egyetértık aránya, az egyetértési index 2,84
a négyfokú skálán. Mindössze 7% volt biztos benne, hogy nem ez az oka a korrupciónak.
Jellemzıen az ajánlattevık értettek egyet az állítással, egyetértési indexük 3,03, az
ajánlatkérık 2,65-ös indexével szemben.
A megkérdezettek 91%-a tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy a közbeszerzési korrupció a
túlszabályozottságot vagy a rugalmasságot használja-e ki. 30%-uk szerint egyik sem jellemzı,
viszont 33% szerint egyértelmően, 26% szerint pedig inkább a túlszabályozottság a korrupció
oka.
A közbeszerzési folyamat megítélése
A jelenlegi szabályozás egyes elemeivel való elégedettség
A közbeszerzést sokan túlszabályozottnak, bürokratikusnak, és ezért gazdaságilag
hátrányosnak tartják. Ezért megvizsgáltuk, hogy a szabályozás egyes elemeivel és magával a
beszerzési gyakorlattal mennyire elégedettek a közbeszerzések szereplıi.
Az adminisztrációs igény, a költségek és a rugalmasság hiánya volt az a három tényezı,
amely miatt a megkérdezettek döntı többsége elégedetlen volt. Ugyanakkor a szakmaisággal
és a nyilvánossággal a többség elégedett volt. Az ellenırzés osztotta meg a leginkább a
válaszadókat, csupán 48%-os értéket ért el az elégedettek aránya.
Az ajánlatkérık és az ajánlattevık között a legnagyobb megítélésbeli különbség a
nyilvánosság, az ellenırzés és a szakmaiság tekintetében van: az ajánlatkérık lényegesen
elégedettebbek ezekkel az elemekkel.
Azzal az állítással, hogy a közbeszerzési intézményrendszer hatékonyan mőködik
összességében csak a megkérdezettek 4%-a értett egyet, amíg 16% teljesen elutasította ezt. A
jogorvoslati rendszer esetében kicsit jobb a helyzet, 7% tartja hatékonynak, míg 14%
egyáltalán nem találja annak.
Az ellenırzési rendszer mőködését 9% tartotta jónak, 13% pedig rossznak. Az ajánlatkérık
mindhárom állítással magasabb arányban értettek egyet, mint az ajánlattevık, azaz ennél a
kérdésnél is jobb véleményük volt a közbeszerzésrıl, mint az ajánlattevıknek.
A hazai közbeszerzési eljárások erıs és gyenge pontjai
A közbeszerzési gyakorlatot a válaszadók meglehetısen jónak tartják: csak egy tényezıt - a
teljesítés ellenırzését - nem soroltak az erıs pontok közé.
Jellemzı, hogy az ajánlatkérıhöz köthetı tevékenységeket az ajánlatkérık sokkal
pozitívabban ítélik meg, mint az ajánlattevık.
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Egyetlen esetben - a teljesítés folyamata - fordult elı, hogy az ajánlattevık értékelték
minimálisan erısebb pontnak az adott tényezıt. A legnagyobb eltérés a bírálati szempontok
meghatározásánál és azok alkalmazásánál van, ezt az ajánlattevık inkább gyenge, míg az
ajánlatkérık inkább erıs pontnak tartják.
Azt, hogy a felhívás mennyire fontos pontja a rendszernek, jól mutatja, hogy a válaszadók (a
megkérdezettek 88%-a adott választ) 19%-a teljesen, további 42% pedig inkább egyetértett
azzal az állítással, hogy rendszerint már a felhívás alapján el tudja dönteni, hogy van-e esély a
tiszta versenyre,

A közbeszerzési korrupció kezdeményezıi
A felmérésben választ adók 53%-a úgy gondolja, hogy a közbeszerzési korrupciónál az
ajánlatkérık és az ajánlattevık egyforma arányban töltenek be kezdeményezı szerepet.
Egyébként itt is jellemzı, hogy inkább a másik oldal szereplıit okolják, a mindkét oldalt
ismerı válaszadók az ajánlatkérık nagyobb szerepét valószínősítik.
Az ajánlatkérıi oldal vonatkozásában a megkérdezettek 48% szerint a politikai vezetık, 16%
szerint a szakmai vezetık, és mindössze 5% szerint az ügyintézık a korrupció
kezdeményezıi.

A közbeszerzési korrupció gazdasági hatásai
A közbeszerzés és a gazdasági hatékonyság
Mindössze a megkérdezetek 4%-a szerint hamis teljesen az az állítás, hogy a közbeszerzés
sok esetben az üzleti hatékonyság gátja. 18% ezzel teljesen egyetértett, 46% pedig inkább
egyetértett. Az ajánlattevık magasabb arányban gondolják a közbeszerzést gátnak, mint az
ajánlatkérık.
Azt tapasztaltuk, hogy az építési beruházások és a koncessziók kivételével a többség a többi
beszerzést hatékonyabbnak gondolja, mint a közbeszerzést. A közbeszerzést sokkal
hatékonyabbnak mindössze a válaszadók 8-13%-a érezte!
A megkérdezett ajánlatkérık szők többsége (54%) akkor is használná a közbeszerzési
rendszert, ha a törvény nem kötelezné rá. A közbeszerzés teljes elutasítása az
önkormányzatok és intézményeik (25%), valamint a klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó
cégek (20%) esetében magasabb.
Azoktól, akik inkább nem használnák a közbeszerzést, megkérdeztük, hogy miért nem. Az
ajánlatkérık 48%-a az eljárást túl bonyolultnak, bürokratikusnak, átláthatatlannak tartja, 32%
véleménye szerint hosszadalmas, lassú és munkaigényes, 25% szerint drága, 7% szerint nem
hatékony.
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Azzal, hogy a közpénzek elköltésére van jobb módszer is a közbeszerzésnél, a
megkérdezettek 20%-a teljesen, 47%-a pedig inkább egyetértett. Mindössze 7% azon
válaszadók aránya, akik szerint a közbeszerzés a legjobb módszer.
A közbeszerzési eljárás kikerülésének hatása
Országos becslésre a megkérdezettek 61%-a vállalkozott. Többségük szerint 22-26%-kal
(átlagérték: 24,2%) lenne több közbeszerzés, ha minden közbeszerzési eljárást írnának ki.
Mindössze a válaszadók 2%-a vélte úgy, hogy a törvényt maradéktalanul betartják, 26%
szerint maximum 10%-kal nıne a közbeszerzések száma országosan. 9% véleménye az volt,
hogy legalább a jelenlegi közbeszerzések számának felét teszi ki a kikerült eljárások száma,
azaz 50%-kal vagy e fölötti arányban kellene magasabbnak lennie az eljárásszámnak.
Saját szakmára vonatkozó becslést a megkérdezettek 64%-ától kaptunk. Jellemzıen az
országos átlagnál kisebb arányú szabálytalanságot valószínősítettek, többségük 14-18%
közötti értéket (átlagérték: 16,1%) feltételezett. A válaszadók közel negyede (24%) szerint a
saját szakmája mentes az ilyen esetektıl, 59% maximum 10%-os elkerülést valószínősít.
Mindössze 2% szerint magasabb az arány 49%-nál.
Az országos átlagot az ajánlatkérık és az ajánlattevık egyformán ítélik meg, de a saját
szakma esetében markáns különbség figyelhetı meg: az ajánlatkérık szerint az elkerülés
mindössze 12%-os, míg az ajánlattevık ennél jóval magasabb arányt, 22%-ot feltételeznek.
A korrupció hatása a beszerzési költségekre
A megkérdezettek 73%-a válaszolt arra, hogy véleménye szerint a közbeszerzésekkel
kapcsolatos korrupció mennyivel drágítja meg a beszerzéseket. Becslésük szerint országosan
23-26% (átlag érték: 24,7%), saját szakmájukban, tevékenységi körükben 14-17% (átlag
érték: 15,2%) drágábbak a közbeszerzések a korrupció miatt.
Az ajánlatkérık szerint országos szinten 22%, szakmájukban 10% a drágító hatás, míg az
ajánlattevıktıl nyert információk alapján országosan 28%-os, szakmájukban pedig 20%-os ez
a hatás.

A közbeszerzési korrupció visszaszorításának esélyei és lehetıségei
A közbeszerzési korrupció visszaszorítására vonatkozó ismeretek, javaslatok
feltérképezésénél elsı lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy a lehetséges eszközöket mennyire
tarják alkalmasnak a megkérdezettek.
A vizsgálatba bevont szakemberek véleménye szerint a közbeszerzési korrupciót hatékonyan
visszaszorítására egyértelmően alkalmas technikák közé tartozik
a szerzıdés szerinti teljesítés hatékony ellenırzése (74%-os elfogadottság),
a határidık mindkét fél részérıl történı betartásának ellenırzése (71,7%-os
elfogadottság),
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a mőszaki leírás és a teljesítés közötti összhang ellenırzése, az eltérések
szankcionálása (71,6%-os elfogadottság).
A következı csoportba tartoznak azok a megoldások, amelyek alkalmasak ugyan a
közbeszerzési korrupció visszaszorítására, de támogatottságuk nem éri el kétharmados
értéket:
rugalmasabb szabályozás (63,2%-os elfogadottság),
etikai szabályzatok kialakítása és érvényesítése (62,5%-os elfogadottság),
nagyobb szankciók (56,9%-os elfogadottság).
A leginkább elfogadott eszközöket tartalmazó csoport struktúráját vizsgálva, egyértelmően
kijelenthetjük, hogy a közbeszerzési korrupció visszaszorítására leginkább alkalmas
eszköznek a megkérdezettek az ellenırzést tarják. Ennek az ellenırzési folyamatnak
gyakorlatilag a teljes közbeszerzési folyamatra ki kell terjednie, de a szerzıdés szerinti
teljesítés ellenırzésének mindenképpen kulcsszerepe van.

A közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos attitőd az egyes szegmensekben
A kutatás keretében kiemelten vizsgáltuk, hogy a közbeszerzési eljárásokban különbözı
minıségben résztvevık egyes fıbb csoportjaiba tartozók (például ajánlatkérık, ajánlattevık;
ezen belül központi közigazgatási szervek, önkormányzatok és intézményeik,
közszolgáltatók, valamint az ajánlattevık különbözı csoportjai) releváns értékítéletei
eltérnek-e egymástól. A korrupciós attitőd számos elemét megvizsgálva azt a végsı
következtetést tudjuk levonni, hogy a közbeszerzési korrupcióról kialakított véleményeket,
értékítéleteket döntıen differenciálja a közbeszerzési folyamatban betöltött pozíció. Az
ajánlatkérıi, illetve ajánlattevıi attitődben fellelhetı különbségek szemléltetésére az 5.1.
táblázatban foglaltuk össze az attitőd-profil néhány meghatározó elemét.
Az ajánlatkérıi oldalon belül markánsan megjelenik, hogy a klasszikus ajánlatkérık illetve a
gyakori ajánlatkérık az átlagosnál erıteljesebben érzékelik és ítélik el a közbeszerzési
korrupció jelenlétét, valamint annak káros hatását.
Az ajánlattevıi oldalon belül is megfigyelhetı, hogy a rendszeres ajánlattevık illetve az
építıipar, mezıgazdaság, feldolgozóipar területén tevékenykedı cégek szintén érzékenyebbek
a közbeszerzési korrupcióval szemben.
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5.1. táblázta
A közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos attitőd-profil és annak elemei
Tényezı
A közbeszerzés szereplıinek moralitása
Etikus magatartás aránya (%)
A közbeszerzés szereplıinek legalitása
Jogszerő magatartás aránya (%)
A teljesen szabályos közbeszerzések arányának becslése
Saját szakmára vonatkozó becslés (%)
Országra vonatkozó becslés (%)
Korrupciós érzékenység
Korrupciót sejtetı szituáció száma (db)
Egyértelmően korruptnak tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Családi vagy üzleti összefonódás van az ajánlatkérı és a
nyertes ajánlattevı között
Az eljárást az ajánlatkérı tulajdonában álló gazdasági társaság
nyeri
A nyertes ajánlattevı munkatársa vagy tulajdonosa korábban
az ajánlatkérı alkalmazottja volt
Az ajánlatkérı munkatársa egyes ajánlattevıknek
többletinformációkat ad ki
Az eljárásban több olyan ajánlattevı indul, amely ugyanazon
személy tulajdonában van
Inkább korruptnak tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Azonos beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokon a
potenciális ajánlattevık rotálva indulnak
Bár a felhívás vagy dokumentáció szerint egy konkrét típus
megjelölése csak a termék egyértelmő azonosítását célozza,
valójában a versenyt egy ajánlattevıre szőkíti
A nyertes ajánlattevı 10% alatti alvállalkozóként bevon egy
vagy több vesztest
A beszerzés több részre bontásával az ajánlatkérı elkerülte a
közbeszerzést
A kiírás olyan alkalmassági követelményeket, például
referenciákra, mőszaki-technikai felszereltségre, forgalmi
adatokra vonatkozó elıírásokat tartalmaz, amelyek
aránytalanok a beszerzés jelentıségéhez, értékéhez képest
Az ajánlatkérı szokásos partnere kirívóan alacsony árat ad
meg
Több olcsó ajánlatot tevıt kizárnak az eljárásból
Éppen korruptnak tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
Egy közbeszerzési eljárásban az ajánlattevık tılük szokatlan
árat adnak meg
A potenciális ajánlattevık a munka volumene által nem
indokolhatóan hoznak létre konzorciumot
A hirdetmény nélkül induló eljárásokból számomra érthetetlen
okokból maradnak ki vagy kerülnek be ajánlattevık
A közbeszerzés tárgyáról a hirdetmény elıtt értesül egy vagy
több várható ajánlattevı

Ajánlatkérı Ajánlattevı Eltérés

Átlag

76,8

75,3

1,5

76,1

85,6

83,8

1,8

84,7

82,4
64,1

62,1
53,4

20,3
10,7

72,4
58,7

13,0

16,5

-3,5

14,7

3,35

3,46

-0,11

3,41

3,16

3,44

-0,28

3,30

3,07

3,31

-0,24

3,19

3,13

3,19

-0,06

3,16

3,02

3,24

-0,22

3,13

2,9

2,96

-0,06

2,91

2,76

3,05

-0,29

2,91

2,8

2,91

-0,11

2,84

2,81

2,89

-0,08

2,84

2,67

2,88

-0,21

2,78

2,61

2,91

-0,3

2,76

2,56

2,94

-0,38

2,75

2,59

2,87

-0,28

2,73

2,59

2,84

-0,25

2,71

2,56

2,85

-0,29

2,70

2,57

2,81

-0,24

2,68
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Tényezı
A mőszaki leírásnak csak 1-2 szállító tud megfelelni
A bírálati szempontokat szubjektíveknek érzem
Csak egyetlen érvényes ajánlat vagy részvételi jelentkezés
marad az eljárásban
A tárgyalásos eljárást más ajánlattevı nyeri, mint akinek
kiindulásképpen a legjobb volt az ajánlata
Korruptnak nem tartott szituációk
(átlagok négyes korrupciós skálán, 4 az egyértelmő korrupció)
A mőszaki leírás elnagyolt, a feladat megoldása
sokféleképpen elképzelhetı, de több mőszaki tartalmú ajánlat
nem engedélyezett
A szokásosnál jóval rövidebb az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés kidolgozására biztosított idı
A szokásosnál jóval rövidebb a teljesítésre megadott határidı
A mőszaki leírás a kiírásban vagy ajánlattételi
dokumentációban alig jelenik meg, az adminisztratív rész
dominál
A fedezet hiányára való hivatkozással a közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánítják
Az eljárást tárgyalásos formában bonyolítják
Az ajánlatkérı az ajánlattevıkkel együttesen tárgyal
A pénzmozgással nem járó korrupció megítélése
(átlagok négyes egyetértési skálán, 4 a teljes egyetértés)
A közpénzek elköltésénél a korrupció nem elsısorban a
klasszikus anyagi elınyszerzést, vesztegetést jelenti, hanem
egyéb elınyöket biztosítanak egymásnak az abban résztvevık
A magyar társadalom a pénzmozgással nem járó
elınybiztosítást nem tartja korrupciónak
Bizonyos esetekben, ha személyes haszonnal nem jár, el
tudom fogadni a közpénzelköltés körüli szabálytalanságokat
A korrupció jelenléte a társadalomban
(átlagok ötös skálán, 5 a teljesen korrupciómentes)
politika és közszféra
gazdasági élet
közbeszerzések
Korrupció becslése
Saját szakmára vonatkozó becslés (%)
Országra vonatkozó becslés (%)
A korrupció árdrágító hatásának becslése
Saját szakmára vonatkozó becslés (%)
Országra vonatkozó becslés (%)

Ajánlatkérı dominanciája
Ajánlatevı dominanciája
Közel azonos vélemény

Ajánlatkérı Ajánlattevı Eltérés

Átlag

2,49
2,50

2,85
2,73

-0,36
-0,23

2,67
2,61

2,30

2,86

-0,56

2,59

2,42

2,74

-0,32

2,58

2,37

2,59

-0,22

2,48

2,34

2,55

-0,21

2,46

2,36

2,48

-0,12

2,42

2,32

2,45

-0,13

2,39

2,12

2,46

-0,34

2,28

1,83
1,79

2,21
2,06

-0,38
-0,27

2,02
1,93

2,64

2,77

-0,13

2,7

2,25

2,51

-0,26

2,58

1,80

2,12

-0,32

1,96

3,16
3,04
2,75

2,97
2,80
2,45

0,19
0,24
0,30

3,06
2,92
2,60

17,8
33,9

36,4
44,0

-18,6
-10,1

27,3
39,1

17,8
33,8

36,4
44,0

-18,6
-10,2

27,3
39,1
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6. MELLÉKLET
6.1. Az ajánlatkérık és ajánlattevık közbeszerzési gyakorlata
6.1.1. Az ajánlatkérık közbeszerzési gyakorlata
Az ajánlatkérıi pozícióban lévı szervezetek kiemelt szerepet töltenek be a közpénzekkel való
gazdálkodás terén. A közbeszerzéssel kapcsolatos kutatás keretében hatványozott figyelmet
fordítottunk e szegmens véleményének komplex megismerésére annak érdekében, hogy a
közbeszerzésekkel kapcsolatos percepciók, attitődök specifikus vonásait is fel tudjuk tárni. A
kutatás elsı lépésében az ajánlatkérık közbeszerzési gyakorlatát világítottuk át a
rendelkezésre álló kvantitatív kutatási módszerrel. A kutatás során nem a konkrét eljárások,
beszerzések egzakt adatainak vizsgálata volt feladatunk, hanem a megkérdezett szakemberek
becsléseit győjtöttük össze és rendszereztük különbözı szempontok alapján.
6.1.1.1. Az ajánlatkérıi alminta összetétele
A közbeszerzési eljárások ajánlatkérıi célcsoportjában a felmérés során összesen 456
intézmény/cég megkérdezésére került sor. (Ebbıl 26 olyan szerv, intézmény, cég volt, amely
a vizsgált idıszakban nemcsak közbeszerzési eljárást írt ki, hanem indult is közbeszerzési
eljáráson.)
Az ajánlatkérık mintájának összetételét a következı táblázat mutatja be.
6.1. táblázat
Az ajánlatkérık mintájának összetétele

Ajánlatkérı típusa

A szervezet gazdasági
tevékenységet
Település típusa

Régió

Ismérv
minisztérium, központi vagy egyéb költségvetési
szerv
önkormányzat, vagy önkormányzati intézmény
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cég
közszolgáltató
egyéb
nincs válasz
folytat
nem folytat
fıváros
megyeszékhely vagy megyei jogú város
egyéb város
község
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen

N

%

74

16,2

241
38
11
77
15
91
366
111
191
135
19
144
43
48
44
62
60
56
456

52,8
8,3
2,4
16,9
3,3
19,9
80,2
24,4
41,9
29,7
4,1
31,6
9,4
10,4
9,6
13,6
13,2
12,3
100
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6.1.2. A közbeszerzések súlya az intézmények beszerzési gyakorlatában
A közbeszerzések során elıforduló korrupcióval kapcsolatos kutatás keretében
megvizsgáltuk, hogy az ajánlatkérık beszerzési gyakorlatában milyen súllyal szerepelnek a
közbeszerzések. E tényezı jelentısége abban rejlik, hogy a közbeszerzési korrupció egyik
megnyilvánulási formája a közbeszerzési eljárás kikerülésére irányuló magatartásban jelenik
meg. Természetesen itt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a törvény hatálya alá
tartozó szervezetek esetében a közbeszerzési eljárás nélkül létrejövı közpénzeket érintı
kötelmi jogviszony önmagában még nem minısül korrupciónak.
A szakemberek 82%-a tudott nyilatkozni arról, hogy intézményénél az összes beszerzésen
belül értékben milyen arányt képviselnek a közbeszerzések. Az általuk meghatározott adatok
szerint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél a beszerzések fele (50,7%)
valósul meg közbeszerzések révén.
Leginkább
a minisztériumokra, központi vagy egyéb költségvetési szervekre (53,3%),
a sokféle közbeszerzési eljárást kiíró intézményekre (58%), valamint
a Dél-Dunántúli (63%) és az Észak-Magyarországi (61,2%) régiókban mőködı
szervezetekre
jellemzı a közbeszerzési eljárás útján történı beszerzés.
Az intézmények 17%-ánál a közbeszerzések aránya az összes beszerzésen belül maximum
10%-ot képvisel.
6.1. ábra
A közbeszerzések aránya az összes beszerzésen belül értékben
12,5%

17,0%

14,9%

9,8%

15,5%
30,3%
maximum 10%

11-25%

26-50%

51-75%

76-99%

100%-ot

N=374
A kutatás tapasztalata szerint ritkán fordul elı, hogy a közbeszerzési eljárást ugyanaz a
szervezet nyeri, mint akivel más szerzıdést is kötnek.
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6.2. ábra
Mennyire jellemzı, hogy egy beszállítóval közbeszerzési és sima
szerzıdéses kapcsolatban is állnak?
gyakran
15,8%

nagyon gyakran
3,1%

szinte soha
50,4%
ritkán
30,7%

N=375
6.1.3. Az egyes közbeszerzési eljárásrendeken belüli eljárások megoszlása
6.1.3.1. Közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárások
A felmérésbe bevont 456 intézmény valamivel több, mint harmada (37,1%) írt ki a 2006.
júliustól 2008. július végéig tartó kétéves idıszakban közösségi eljárásrendet.
6.3. ábra
Írtak-e ki közösségi értékhatárt elérı, vagy meghaladó eljárást?
nem tudja
0,2
igen
37,1%

nem
62,7%

N=456
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A szegmentációs elemzések szerint az európai uniós értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárást
az átlagnál magasabb arányban írtak ki
a minisztériumok, központi vagy egyéb költségvetési szervek (43,7%),
a klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cégek (48,8%),
a gazdasági tevékenységeket folytató szervezetek (52,4%) valamint azok az
intézmények, ahol
a teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazotti létszám 2008-ban meghaladta a 120
fıt (54,4%).
Ugyanakkor az ilyen típusú eljárás kiírása legkevésbé
a községekben mőködı szervekre (73,1%), illetve
a közbeszerzési törvény hatálya alá a kapott támogatások miatt tartozó intézményekre
(85%)
jellemzı.
Az ajánlatkérık a vizsgált idıszakban összesen 840 olyan eljárást írtak ki, amely eléri, vagy
meghaladja az uniós értékhatárt. Egy intézmény átlagosan 5,12 db közösségi eljárást írt ki. (A
169 szerv közül 164 intézmény képviselıje tudott konkrétan nyilatkozni az általuk közzétett
eljárások számáról.)
Az ajánlatkérık közel kétötöde egy, mintegy ötöde két eljárást írt ki a vizsgált idıszakban.
Ugyanakkor a közösségi eljárást közzétevık 10%-a tíz vagy annál több kiírást tett közzé a
2006. júliustól 2008. július végéig tartó idıszakban.
6.4. ábra
Hány közösségi értékhatárt elérı, vagy meghaladó
eljárást írtak ki a vizsgált idıszakban?
8-9
5,1%

10 vagy annál több
10,2%
egy
38,9%

5-7
10,6%

3-4
14,5%
kettı
20,8%

N=164
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6.1.3.2. Nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárások
A közbeszerzési ajánlatkérık közel kétharmada (63,7%) tett közzé a vizsgált idıszakban
nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárást.
6.5. ábra
Írtak-e ki nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó eljárást?

nem
36,3%

igen
63,7%

N=456
A szegmentációs elemzések szerint a nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárást az
átlagnál magasabb arányban írtak ki
a minisztériumok, központi vagy egyéb költségvetési szervek (82,9%),
a klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cégek (79%),
a gazdasági tevékenységeket folytató szervezetek (70,6%),
a közösségi eljárást kiíró ajánlatkérık (70,4%),
a Dél-Dunántúli (70,8%) és az Észak-Alföldi (77,9%) tervezési-statisztikai régiókban
mőködı intézmények valamint azok, ahol
a teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazotti létszám 2008-ban meghaladta az 50
fıt.
Ugyanakkor az ilyen típusú eljárás kiírása legkevésbé
a községekben mőködı szerveket (57%),
a Nyugat-Dunántúl (51,9%) és a Dél-Alföld 55,1%) régióban mőködı intézményeket,
illetve
a 25 fınél kisebb alkalmazotti létszámmal rendelkezı szervezeteket
jellemzi.
Az ajánlatkérık a vizsgált idıszakban összesen 1297 olyan eljárást írtak ki, amely eléri, vagy
meghaladja a nemzeti értékhatárt. Egy intézmény átlagosan 4,56 db ilyen típusú eljárást írt
ki. (A 291 intézmény közül hét esetében a megkérdezett szakember nem tudott pontos
információt adni az általuk közzétett eljárások számáról.)
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Az ajánlatkérık mintegy harmada (34,8%) egy, közel negyede (23%) két eljárást írt ki a
vizsgált idıszakban. Ugyanakkor a közösségi eljárást közzétevık 8,8%-a tíznél több eljárást
tett közzé a 2006. júliustól 2008. július végéig tartó idıszakban.
6.6. ábra
Hány nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó
eljárást írtak ki a vizsgált idıszakban?
8-10
9,9%

tíznél több
8,8%

5-7
8,5%

egy
34,8%

3-4
14,9%

kettı
23,0%

N=284

6.1.3.3. Eljárások az európai uniós illetve nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárások
esetén
A közösségi illetve nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó eljárások esetében
leggyakoribb a nyílt eljárás kiírása, a válaszadók 85,9%-a nyilatkozta, hogy a vizsgált két év
során intézménye írt ki ilyen eljárást.
A nyílt eljárás után az ajánlatkérık legtöbbször a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos eljárást alkalmazták, de ennek lehetıségével az ajánlatkérık már jóval kisebb
hányada élt (33,3%).
A különbözı eljárások közül a közbeszerzés során csak nagyon kevesen alkalmazták a
versenypárbeszédes (1,7%) illetve a keret-megállapodásos eljárásokat (6,2%).
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6.7. ábra
A közösségi illetve nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó
eljárások megoszlása

85,9

nyílt eljárás
hirdetmény közzétételével
0,6
induló tárgyalásos eljárás

14,1

33,3

66,1

25,0

meghívásos eljárás
hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
egyszerősített eljárás
0,6
bármely típusa

75,0

15,6

84,4

14,0

85,4

keret-megállapodásos
eljárás

6,1

93,9

egyéb eljárás

5,2

94,8

versenypárbeszéd eljárás 1,7
0%

98,3
10%

20%

30%

40%

nem tudja

50%
igen

60%

70%

80%

90%

100%

nem

N=456
A nyílt eljárás gyakoriságát mutatja az is, hogy
az összes eljárás több mint felét (58,8%) ezzel az eljárással írták ki az ajánlatkérık
(6.8. ábra), illetve
a közzétett eljárások átlagértéke a keret-megállapodásos eljárás mellett itt a
legmagasabb (6,9 ábra).
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6.8. ábra
A közösségi és a nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó
eljárások megoszlása
(100%=összes kiírt eljárás)
nyílt eljárás

58,8

hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás

17,4

meghívásos eljárás

8,3

egyszerősített eljárás
bármely típusa

5,2

keret-megállapodásos
eljárás

4,3

hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

4,2

egyéb eljárás

1,4

versenypárbeszéd eljárás

0,4
0

10

20

30

40

50

60

N=2023
6.9. ábra
A kiírt eljárások átlaga a különbözı eljárások esetén
keret-megállapodásos
eljárás

4,9

nyílt eljárás

4,2

hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás

3,4

egyszerősített eljárás
bármely típusa

2,5

egyéb eljárás

2,3

meghívásos eljárás

2,2

hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

2,1

1,4

versenypárbeszéd eljárás
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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6.1.3.4. Nemzeti értékhatár alatti, egyszerő közbeszerzési eljárások
Az ajánlatkérı szervek döntı többsége a vizsgált két év során írt ki egyszerő eljárást.
6.10. ábra
Írtak-e ki nemzeti értékhatár alatti egyszerő közbeszerzési eljárást?
nen
20,2%

igen
79,8%

N=456
A nemzeti értékhatár alatti eljáráskiírás az átlagosnál magasabb arányban fordul elı
a minisztériumoknál, központi vagy egyéb költségvetési szerveknél (85,1%),
a gazdasági tevékenységet nem folytató intézményeknél (83,2%),
a legfeljebb 10 fıállású munkavállalót foglalkoztató szervezeteknél (86,6%),
a budapesti székhelyő szerveknél (85,4%), valamint
a Nyugat-Dunántúli (91,6%) régióban mőködı szervezetek esetében.
Ezzel szemben egyszerő eljárás keretében eljárást legritkábban
a közszolgáltatók (54,8%),
a legalább 120 fıállású dolgozói létszámmal rendelkezı szervezetek,
a községekben mőködı, illetve
az Észak-Alföldi (64,6%) régióban tevékenykedı intézmények írnak ki.
Az ajánlatkérık a vizsgált idıszakban összesen 2202 nemzeti értékhatár alatti eljárást írtak ki.
Egy intézmény átlagosan 6,22 db egyszerő eljárást tett közzé. (A 364 szerv közül nyolc olyan
volt, ahol a megkérdezett szakember nem tudott pontos információt adni az általuk közzétett
egyszerő eljárások számáról.)
A pályáztatók közel harmada (30,8%) egy, közel ötöde (18,2%) két eljárást írt ki a vizsgált
idıszakban. Ugyanakkor az egyszerő eljárást közzétevık 16,1%-a tíznél több eljárást tettek
közzé a 2006. júliustól 2008. július végéig tartó idıszakban.
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6.11. ábra
Hány nemzeti értékhatár alatti
eljárást írtak ki a vizsgált idıszakban?
10-nél többet
16%

egyet
31%

8-10-t
8%

5-7-et
11%
kettıt
18%

3-4-et
16%

N=356
6.1.3.5. A nemzeti értékhatár alatti eljárások
A felmérés azt mutatja, hogy az egyszerő eljárást kiíró intézmények a meghirdetéssel induló
eljárásokat sokkal gyakrabban alkalmazták, mint a meghirdetés nélkül induló eljárásokat.
Érdemes kiemelni, hogy a pályáztatók mindössze 6,1%-a írt ki a vizsgált két év során
tervpályázat eljárást.
6.12. ábra
Az egyszerő közbeszerzési eljárásoknál alkalmazott eljárások
meghirdetéssel induló
0,6
tárgyalás nélküli eljárás

56,9

meghirdetéssel induló
0,3
tárgyalásos eljárás

44,4

meghirdetés nélkül induló
0,6
tárgyalás nélküli eljárás

meghirdetés nélkül induló
0,6
tárgyalásos eljárás

42,6

55,3

26,2

73,3

14,8

84,7

tervpályázat eljárást 0,36,1

0%

93,6

10%

20%

30%

40%

nem tudja

50%
kiírtak

60%

70%

nem írtak ki

80%

90%

100%
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A kutatás során az egyszerő közbeszerzési eljárások vonatkozásában is megvizsgáltuk, hogy a
különbözı eljárások milyen súlyt képviselnek az összes kiírt eljáráson belül. Felmérésünk azt
mutatja, hogy az ajánlatkérık eljárásaikat legnagyobb arányban meghirdetéssel induló
tárgyalás nélküli eljárás keretében írták ki a 2006. júliustól 2008. július végéig tartó
idıszakban.
6.13. ábra
Az egyszerő közbeszerzési eljárások megoszlása
(100%=összes kiírt eljárás)
meghirdetéssel induló
tárgyalás nélküli eljárás

41,0%

meghirdetés nélkül induló
tárgyalás nélküli eljárás

26,3%

meghirdetéssel induló
tárgyalásos eljárás

21,5%

meghirdetés nélkül induló
tárgyalásos eljárás

tervpályázat eljárást

0,0%

9,5%

1,7%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

N=2202
Bár a nemzeti értékhatár alatti eljárások estében az ajánlatkérık mintegy negyede jelezte csak,
hogy a vizsgált idıintervallumban tett közzé meghirdetés nélkül induló tárgyalás nélküli
eljárást. A felmérés tanúsága szerint, aki írt ki ilyen típust, az nagy számban tette. A közzétett
eljárások átlagértéke ugyanis ezen eljárásnál a legnagyobb (6,1 db), míg a legalacsonyabb
átlagérték a tervpályázat eljárás esetében tapasztalható.
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6.14. ábra
A kiírt eljárások átlaga a különbözı eljárások esetén
meghirdetés nélkül induló
tárgyalás nélküli eljárás

6,1

meghirdetéssel induló
tárgyalás nélküli eljárás

4,4

meghirdetés nélkül induló
tárgyalásos eljárás

4,4

meghirdetéssel induló
tárgyalásos eljárás

3,0

2,0

tervpályázat eljárást

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

6.1.4. Az ajánlatkérık specifikus kategorizálása
Az ajánlatkérık közbeszerzési gyakorlatának feltárása során megvizsgáltuk, hogy az eljárást
kiírók között milyen egymástól jól elhatárolható csoportok határozhatók meg. A
csoportosításnál az eljárások számát vettük alapul. A feltárt adatok alapján az ajánlatkérık két
csoportba sorolhatók, melyek a következık:
a vizsgált idıszakban 5-nél több eljárást írtak ki,
a vizsgált idıszakban 5-nél kevesebb eljárást írtak ki.
A 6.2. táblázatban részletesen bemutatjuk a két csoportot, annak súlyát az ajánlatkérık
körében, valamint azt, hogy az adott csoport mely szegmensre jellemzı leginkább.

7,0
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6.2. táblázat
Az ajánlatkérık tipizálása

Csoport

A csoport
súlya a kiírt
eljárásokon
belül
(%)

A csoport jellemzı ismérvei
• a minisztériumok, központi vagy

egyéb költségvetési szervek,

5-nél több eljárást írtak ki

37,5

• a gazdálkodási tevékenységet folytató
intézmények,
• ahol az alkalmazotti létszám 120 fı felett
van,
• az intézmény Közép-Magyarország

régióban található

5-nél kevesebb eljárást írtak ki

62,5

• az alkalmazotti létszám legfeljebb 25 fı,
• a törvény hatálya alá kapott támogatás
miatt tartozik,
• az intézmény a Közép-Dunántúl

régióban van
6.1.5. A közbeszerzések tárgya
A közbeszerzési eljárások révén az ajánlatkérık leggyakrabban árut, illetve valamilyen
szolgáltatást szereznek be. Ezzel szemben a közbeszerzések tárgyát nagyon ritkán képezi
építési vagy szolgáltatási koncesszió.
A következı (6.3.) táblázatban összefoglaljuk, hogy az ajánlatkérık mit és milyen gyakran
szereznek be közbeszerzési eljárás útján, és egyben bemutatjuk azt is, hogy áru és szolgáltatás
beszerzésére kik írnak ki leginkább eljárást.
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6.3. táblázat
Az ajánlatkérık mit és milyen gyakran szereznek be közbeszerzés útján
(adatok %-ban)
szinte
soha

ritkán

gyakran

nagyon
gyakran

nem
tudja

Összesen

áru

27,7

36,0

23,2

12,1

1,0

100

szolgáltatás

31,2

34,4

24,6

7,9

1,8

100

terv
építési
beruházás
építési vagy
szolgáltatási
koncesszió

68,1

19,8

7,2

2,6

2,3

100

A beszerzés tárgya mely
szegmensre jellemezı
leginkább
• a minisztériumok,
központi vagy egyéb
költségvetési szervek,
• az alkalmazotti létszám
50 fı felett van,
• a közbeszerzéseik során
sok típust, sok eljárást
írnak ki.
• a minisztériumok,
központi vagy egyéb
költségvetési szervek,
• a klasszikus ajánlatkérıi
körbe tartózó cégek,
• az alkalmazotti létszám
120 fı felett van,
• a közbeszerzéseik során
sok típust, sok eljárást
írnak ki.
-

40,0

34,7

15,4

9,2

0,7

100

-

81,1

12,6

2,9

1,1

2,3

100

-

közbeszerzés
tárgya

6.1.6. Az alkalmazott bírálati szempont
Bármi képezi a közbeszerzés tárgyát, az eljárás elbírálásánál az összességében legelınyösebb
ajánlat nagyobb jelentıséggel bír, mint a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás.
Idevonatkozó tapasztalatainkat a 6.15. ábrában foglaltuk össze.
Amíg áru beszerzésénél a legalacsonyabb összegő árnak, mint döntési szempontnak a
minisztériumok, központi vagy egyéb költségvetési szerveknél, közszolgáltatóknál és a
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartózó cégeknél van az átlagosnál nagyobb jelentısége, addig
az építési beruházások esetén a legalacsonyabb ár elsısorban az önkormányzat, vagy
önkormányzati intézmény gyakorlatában tölt be átlag feletti szerepet.
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6.15. ábra
Milyen arányban használják bírálati szempontként az összességében legelınyösebb
ajánlatot a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatáshoz viszonyítva?
építési beruházási
közbeszerzésekben

66,7

építési vagy szolgáltatási
koncesszió
közbeszerzésekben

62,9

áru közbeszerzésekben

60,3

szolgáltatás
közbeszerzésekben

59,8

terv közbeszerzésekben

56,5

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

6.2. Az ajánlattevık közbeszerzési gyakorlata
A közbeszerzések során elıforduló korrupció empirikus vizsgálatánál kiemelt figyelmet
fordítottunk az ajánlattevıi státuszban lévı szervezetek véleményének feltárására. Különös
tekintettel arra, hogy az ajánlattevık döntı többsége a gazdasági szférában tevékenykedik, így
egyaránt rálátása van a piaci és a közbeszerzési viszonyokra.
Az adatfelvétel során természetesen ezen szegmens esetében is felhívtuk a figyelmet arra,
hogy a kutatás nem az eddig rejtett korrupciós tranzakciók feltárására irányul. Felmérésünk
kizárólag a közbeszerzési eljárások korrupciós szempontú megítélésének vizsgálatára
fókuszál.
6.2.1. Az ajánlattevıi alminta összetétele
Az ajánlattevıi almintába 445 olyan szervezet került, amely 2006. júliustól 2008. július
végéig tartó, kétéves idıszakban indult közbeszerzési eljáráson, illetve a minta tartalmazza azt
a 25 kettıs státuszú szervezet is, amely a fenti idıszakban közbeszerzési eljárást is kiírt.
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Ennek megfelelıen a közbeszerzési eljárások megkérdezett ajánlattevıinek (470) minta
összetétele az alábbiak szerint alakult:
6.4. táblázat
Az ajánlattevıi alminta összetétele
Ismérv
A szervezet gazdasági
tevékenységet

Fıágazat

Külföldi tulajdonos

Nyereségesség

Szervezet gazdasági helyzete

Szervezet KSH besorolása

Alkalmazottak száma

folytat
nem folytat
építıipar
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
egyéb
van
nincs
nem tudja
nyereségesek volt
nem voltak nyereséges
non-profitként mőködnek
nem tudja
fejlıdı
stagnáló
hanyatló
egyéni vállalkozás
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalat
egyéb
0-10 fı
11-25 fı
26-50 fı
51-120 fı
120 fı felett

N
412
58
88
81
18
75
28
90
32
46
365
28
320
60
4
12
185
179
35
8
102
181
86
30
5
194
103
58
62
53

%
87,7
12,3
21,4
19,7
4,4
18,2
6,8
21,8
7,8
11,2
88,8
6,8
77,7
14,6
1,0
2,9
45,0
43,6
8,5
1,9
24,8
43,9
20,9
7,3
1,2
41,3
21,9
12,3
13,2
11,3
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Ismérv

Cégforma

Település típusa

Régió

N

%

Bt.
Kft.
Rt.; Zrt.
egyéb
fıváros
megyeszékhely vagy megyei jogú város
egyéb város
község
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl

25
326
48
45
198
221
51
0
240
40

5,6
73,4
10,8
10,1
42,1
47,0
10,9
0,0
51,2
8,5

Nyugat-Dunántúl

28
36
35
46
44
470

6,0
7,7
7,5
9,8
9,4
100

Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen

Az ajánlattevıi alminta összetevıit vizsgálva arra vállalkoztunk, hogy a különbözı ismérvek
domináns jegyei alapján megrajzoljuk a közbeszerzési eljárásokon ajánlattevıként szereplı
szervezetek imázsprofilját.
A 2006. júliustól 2008. július végéig tartó, kétéves idıszakban a közbeszerzési eljárásokban
ajánlattevıként meghatározó szerepet vállaló szervezetek fı ismérvei a következık voltak:
a szervezet jellemzıen gazdasági tevékenységet folytat;
fı mőködési területe a gazdasági szolgáltatás, vagy az építıipar;
tulajdonosi köre hazai befektetıkbıl áll;
kisvállalkozási státuszba tartozik, az alkalmazotti létszám nem haladja meg a 10 fıt;
a szervezet cégforma szerinti besorolása Kft.;
nyereséges üzleti tevékenységet folytat;
a szervezet gazdasági helyzete fejlıdı;
székhelye a Közép-Magyarország régióban, illetve a fıvárosban található.
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6.2.2. Az ajánlattevık tevékenységi körében leggyakrabban alkalmazott eljárások
Az ajánlattevık közbeszerzési gyakorlatának vizsgálatakor elsı lépésben arra kerestünk
választ, hogy az ajánlattevık szakmai körében általános megítélés szerint, melyik eljárásfajta
a legjellemzıbb.
Tapasztalataink szerint:
a közösségi vagy nemzeti eljárásrendben a nyílt eljárás (49,7%);
az egyszerő eljárás rendben a meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli eljárás (16,1%)
a meghatározó eljárás.
6.16.ábra
Az ajánlattevık tevékenységi körében leggyakrabban alkalmazott eljárások
A közösségi vagy nemzeti eljárásrendben

nyílt eljárás

49,7

meghívásos eljárás

6,8

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

5,3

egyszerősített eljárás bármely formája

2,9

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

2

nem tudja

1,1

egyéb eljárás, pl koncesszió, tervpályázat

1

keret-megállapodásos eljárás

0,4

versenypárbeszéd eljárás

0,2

Egyszerő eljárásrendben

meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli eljárás

16,1

meghirdetéssel induló tárgyalásos eljárás

9,2

meghirdetés nélkül induló tárgyalás nélküli eljárás

3,8

meghirdetés nélkül induló tárgyalásos eljárás

1,1

tervpályázat eljárás

0,4
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A közbeszerzési eljárásban résztvevık gazdasági tevékenysége alapján
összehasonlító elemzésünk legfontosabb adatait a 6.5. táblázatban foglaltuk össze.
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6.5. táblázat
Az ajánlattevık tevékenységi körében leggyakrabban alkalmazott eljárások
(százalékos megoszlás, 100%=összes eljárás)

Eljárás típus

nyílt eljárás
meghívásos eljárás
hirdetmény
közzétételével induló
tárgyalásos eljárás
hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
versenypárbeszéd
eljárás
keretmegállapodásos
eljárás
egyszerősített eljárás
bármely formája
egyéb eljárás, pl
koncesszió,
tervpályázat

Fıtevékenység
Villamos
szállítás,
mezıgazdaság,
kereskedelem,
gazdasági
Építıipar
energia-,gáz-,
raktározás,
Egyéb
feldolgozóipar
vendéglátás
szolgáltatás
(N=88)
gız-, vízellátás
posta, távközlés
(N=32)
(N=81)
(N=75)
(N=90)
(N=18)
(N=28)
Közösségi, vagy nemzeti eljárásrend

56

46,2

33,8

50,2

54,5

54

51,1

11,2

6,2

15,1

3,8

3,6

7,7

5,5

5,6

6,2

11,3

8

0

1,1

3,1

2,3

3,9

11,3

0

3,6

1,1

0

0

0

0

1,3

0

0

0

0

0

5,7

0

0

1,1

0

0

3,5

0

1,2

7,2

1,1

3,1

1,1

2,5

0

2,5

0

0

0

Egyszerő eljárási rend
meghirdetéssel
induló tárgyalásos
eljárás
meghirdetéssel
induló tárgyalás
nélküli eljárás
meghirdetés nélkül
induló tárgyalásos
eljárás
meghirdetés nélkül
induló tárgyalás
nélküli eljárás
tervpályázat eljárás

9,5

9,7

12

10,7

13,4

2,8

11,6

13,3

17,9

10,9

15,5

9,9

19

19,4

0

1,2

0

2,7

0

1,1

0

0,9

1,2

0

4

7,7

8,7

3,1

0

0

0

0

0

0

0

A táblázat adatai megerısítik, hogy az ajánlattevık szerint a két leggyakrabban alkalmazott
eljárás a nyílt, illetve a meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli eljárás. Ugyanakkor figyelmet
érdemel az, hogy a vezetékes energiaszolgáltatás illetve a vízellátás területén az átlagnál
szignifikánsan alacsonyabb a nyílt eljárások említése. Ebben az iparágban a meghívásos
illetve tárgyalásos eljárásnak említési részaránya átlag feletti.
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A 6.6. táblázatban összefoglaltuk az eljárás fajtákhoz leginkább kapcsolódó fıtevékenységeket.

6.6. táblázat
Az eljárásokhoz kapcsolódó fıtevékenység
Eljárás

Fıtevékenység

nyílt eljárás

építıipar

meghívásos eljárás

villamos energia-,gáz-, gız-, vízellátás

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos eljárás
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás

villamos energia-,gáz-, gız-, vízellátás
villamos energia-,gáz-, gız-, vízellátás

versenypárbeszéd eljárás

kereskedelem, vendéglátás

keret-megállapodásos eljárás

villamos energia-,gáz-, gız-, vízellátás

egyszerősített eljárás bármely
formája
egyéb eljárás, pl koncesszió,
tervpályázat
meghirdetéssel induló tárgyalásos
eljárás
meghirdetéssel induló tárgyalás
nélküli eljárás
meghirdetés nélkül induló
tárgyalásos eljárás
meghirdetés nélkül induló
tárgyalás nélküli eljárás

szállítás, raktározás, posta, távközlés
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
egyéb
kereskedelem, vendéglátás
gazdasági szolgáltatás

6.2.3. Az értékhatár szerint kiírt eljárások megoszlása
Az ajánlattevık közbeszerzési gyakorlatának vizsgálatakor második lépésben már nem
általánosságban, hanem a megkérdezettek konkrét eljárási tevékenységét vizsgáltuk meg.
6.2.3.1. Közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárásokon való részt vétel
A felmérésbe bevont 470 szervezet valamivel több, mint egynegyede (26%) vett részt a 2006.
júliustól 2008. július végéig tartó kétéves idıszakban közösségi értékhatárt elérı, vagy
meghaladó eljárásban. Ezek a szervezetek átlagosan 8,4 db eljárásban mőködtek közre az
elmúlt két évben.
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A szegmentációs elemzések szerint az európai uniós értékhatárt elérı vagy meghaladó
eljárásban az átlagnál magasabb arányban vettek részt:
a zárt, vagy nyilvános részvénytársaságok (68,7%),
a szállítás, raktározás, posta, távközlés területén mőködı cégek (36,2%),
a külföldi tulajdonossal rendelkezı szervezetek (44.5,4%), valamint
a nagyvállalati kategóriába tartozó cégek (69,5%).
Ugyanakkor az ilyen típusú eljárásokon való részt vétel legkevésbé
a 11 fı alkalmazotti létszám alatti vállalkozásokra (86,2%) illetve
az Észak-Alföldi régióban mőködı szervezetekre (86,7%)
jellemzı.
6.2.3.2. Nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárásokon való részt vétel
A vizsgált idıszakban a megkérdezettek 62%-a volt részese nemzeti értékhatárt elérı, vagy
meghaladó közbeszerzési eljárásnak. Adataink szerint az átlagos eljárási darabszám 7,6 db
volt.
A szegmentációs elemzések szerint nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó eljárásban az
átlagnál magasabb arányban vettek részt:
a zárt, vagy nyilvános részvénytársaságok (73.6%),
a villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás területén mőködı cégek (74,2%),
a külföldi tulajdonossal rendelkezı szervezetek (72,3%),
a nagyvállalati kategóriába tartozó cégek (74,1%), valamint
a Közép-Dunántúli régióban mőködı szervezetek (73,4%).
Ugyanakkor az ilyen típusú eljárásokon való részt vétel legkevésbé
a betéti társaságokra (40,6%) illetve
a Nyugat-Dunántúli régióban mőködı szervezetekre (20,2%)
jellemzı.
6.2.3.3. Eljárások megoszlása a közösségi és nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó
eljárásokon belül
A közösségi és nemzeti értékhatárt elérı közbeszerzések esetében az eljárások megoszlásának
adatait (egyben rangsor is) a 6.7. táblázatban foglaltuk össze.
6.7. táblázat
Az eljárások megoszlása a közösségi és nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó
eljárásokon belül (100%=kérdésre válaszoló összes ajánlattevı)

Eljárás

Indulási arány
(%)

nyílt eljárás
meghívásos eljárás
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

86,6
28,9
19,9

Eljárások
száma
(db)
7,6
3,3
4,2
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egyszerősített eljárás bármely típusa
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
keret-megállapodásos eljárás
egyéb eljárás, pl. koncessziós, tervpályázat stb.
versenypárbeszéd eljárás

15,7
7,7
5,6
2,0
1,9

5,5
3,3
3,7
1,4
1,3

A felmérés tapasztalata szerint (megkérdezettek önkéntes adatszolgáltatása alapján) a
közösségi és nemzeti értékhatárt elérı közbeszerzések esetében az igénybe vehetı
eljárásrendek között a nyílt eljárás dominanciája érvényesült.
6.2.3.4. Nemzeti értékhatár alatti eljárásokon való részt vétel és az eljárások megoszlása
A megkérdezett ajánlattevı cégek, szervezetek kétharmada (66,3%) vett részt a 2006. júliustól
2008. július végéig tartó idıszakban nemzeti értékhatár alatti, egyszerő közbeszerzési
eljárásban. Ezek a szervezetek átlagosan 7,1 db eljárásban mőködtek közre az elmúlt két
évben.
A szegmensenként elvégzett összehasonlító elemzés szerint a nemzeti értékhatár alatti
eljárásban az átlagnál magasabb arányban vettek részt:
a zárt, vagy nyilvános részvénytársaságok (82,1%),
a szállítás, raktározás, posta, távközlés területén mőködı cégek (72,1%), valamint
a Nyugat-Dunántúli régióban mőködı szervezetek (86,5%).
Ugyanakkor az ilyen típusú eljárásokon való részt vétel legkevésbé
a Dél-Dunántúli régióban mőködı szervezetekre (48,6%)
jellemzı.
A nemzeti értékhatár alatti egyszerő közbeszerzések esetében az eljárások megoszlásának
adatait (egyben rangsor is) a 6.8. táblázatban foglaltuk össze.
6.8. táblázat
Az eljárások megoszlása a közösségi és nemzeti értékhatár alatti, egyszerő
eljárásokon belül (100%=kérdésre válaszoló összes ajánlattevı)

Eljárás
meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli eljárás
meghirdetéssel induló tárgyalásos eljárás
meghirdetés nélkül induló tárgyalás nélküli eljárás
meghirdetés nélkül induló tárgyalásos eljárás
tervpályázat eljárás

Indulási arány
(%)
54,8
43,9
17,2
12,2
2,8

Eljárások
száma
(db)
6,7
4,8
4,2
4,8
2,8

A felmérés tapasztalata szerint a nemzeti értékhatár alatti, egyszerő közbeszerzések esetében
meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli eljárásokban vettek a legtöbben részt, de a
meghirdetéses tárgyalásos eljárásokon való részt vétel is magas értéket ért el.
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6.2.3.5. Az ajánlatevık specifikus kategorizálása
Az ajánlattevık eljárási gyakorlatának feltárása során megvizsgáltuk, hogy az ajánlattevık
között milyen egymástól jól elhatárolható csoportok határozhatók meg. A csoportosításnál az
eljárások számát vettük alapul. A feltárt adatok alapján az ajánlattevık két csoportba
sorolhatók, melyek a következık:
a vizsgált idıszakban 5-nél több eljárásban vettek részt,
a vizsgált idıszakban 5-nél kevesebb eljárásban vettek részt.
A 6.9. táblázatban részletesen bemutatjuk a két csoportot, annak súlyát az ajánlattevık
körében, valamint azt, hogy az adott csoport mely szegmensre jellemzı leginkább.
6.9. táblázat
Az ajánlattevık tipizálása

Csoport

A csoport
súlya a kiírt
eljárásokon
belül
(%)

A csoport jellemzı ismérvei
• a nagyvállalati kategóriába

tartozik

5-nél több eljárásban vettek részt

46,0

• az alkalmazotti létszám 120 fı
felett van
• a szervezet a Közép-Dunántúl

régióban van

5-nél kevesebb eljárásban vettek részt

54,0

• a betéti társaságok
• a szervezet kis egyéb város
kategóriában mőködik
• a mikro vállalkozások
• a szervezet a Dél-Dunántúl

régióban van

6.2.4. A közbeszerzési eljárásokon való részvétel az eljárás kiírója alapján
Az ajánlattevık további szegmentálásakor megvizsgáltuk, hogy a közbeszerzési eljárás kiírója
szerint, milyen eljáráson indultak a megkérdezettek a vizsgált idıszakban.
Ide vonatkozó tapasztalatainkat a 6.10. táblázatban foglaltuk össze. A megkérdezett
ajánlattevık többsége (56,8%) a vizsgált idıszakban indult önkormányzat, vagy
önkormányzati intézmény által kiírt eljáráson. E kérdés jelentıségét az adja, hogy a
megkérdezett ajánlattevı közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos attitődje elméletileg
változhat a közbeszerzési gyakorlat alapján.
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6.10. táblázat
A közbeszerzési eljárás kiírója szerinti megoszlás
(100%=kérdésre válaszoló összes ajánlattevı)

A közbeszerzési eljárás kiírója
önkormányzat vagy önkormányzati intézmény által
kiírt eljárás
minisztérium, központi vagy egyéb költségvetési
szerv által kiírt eljárás
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó állami vagy
közérdekő feladatot ellátó, illetve alaptevékenység
ellátására létrehozott gazdasági társaság által kiírt
eljárás
közszolgáltató által kiírt eljárás

Indulási arány
(%)

Eljárások
száma
(db)

56,8

10,9

45,3

11,3

43,2

5,5

12,8

4,6

6.2.5. A közbeszerzések tárgya
A közbeszerzési eljárások révén az ajánlattevık leggyakrabban szolgáltatást illetve árut
szereznek be. Ezzel szemben nagyon ritkán pályáznak építési vagy szolgáltatási koncesszióra.
A következı táblázatban összefoglaljuk, hogy az ajánlattevık milyen közbeszerzési eljáráson
indultak leggyakrabban az elmúlt két évben.
6.11. táblázat
Az ajánlattevık milyen tárgyban és milyen gyakorisággal indulnak közbeszerzési
eljáráson (adatok %-ban)
közbeszerzés
tárgya

szinte
soha

ritkán

gyakran

nagyon
gyakran

nem
tudja

Összesen

áru

59,5

13,9

12,9

11,7

1,9

100

szolgáltatás

33,6

22,1

20

22,6

1,7

100

terv

83,1

8,3

2,5

2,9

3,2

100

A beszerzés tárgya mely
szegmensre jellemezı
leginkább
• a kereskedelem,
vendéglátás területén
mőködı cégek
• a nagyvállalati
kategóriába tartozók
• a szállítás, raktározás,
posta területén mőködı
cégek
• a nagyvállalati
kategóriába tartozók
• az Észak-Magyarország
régióba tartozók
• a gazdasági szolgáltatás
területén mőködı cégek
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építési
beruházás

építési vagy
szolgáltatási
koncesszió

70

8,1

8,6

10,6

2,8

100

87,3

5,3

1,9

1,5

4

100

• az építıipar területén
mőködı cégek
• a 11-25 fıs cégek
• a megyeszékhelyen
lévık
• a Dél-Alföld régióba
tartozók

6.2.6. Az alkalmazott bírálati szempont
A megkérdezettek véleménye szerint bírálati szempontként a legtöbb esetben az
összességében legelınyösebb ajánlatot alkalmazzák. Idevonatkozó tapasztalatainkat a 6.17.
ábrában foglaltuk össze. Csupán egyetlen területet találtunk (a szállítás, raktározás, posta,
távközlés), ahol – az ajánlattevık nyilatkozata szerint - a legalacsonyabb összegő
ellenszolgáltatást alkalmazzák domináns bírálati szempontként. A gazdasági szolgáltatások
terén, pedig pont fele-fele arányban bírálják el az eljárásokat a két eljárás segítségével. Az
alkalmazott bírálati szempont szerepe a közbeszerzési korrupció vonatkozásában elsısorban
abban nyilvánul meg, hogy az összességében legelınyösebb bírálati szempont elméletileg
(ismételten hangsúlyozzuk, hogy csak elméletileg) nagyobb lehetıséget teremt a korrupció
számára.
6.17. ábra
Milyen arányban használják bírálati szempontként az összességében legelınyösebb
ajánlatot a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatáshoz viszonyítva
mezıgazdaság, feldolgozóipar

60,0

villamosenergia-, gáz-, gız-,
vízellátás

59,7

kereskedelem, vendéglátás

56,9

építıipar

55,8

50,0

gazdasági szolgáltatás
szállítás, raktározás, posta,
távközlés

42,2

56,7

átlag

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
%

N=370

50,0

60,0

70,0
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7. MELLÉKLET
(Az ismérvenkénti számítógépes táblázatok struktúrája
Megnevezés

Szegmens

ajánlatkérı
ajánlattevı
minisztérium, központi vagy egyéb
költségvetési szerv
önkormányzat, vagy önkormányzati
intézmény
Ajánlatkérı típusa
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó cég
közszolgáltató
egyéb
Bt
Kft
Cégforma
Rt
egyéb
írt ki eljárást
Aktivitás
indult eljáráson
mindkettı
folytat
Gazdasági tevékenység
nem folytat
építıipar
mezıgazdaság, feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás
Fıágazat
kereskedelem, vendéglátás
szállítás, raktározás, posta, távközlés
gazdasági szolgáltatás
egyéb
van
Külföldi tulajdonos
nincs
nem tudja
nyereségesek volt
Nyereségesség
nem voltak nyereséges
non-profitként mőködnek
nem tudja
fejlıdı
Szervezet gazdasági helyzete
stagnáló
hanyatló
egyéni vállalkozás
mikro vállalkozás
Szervezet KSH besorolása kisvállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalat
Típus
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Megnevezés

Alkalmazottak száma

Település típusa

Miért tartoztak, tartoznak a
törvény hatálya alá?

Nyerési arány

Régió

Szegmens
egyéb
0-10 fı
11-25 fı
26-50 fı
51-120 fı
120 fı felett
fıváros
megyeszékhely vagy megyei jogú város
egyéb város
község
minisztériumként, központi vagy egyéb
költségvetési szervkén
önkormányzatként, vagy önkormányzati
intézményként
klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó
cégként
közszolgáltatóként
kapott támogatás miatt
egyéb okból
0%
1-25%
26-50%
51-99%
100%
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen
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8. MELLÉKLET
(A kutatás során alkalmazott kérdıív)

1013 Budapest, Attila út 13. Tel/Fax: 212-79-02
Témaszám:

Sorszám:

1

KÉRDİÍV
a közbeszerzési korrupcióról
A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!
Jó napot kívánok! …. vagyok, a MÁST Piac- és Közvéleménykutató Társaság munkatársa. A Közbeszerzések Tanácsa
megbízásából kutatást végzünk a közbeszerzéseket kiírók és az eljárásokon indulók között a közbeszerzésekkel kapcsolatos
korrupció megítélésrıl. Nem konkrét ügyekre, hanem a közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos véleményekre, vélekedésekre
vagyunk kíváncsiak. Kérem, válaszaival Ön is segítse munkámat!
Kérem, válaszait minden kérdésnél a 2006. júliustól 2008. július végéig tartó, kétéves idıszakra vonatkoztassa!
K. - Az ajánlatkérık és a közbeszerzés kapcsolata, az ismert területek
K1. Önök a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak-e?
1. igen
2. nem
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE
0. nem tudja
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!
X. nincs válasz
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!

2

K2. Miért tartoztak, tartoznak a törvény hatálya alá? ADDIG OLVASD, AMÍG VALAMELYIKKEL EGYET NEM ÉRT!
CSAK EGY VÁLASZ LEHET!
1. minisztériumként, központi vagy egyéb költségvetési szervként
2. önkormányzatként (kisebbségi is), vagy önkormányzati intézményként
3. klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó állami vagy közérdekő feladatot ellátó, illetve alaptevékenység ellátására létrehozott
gazdasági társaságként, állami tulajdonú cégként
4. közszolgáltatóként
5. kapott támogatás miatt
6. egyéb okból, éspedig: ……………………………………………………………..
0. nem tudja
K3. Írtak ki Önök a 2006. júliustól 2008. július végéig tartó, kétéves idıszakban közbeszerzési eljárást?
1. igen
2. nem
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE
0. nem tudja
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!
X. nincs válasz
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!

3

4

K4. Értékhatár szerint milyen típusú eljárásokat írtak ki a vizsgált idıszakban? Írtak-e ki …. A TÁBLÁZAT 2.
OSZLOPÁBAN JELÖLD!
K5. HA ÍRTAK KI AZ ADOTT TPUSBÓL: Hány ilyen pályázatot írtak ki? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0,
HA NEM TUDJA! HA NEM ÍRTAK KI, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!

Típus
K4. Írtak-e ki ….
közösségi (Európai Uniós) értékhatárt elérı,
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
vagy meghaladó eljárást?
nemzeti értékhatárt elérı, vagy meghaladó
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
eljárást?
HA EGYIKET SEM, FOLYTASD A K8. KÉRDÉSSEL!

HA K4. IGEN:
K5. Darabszám

K4.

6

5

8

7
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K6. E két eljárásrendbe esıen milyen közbeszerzési eljárásokat írtak ki? Írtak-e ki ….
1.
K7. HA ÍRTAK KI AZ ADOTT TÍPUSBÓL: Hány ilyen eljárást írtak ki? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0, HA
NEM TUDJA! HA NEM ÍRTAK KI, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!
HA K6. IGEN:
Típus
K6. Írtak-e ki ….
K7. Darabszám K6.
10
nyílt eljárást?
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
12
meghívásos eljárást?
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
hirdetmény közzétételével induló
14
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
tárgyalásos eljárást?
16
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást?
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
18
versenypárbeszéd eljárást?
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
20
keret-megállapodásos eljárást?
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
22
az egyszerősített eljárás bármely típusát?
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
egyéb eljárást, pl. koncessziós,
24
1. igen
2. nem
0. nem tudja
X. nincs válasz
tervpályázat?
ELLENİRIZD A DARABSZÁMOKAT! A K7. KÉRDÉSBEN UGYANNNYI ELJÁRÁST KELL FELOSZTANI, MINT A K5BEN!
K8. Írtak-e ki nemzeti értékhatár alatti, egyszerő közbeszerzési eljárást? A TÁBLÁZAT 2. OSZLOPÁBAN JELÖLD! HA
NEM ÍRTAK KI, FOLYTASD A K12. KÉRDÉSSEL!
K9. HA ÍRTAK KI: Hány ilyen eljárást írtak ki? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0, HA NEM TUDJA! HA NEM
ÍRTAK KI, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!

Típus
nemzeti értékhatár alatti, egyszerő
közbeszerzési eljárást?

HA K8. IGEN:
K9. Darabszám

K8. Írtak-e ki ….
1. igen

2. nem

0. nem tudja

X. nincs válasz

9
11
13
15
17
19
21
23

K8.

26

25

HA NEM ÍRTAK KI, FOLYTASD A K12. KÉRDÉSSEL!
FIGYELJ! K4-BEN ÉS K8-BAN ÖSSZESEN LEGALÁBB 1 TÍPUSÚ PÁLYÁZATNAK KELL LENNIE, HA ÍRTAK KI
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST!
K10. Milyen egyszerő közbeszerzési eljárásokat írtak ki? Írtak-e ki ….
2.
K11. HA ÍRTAK KI AZ ADOTT TÍPUSBÓL: Hány ilyen eljárást írtak ki? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0, HA
NEM TUDJA! HA NEM ÍRTAK KI, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!

Típus

K10. Írtak-e ki ….

HA K10. IGEN:
K11.
Darabszám

K10.

28
meghirdetéssel induló tárgyalásos eljárást? 1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli
30
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
eljárást?
meghirdetés nélkül induló tárgyalásos
32
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
eljárást?
meghirdetés nélkül induló tárgyalás nélküli
34
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
eljárást?
36
tervpályázat eljárást?
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
ELLENİRIZD A DARABSZÁMOKAT! A K11. KÉRDÉSBEN UGYANNNYI ELJÁRÁST KELL FELOSZTANI, MINT
AMENNYI K9-BEN SZEREPEL!

K12. Önök mit és – a saját közbeszerzési gyakorlatukon belül - milyen gyakran szereznek be közbeszerzéssel?
nagyon
nem tudja/
gyakran
ritkán
szinte soha
gyakran
nem válaszolt
árut
4
3
2
1
0, X
szolgáltatást
4
3
2
1
0, X
tervet
4
3
2
1
0, X
építési beruházást
4
3
2
1
0, X
építési vagy szolgáltatási koncessziót
4
3
2
1
0, X

27
29
31
33
35

37
38
39
40
41
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K13. Önök a közbeszerzésekben milyen arányban használják bírálati szempontként az összességében legelınyösebb
ajánlatot az ár, azaz a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás helyett? Ha árut szereznek be? És ha szolgáltatást? És ha…
101, HA NEM TUDJA, 102, HA AZ ADOTT TERMÉKET EGYÁLTALÁN NEM SZERZI BE KÖZBESZERZÉSSEL! 3.
az összességében legelınyösebb
ajánlat aránya %-ban
árut
szolgáltatást
tervet
építési beruházást
építési vagy szolgáltatási koncessziót

42
43
44
45
46

K14. Összes beszerzéseiken belül értékben milyen arányt képviselnek a közbeszerzések? 0, HA NEM TUDJA!

az összes beszerzés értékének …..….. %-a valósul meg közbeszerzésen keresztül
47

HA 100, UGRÁS A K17. KÉRDÉSRE!
K15. Mennyire jellemzı, hogy egy beszállítóval közbeszerzési és ’sima’ szerzıdéses kapcsolatban is állnak?
4. nagyon gyakori
3. gyakori
2. ritka
1. szinte soha nem fordul elı
0. nem tudja
X. nincs válasz

48

K16. Az Önök cégénél/intézményében a közbeszerzések hatékonysága hogyan alakul a többi beszerzéshez képest? Ha …
4.
A
A többi
A többi
ilyet nem
A közbeszerzés
közbeszerzés
beszerzés
beszerzés
szereznek
sokkal
némileg
némileg
sokkal
be/nem tudja/
hatékonyabb
hatékonyabb hatékonyabb hatékonyabb nem válaszolt
árut szereznek be?
4
3
2
1
5, 0, X
szolgáltatást szereznek be?
4
3
2
1
5, 0, X
tervet szereznek be?
4
3
2
1
5, 0, X
építési beruházást szereznek be?
4
3
2
1
5, 0, X
építési vagy szolgáltatási koncessziót
4
3
2
1
5, 0, X
szereznek be?
K17. Ha nem lenne törvény által kötelezı, akkor is használnák a közbeszerzési rendszert?
4. biztosan igen
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!
3. valószínőleg igen
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!
2. valószínőleg nem
1. biztosan nem
0. nem tudja
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!
X. nincs válasz
UGRÁS A T1. KÉRDÉSRE!
K18. Miért nem használnák?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
0. nem tudja X. nincs válasz

ÜRES!

55

56

54

57

49
50
51
52
53
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T. - Az ajánlattevık és a közbeszerzés kapcsolata, az ismert területek
T1. A 2006. júliustól 2008. július végéig tartó, kétéves idıszakban indultak Önök közbeszerzési eljáráson?
1. igen
2. nem
UGRÁS A B1. KÉRDÉSRE
0. nem tudja
UGRÁS A B1. KÉRDÉSRE!
X. nincs válasz
UGRÁS A B1. KÉRDÉSRE!

58

FIGYELJ! A K3. ÉS A T1. KÉRDÉSEK KÖZÜL LEGALÁBB EGYBEN IGEN VÁLASZT KELLETT KAPNOD!
T2. Értékhatár szerint milyen típusú eljárásokon indultak a vizsgált idıszakban? Indultak-e …. A TÁBLÁZAT 2.
OSZLOPÁBAN JELÖLD!
T3. HA INDULTAK AZ ADOTT TÍPUSBAN: Hány ilyen eljáráson indultak? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0,
HA NEM TUDJA! HA NEM ÍRTAK KI, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!
T4. Hány ilyen eljáráson nyertek? A TÁBLÁZAT 4. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 999, HA NEM TUDJA!

Típus
közösségi (Európai Uniós)
értékhatárt elérı, vagy
meghaladó eljáráson?
nemzeti értékhatárt elérı,
vagy meghaladó
eljáráson?

HA T2. IGEN:
T3. Darabszám T4. Ebbıl nyertes

T2. Indultak-e ….
1. igen

1. igen

2. nem

2. nem

0. nem tudja

X. nincs válasz
59

60

61

0. nem tudja

X. nincs válasz
62
63
64
HA EGYIKET SEM, FOLYTASD A T8. KÉRDÉSSEL!
T5. E két eljárásrendbe esıen milyen közbeszerzési eljárásokon indultak? Indultak-e ….
1.
T6. HA INDULTAK AZ ADOTT TÍPUSON: Hány ilyen eljáráson indultak? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0,
HA NEM TUDJA! HA NEM INDILTAK, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!
T7. Hány ilyen eljárásban nyertek? A TÁBLÁZAT 4. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 999, HA NEM TUDJA!
HA T5. IGEN:
Típus
T5. Indultak-e ….
T6. Darabszám T7. Ebbıl nyertes
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
nyílt eljáráson?
65
66
67
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
meghívásos eljáráson?
68
69
70
hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
eljáráson?
71
72
73
hirdetmény nélküli
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
tárgyalásos eljáráson?
74
75
76
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
versenypárbeszéd eljáráson?
77
78
79
keret-megállapodásos
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
eljáráson?
80
81
82
egyszerősített eljárás
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
bármely típusán?
83
84
85
egyéb eljáráson, pl.
koncessziós, tervpályázat
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
stb?
86
87
88
ELLENİRIZD A DARABSZÁMOKAT! A T6. KÉRDÉSBEN UGYANNNYI ELJÁRÁST KELL FELOSZTANI, MINT A T3BAN!
T8. Indultak-e nemzeti értékhatár alatti, egyszerő közbeszerzési eljáráson ebben az idıszakban? A TÁBLÁZAT 2.
OSZLOPÁBAN JELÖLD! HA NEM INDULTAK, FOLYTASD A T14. KÉRDÉSSEL!
T9. HA INDULTAK: Hány ilyen eljáráson indultak? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0, HA NEM TUDJA! HA
NEM INDULTAK, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!
T10. Hány ilyen eljárásban nyertek? A TÁBLÁZAT 4. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 999, HA NEM TUDJA!
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Típus
nemzeti értékhatár alatti,
egyszerő közbeszerzési
eljáráson?

HA T8. IGEN:
T9. Darabszám T10. Ebbıl nyertes

T8. Indultak-e ….
1. igen

2. nem

0. nem tudja

X. nincs válasz

89
HA NEM INDULTAK, FOLYTASD A T14. KÉRDÉSSEL!

90

91

FIGYELJ! T2-BEN ÉS T8-BAN ÖSSZESEN LEGALÁBB EGY TÍPUSÚ ELJÁRÁSRA IGENNEK KELL LENNIE, HA
INDULTAK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON!
T11. Milyen egyszerő közbeszerzési eljárásokon indultak? Indultak-e ….
2.
T12. HA INDULTAK AZ ADOTT TÍPUSBÓL: Hány ilyen eljáráson indultak? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0,
HA NEM TUDJA! HA NEM INDULTAK, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!
T13. Hány ilyen eljárásban nyertek? A TÁBLÁZAT 4. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 999, HA NEM TUDJA!
HA T11. IGEN:
Típus
T11. Indultak-e ….
T12. Darabszám T13. Ebbıl nyertes
meghirdetéssel induló
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
tárgyalásos eljáráson?
92
93
94
meghirdetéssel induló
tárgyalás nélküli
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
eljáráson?
95
96
97
meghirdetés nélkül induló 1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
tárgyalásos eljáráson?
98
99
100
meghirdetés nélkül induló
tárgyalás nélküli
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
eljáráson?
101
102
103
1. igen
2. nem
0. nem tudja X. nincs válasz
tervpályázat eljáráson?
104
105
106
ELLENİRIZD A DARABSZÁMOKAT! A T12. KÉRDÉSBEN UGYANNNYI ELJÁRÁST KELL FELOSZTANI, MINT
AMENNYI T9-BEN SZEREPEL!
T14. A közbeszerzési eljárás kiírója szerint milyen eljáráson indultak a vizsgált idıszakban? Indultak-e ….
T15. HA INDULTAK AZ ADOTT TÍPUSBÓL: Hány ilyen eljáráson indultak? A TÁBLÁZAT 3. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 0,
HA NEM TUDJA! HA NEM INDULTAK, AKKOR HAGYD ÜRESEN, UGRÁS VAN!
T16. Hány ilyen eljárásban nyertek? A TÁBLÁZAT 4. OSZLOPÁBAN JELÖLD! 999, HA NEM TUDJA!
HA T14. IGEN:
Típus
T14. Indultak-e ….
T15. Darabszám T16. Ebbıl nyertes
minisztérium, központi vagy egyéb
költségvetési szerv által kiírt
1. igen 2. nem 0. nem tudja X. nincs válasz
közbeszerzésen?
107
108
109
önkormányzat vagy önkormányzati
intézmény által kiírt
1. igen 2. nem 0. nem tudja X. nincs válasz
közbeszerzésen?
110
111
112
klasszikus ajánlatkérıi körbe
tartozó állami vagy közérdekő
feladatot ellátó, illetve
1. igen 2. nem 0. nem tudja X. nincs válasz
alaptevékenység ellátására
létrehozott gazdasági társaság által
kiírt közbeszerzésen?
113
114
115
közszolgáltató által kiírt
1. igen 2. nem 0. nem tudja X. nincs válasz
közbeszerzésen?
116
117
118
T17. Indultak-e valamely más, most nem említett típusú szervezet, cég által kiírt közbeszerzési eljáráson?
1. igen
2. nem
UGRÁS A T19. KÉRDÉSRE
0. nem tudja
UGRÁS A T19. KÉRDÉSRE!
X. nincs válasz
UGRÁS A T19. KÉRDÉSRE!

119

133
T18. Milyen típusú szervezet volt a közbeszerzési eljárás kiírója?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
0. nem tudja
X. nincs válasz
ÜRES!
120

121

T19. Az Önök tevékenységi körében, szakmájában melyik eljárásfajta a legjellemzıbb? EGY VÁLASZ!
5.
A közösségi vagy nemzeti eljárásrendben:
Egyszerő eljárásrendben:
1. nyílt eljárás
9. meghirdetéssel induló tárgyalásos eljárás
2. meghívásos eljárás
10. meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli
3. hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárás
eljárás
11. meghirdetés nélkül induló tárgyalásos eljárás
4. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
12. meghirdetés nélkül induló tárgyalás nélküli
5. versenypárbeszéd eljárás
eljárás
6. keret-megállapodásos eljárás
13. tervpályázat eljárás
7. egyszerősített eljárás bármely formája
8. egyéb eljárás, pl. koncesszió, tervpályázat
0. nem tudja
122
X. nem válaszol
T20. Önök jellemzıen mire irányuló közbeszerzésen indulnak? És saját közbeszerzési indulásaikat figyelembe véve milyen
gyakorisággal?
nagyon
nem tudja/
gyakran
ritkán
szinte soha
gyakran
nem válaszolt
árubeszerzésre
4
3
2
1
0, X
szolgáltatásra
4
3
2
1
0, X
tervre
4
3
2
1
0, X
építési beruházásra
4
3
2
1
0, X
építési vagy szolgáltatási koncesszióra
4
3
2
1
0, X

123
124
125
126
127

T21. Mi a tapasztalata, az Önök tevékenységi körében, szakmájában a közbeszerzésekben milyen arányban használják
elbírálási szempontként az összességében legelınyösebb ajánlatot az ár, azaz a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
helyett? 101, HA NEM TUDJA!
az összességében legelınyösebb ajánlat aránya ……………%
T22. Véleménye szerint az Önök tevékenységi körében, szakmájában, ha az ajánlatkérıknek nem lenne törvény által
kötelezı, akkor is használnák az ajánlatkérık a közbeszerzési rendszert?
4. biztosan igen
UGRÁS A B1. KÉRDÉSRE!
3. valószínőleg igen
UGRÁS A B1. KÉRDÉSRE!
2. valószínőleg nem
1. biztosan nem
0. nem tudja
UGRÁS A B1. KÉRDÉSRE!
X. nincs válasz
UGRÁS A B1. KÉRDÉSRE!
T23. Miért nem használnák?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
0. nem tudja
X. nincs válasz
ÜRES!
130
131

128

129

132

B. Közbeszerzés és korrupció
B1. Összességében mennyire tartja Ön etikusnak a közbeszerzések szereplıinek közbeszerzési tevékenységét?
inkább nem
jellemzıen nem
nem tudja/
jellemzıen etikus
inkább etikus
etikus
etikus
nem válaszolt
ajánlatkérık esetében
4
3
2
1
0, X
ajánlattevık esetében
4
3
2
1
0, X

133
134

134
B2. Összességében mennyire tartja Ön jogkövetınek a közbeszerzések szereplıinek közbeszerzési tevékenységét?
jellemzıen
inkább nem
jellemzıen nem
nem tudja/
inkább jogkövetı
jogkövetı
jogkövetı
jogkövetı
nem válaszolt
ajánlatkérık esetében
4
3
2
1
0, X
ajánlattevık esetében
4
3
2
1
0, X
B3. Az Ön személyes véleménye szerint a következı állítások korrupciós cselekményhez kapcsolódnak-e, vagy sem? Azaz,
ha ilyesmirıl értesül, Ön mit gondol: egyértelmően nincs korrupció a háttérben, nem valószínő a korrupció, valószínő a
korrupció, vagy egyértelmően korrupció van a háttérben?
6.
egyértelmően
nem
egyértelmően
nem
valószínő
nincs
valószínő
korrupció
tudja/
a
korrupció a
a
van a
nem
korrupció
háttérben
korrupció
háttérben
válaszolt
A közbeszerzés tárgyáról a hirdetmény elıtt
1
2
3
4
0, X
értesül egy vagy több várható ajánlattevı
A hirdetmény nélkül induló eljárásokból
számomra érthetetlen okokból maradnak ki
1
2
3
4
0, X
vagy kerülnek be ajánlattevık
A kiírás olyan alkalmassági követelményeket,
például referenciákra, mőszaki-technikai
felszereltségre, forgalmi adatokra vonatkozó
1
2
3
4
0, X
elıírásokat tartalmaz, amelyek aránytalanok a
beszerzés jelentıségéhez, értékéhez képest
A mőszaki leírásnak csak 1-2 szállító tud
1
2
3
4
0, X
megfelelni
A szokásosnál jóval rövidebb az ajánlat vagy a
részvételi jelentkezés kidolgozására biztosított
1
2
3
4
0, X
idı
A mőszaki leírás elnagyolt, a feladat megoldása
sokféleképpen elképzelhetı, de több mőszaki
1
2
3
4
0, X
tartalmú ajánlat nem engedélyezett
Bár a felhívás vagy dokumentáció szerint egy
konkrét típus megjelölése csak a termék
1
2
3
4
0, X
egyértelmő azonosítását célozza, valójában a
versenyt egy ajánlattevıre szőkíti
A mőszaki leírás a kiírásban vagy ajánlattételi
dokumentációban alig jelenik meg, az
1
2
3
4
0, X
adminisztratív rész dominál
A szokásosnál jóval rövidebb a teljesítésre
1
2
3
4
0, X
megadott határidı
A bírálati szempontokat szubjektíveknek érzem
1
2
3
4
0, X
A fedezet hiányára való hivatkozással a
közbeszerzési eljárást eredménytelenné
1
2
3
4
0, X
nyilvánítják
Az ajánlatkérı szokásos partnere kirívóan
1
2
3
4
0, X
alacsony árat ad meg.
Csak egyetlen érvényes ajánlat vagy részvételi
1
2
3
4
0, X
jelentkezés marad az eljárásban
A potenciális ajánlattevık a munka volumene
által nem indokolhatóan hoznak létre
1
2
3
4
0, X
konzorciumot
A nyertes ajánlattevı 10% alatti
1
2
3
4
0, X
alvállalkozóként bevon egy vagy több vesztest
Azonos beszerzésekre irányuló közbeszerzési
eljárásokon a potenciális ajánlattevık rotálva
1
2
3
4
0, X
indulnak
Egy közbeszerzési eljárásban az ajánlattevık
1
2
3
4
0, X
tılük szokatlan árat adnak meg

135
136

137

138

139

140

141

142

143

144

145
146
147

148
149

150

151

152

153

135

Több olcsó ajánlatot tevıt kizárnak az
eljárásból
Családi vagy üzleti összefonódás van az
ajánlatkérı és a nyertes ajánlattevı között
A nyertes ajánlattevı munkatársa vagy
tulajdonosa korábban az ajánlatkérı
alkalmazottja volt
Az eljárásban több olyan ajánlattevı indul,
amely ugyanazon személy tulajdonában van
Az eljárást az ajánlatkérı tulajdonában álló
gazdasági társaság nyeri
A beszerzés több részre bontásával az
ajánlatkérı elkerülte a közbeszerzést
Az ajánlatkérı munkatársa egyes
ajánlattevıknek többletinformációkat ad ki
Az eljárást tárgyalásos formában bonyolítják
Az ajánlatkérı az ajánlattevıkkel együttesen
tárgyal
A tárgyalásos eljárást más ajánlattevı nyeri,
mint akinek kiindulásképpen a legjobb volt az
ajánlata

egyértelmően
nincs
korrupció a
háttérben

nem
valószínő
a
korrupció

valószínő
a
korrupció

egyértelmően
korrupció
van a
háttérben

nem
tudja/
nem
válaszolt

1

2

3

4

0, X

154

1

2

3

4

0, X

155

1

2

3

4

0, X

156

1

2

3

4

0, X

157

1

2

3

4

0, X

158

1

2

3

4

0, X

159

1

2

3

4

0, X

160

1

2

3

4

0, X

161

1

2

3

4

0, X

162

1

2

3

4

0, X

163

7.

B4. Mennyire ért Ön egyet a közbeszerzésekre vonatkozó következı állításokkal?

Magyarországon a közbeszerzés fogalma
összekapcsolódott a korrupcióval
A közpénzek elköltésére van jobb módszer is a
közbeszerzésnél
A korrupció a közbeszerzési szabályozás következménye,
azaz a közbeszerzés növeli a korrupciót
A közbeszerzési eljárások nyilvánosságát tovább kellene
fokozni újabb szabályok beiktatásával
A közbeszerzési törvénybe további szabályokat kellene
beépíteni a korrupció megakadályozása érdekében
A közbeszerzések területén jelentkezı korrupció forrása
az, hogy az ajánlatkérık és az ajánlattevık nem tartják be
a szabályokat
A közbeszerzési törvény sok kivételt tartalmaz, ami a
szabályozás megkerülését eredményezi
A szakterületünkön rendszeresen találkozom
korrupciógyanús esetekkel
Rendszeresen hallok a médiában korrupcióról a
közbeszerzésekkel kapcsolatosan
A szakmánkban rendszeresen beszédtéma a közbeszerzési
korrupció elıfordulása
Véleményem szerint a közbeszerzési korrupciós esetek
többségénél az ajánlatkérık a kezdeményezık
Rendszerint már a felhívás alapján el tudom dönteni, hogy
van-e esély a tiszta versenyre
A közbeszerzési intézményrendszer hatékonyan mőködik
A közbeszerzési jogorvoslati rendszer hatékonyan
mőködik
A közbeszerzések teljesülését utólagosan rendszeresen

teljesen
egyetért

inkább
egyetért

inkább nem
ért egyet

egyáltalán
nem ért egyet

NT/
NV

-

3

2

1

0, X

164

4

3

2

1

0, X

165

4

3

2

1

0, X

166

4

3

2

1

0, X

167

4

3

2

1

0, X

168

4

3

2

1

0, X

169

4

3

2

1

0, X

170

4

3

2

1

0, X

171

4

3

2

1

0, X

172

4

3

2

1

0, X

173

4

3

2

1

0, X

174

4

3

2

1

0, X

175

4

3

2

1

0, X

176

4

3

2

1

0, X

177

4

3

2

1

0, X

178

136

ellenırzik, az eltéréseket szankcionálják
Az ajánlatkérık biztosítják az ajánlattevık részére az
esélyegyenlıséget és az egyenlı bánásmódot
A közbeszerzés sok esetben az üzleti hatékonyság gátja
A közbeszerzés során gyakoribb a korrupció, mint a piaci
beszerzések esetén
A piaci beszerzések esetében a korrupció ritkábban kap
nyilvánosságot, mint a közbeszerzések esetében
Szerintem a korrupció problémáját Magyarországon
eltúlozzák
A közbeszerzési korrupció jelenlegi szintjét nem tartom
veszélyesnek a társadalomra
A korrupciót nem lehet kiiktatni a közbeszerzésekbıl
A napvilágra kerülı korrupciós esetek száma akkora, hogy
maga is gerjeszti a korrupciót
A magyar társadalom a pénzmozgással nem járó
elınybiztosítást nem tartja korrupciónak
A magyar társadalom immunissá vált a korrupcióval
szemben
Az európai átlaghoz képest itthon jóval magasabb a
közbeszerzési korrupció elıfordulása
Szerintem a korrupció a közpénzek elköltésénél szinte
természetes jelenség
A közpénzek elköltésénél a korrupció nem elsısorban a
klasszikus anyagi elınyszerzést, vesztegetést jelenti,
hanem egyéb elınyöket biztosítanak egymásnak az abban
résztvevık
A korrupció a közpénzek elköltésénél rutinszerően jelen
van
A közbeszerzési korrupció egy zárt körre jellemzı
gyakorlat, amelybe kívülálló ajánlattevıt nem engednek
be
Bizonyos esetekben, ha személyes haszonnal nem jár, el
tudom fogadni a közpénzelköltés körüli
szabálytalanságokat

teljesen
egyetért

inkább
egyetért

inkább nem
ért egyet

egyáltalán
nem ért egyet

NT/
NV

4

3

2

1

0, X

179

4

3

2

1

0, X

180

4

3

2

1

0, X

181

4

3

2

1

0, X

182

4

3

2

1

0, X

183

4

3

2

1

0, X

184

4

3

2

1

0, X

185

4

3

2

1

0, X

186

4

3

2

1

0, X

187

4

3

2

1

0, X

188

4

3

2

1

0, X

189

4

3

2

1

0, X

190

4

3

2

1

0, X

191

4

3

2

1

0, X

192

4

3

2

1

0, X

193

4

3

2

1

0, X

194

B5. Ön szerint melyik igaz?
A. A közbeszerzési korrupció elsısorban azt használja ki, hogy a közbeszerzés folyamata túlszabályozott, vagy azt,
hogy rugalmas?
1. a túlszabályozottságot
2. inkább a túlszabályozottságot
3. egyik sem jellemzı
4. inkább a rugalmasságot
5. a rugalmasságot
0,X
195
B. A korrupció a kis értékő vagy a nagy értékő közbeszerzések esetében gyakoribb?
1. a kis értékő
2. inkább a kis értékő
3. egyik esetben sem gyakoribb
4. inkább a nagy értékő
5. a nagy értékő
0,X
196
C. A közbeszerzési korrupciós esetek többségének az ajánlattevık vagy az ajánlatkérık a kezdeményezıi?
1. az ajánlattevık
2. inkább az ajánlattevık
3. egyformán
4. inkább az ajánlatkérık
5. az ajánlatkérık
0,X
D. A közbeszerzési korrupciónak akkor van nagyobb esélye, ha az ajánlatkérı a tárgyalásos eljárás során az
ajánlattevıkkel együttesen vagy külön-külön tárgyal?
1. ha együttesen
2. inkább, ha együttesen
3. egyformán
4. inkább, ha külön-külön
5. ha külön-külön
0,X

197

198

137
B6. A politikai és közszférában, a gazdasági élet területén és ezen belül a közbeszerzéseknél mekkora mértékőnek tartja a
korrupciót, mennyire tartja elterjedtnek azt? Kérem, osztályozza az iskolai osztályzásnak megfelelıen ötös skálán, ahol az
ötös azt jelenti, hogy az adott terület szinte teljesen korrupciómentes, az egyes pedig azt, hogy korrupcióval teljesen
átitatott!
a politikai és közszféra:
1
2
3
4
5
0,X
199
a gazdasági élet:
1
2
3
4
5
0,X
200
a közbeszerzések:

1

2

3

4

5

0,X

201

B7. Az elmúlt években a politikai és közszférában, a gazdasági élet területén és ezen belül a közbeszerzéseknél hogyan
változott a korrupció mértéke? 8.
a politikai és közszféránál:
1. jelentısen csökkent
2. némileg csökkent
3. nem változott 4. némileg nıtt
5. jelentısen nıtt
a gazdasági életben:
1. jelentısen csökkent
5. jelentısen nıtt
a közbeszerzésekben:
1. jelentısen csökkent
5. jelentısen nıtt

0,X

202

2. némileg csökkent
0,X

3. nem változott 4. némileg nıtt

2. némileg csökkent
0,X

3. nem változott 4. némileg nıtt

203

204

B8. Véleménye szerint a közbeszerzéseknek hány százaléka bonyolódik teljesen szabályszerően országosan? És az Önök
tevékenységi körében, szakmájában? 101, HA NEM TUDJA!
országosan:
…….% a teljesen szabályszerő közbeszerzések aránya
az Önök tevékenységi körében, szakmájában: …….% a teljesen szabályszerő közbeszerzések aránya
B9. Csak a közbeszerzések vonatkozásában milyen mértékő lehet a korrupció országosan? És az Önök tevékenységi
körében, szakmájában? 101, HA NEM TUDJA!
országosan:
……….% a korrupt közbeszerzési eljárások aránya
az Önök tevékenységi körében, szakmájában: ……….% a korrupt közbeszerzési eljárások aránya

205
206

207
208

B10. Véleménye szerint az ajánlatkérık oldaláról kik azok, akik tipikusan kezdeményezik korrupciót?
1. politikai vezetık
2. szakmai vezetık
3. ügyintézık
0. nem tudja

X. nincs válasz

209

B11. Ha végiggondolja, akkor a közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos információi milyen csatornákon keresztül jutottak
el Önhöz? Az összinformációs mennyiségnek hozzávetılegesen hány százaléka származik saját tapasztalatból? És szakmai
berkekbıl? És ismerısöktıl? És a médiából? AZ ÖSSZEG LEGYEN 100%! 101, HA NEM TUDJA!
9.
saját tapasztalatból:
szakirodalomból:
szakmai berkekbıl:
ismerısöktıl:
médiából:
egyéb forrásból éspedig
……………………………….
Összesen:

.
100%

……….. %
……….. %
……….. %
……….. %
……….. %

212

……….. %

215

210
211

213
214

138
10.

B12. Milyen gyakran hall Ön arról, hogy…

az ajánlatkérı munkatársa anyagi elıny fejében ad ki információt
a közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldésével induló eljárásokban a
majdani nyertes ajánlattevı szervezi meg a további ajánlatok
beadását
a mőszaki specifikációt a majdani nyertes írja meg
egyértelmően korrupció miatt esett el valaki az üzlettıl
a közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi
elınyt kértek egy cégtıl, holott egyébként is az a cég adta a legjobb
ajánlatot
a közbeszerzési eljárás megnyeréséért pénzt vagy egyéb anyagi
elınyt kértek egy cégtıl, és így nyerte meg az eljárást
a közbeszerzési eljárás megnyeréséért többletmunka elvégzését
kérték egy cégtıl az ajánlatkérı vagy valamely magánszemély
részére, holott egyébként is az a cég adta a legjobb ajánlatot

nagyon
gyakran
4

gyakran

ritkán

3

2

szinte
soha
1

4

3

2

4
4

3
3

4

NT/NV
0, X

128

1

0, X

129

2
2

1
1

0, X
0, X

130
131

3

2

1

0, X

132

4

3

2

1

0, X

133

4

3

2

1

0, X

134

B13. Milyen egyéb korrupciós technikákról hallott már Ön a közbeszerzések területén?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
99. nem hallott másról
0. nem tudja
X. nincs válasz
ÜRES!
223
224
225
226

227

B14. Véleménye szerint a közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupció mennyivel drágítja meg a beszerzéseket? 101, HA NEM
TUDJA!
országosan:
………. %-kal drágít a korrupció
228
az Önök tevékenységi körében, szakmájában:
………. %-kal drágít a korrupció
229
B15. Véleménye szerint mennyire jellemzı a közbeszerzési eljárások elkerülése? Azaz, ha minden törvényben szabályozott
esetben közbeszerzést írnának ki, akkor hány százalékkal több közbeszerzési eljárás indulna országos szinten? És az Önök
tevékenységi körében, szakmájában? 101, HA NEM TUDJA!
országosan:
az Önök tevékenységi körében, szakmájában:

………. %-kal több
………. %-kal több

230
231

B16. Az Ön tapasztalata, személyes véleménye szerint a következık közül melyek a gyenge és az erıs pontjai a hazai
közbeszerzési eljárásoknak? Azaz mennyire mőködik jól Magyarországon az…
11.
nagyon
inkább
inkább
nagyon
NT/
gyenge pont
gyenge pont erıs pont
erıs pont
NV
eljárás elıkészítése általában
1
2
3
4
0, X
beszerzés tárgyának megadása a felhívásban
1
2
3
4
0, X
alkalmassági feltételek kialakítása
1
2
3
4
0, X
mőszaki leírás megadása
1
2
3
4
0, X
bírálati szempontok meghatározása és
1
2
3
4
0, X
alkalmazása
1
2
3
4
0, X
közbeszerzési tárgyalások lebonyolítása
az értékelés folyamata
1
2
3
4
0, X
a teljesítés folyamata
1
2
3
4
0, X
a teljesítés ellenırzése
1
2
3
4
0, X

232
233
234
235
236
237
238
239
240

139
12.

B17. Mennyire elégedett Ön a jelenlegi közbeszerzési szabályozás következı elemeivel?
teljesen
elégedett
4
4
4
4
4
4

rugalmasság
költségek
adminisztrációs igény
szakmaiság
ellenırzés
nyilvánosság

inkább
elégedett
3
3
3
3
3
3

inkább nem
elégedett
2
2
2
2
2
2

egyáltalán
nem elégedett
1
1
1
1
1
1

NT/
NV
0, X
0, X
0, X
0, X
0, X
0, X

241
242
243
244
245
246

B18. Véleménye szerint hogyan lehetne csökkenteni a közbeszerzési korrupciót? Szerepet játszana-e benne…

a rugalmasabb szabályozás?
a szabályozás részletesebbé tétele?
a teljes folyamat elektronizálása?
a szerzıdés szerinti teljesítés hatékony ellenırzése?
a határidık mindkét fél részérıl történı betartásának ellenırzése?
a mőszaki leírás és a teljesítés közötti összhang ellenırzése, az eltérések
szankcionálása?
a nagyobb szankciók?
magasabb fizetések a közszférában?
etikai szabályzatok kialakítása és érvényesítése?

igen

nem

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

NT/
NV
0, X
0, X
0, X
0, X
0, X

1

2

0, X

252

1
1
1

2
2
2

0, X
0, X
0, X

253

247
248
249
250
251

254
255

B19. Mi játszhatna még szerepet a közbeszerzési korrupció csökkentésében?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
0. nem tudja
99. semmi
X. nincs válasz

ÜRES!

256

257

258

259

260

DEMOGRÁFIA
D1. Ez a szervezet
1. gazdasági tevékenységet folytat
2. nem folytat

UGRÁS A D10. KÉRDÉSRE!

261

D2. Mi az Önök TEÁOR száma? Ha több is van, akkor kérem, a fı tevékenységnek a számát adja meg!

0.
nem tudja
X. nem válaszolt

……………………………
UGRÁS A D4. KÉRDÉSRE!
UGRÁS A D4. KÉRDÉSRE!

D3. Ez a TEÁOR szám a régi vagy az új szabályozás szerinti?
1. régi
2. új
FOLYTASD A D5. KÉRDÉSSEL!

262

263

140

D4. CSAK HA NEM TUDJA A TEÁOR SZÁMOT! Kérem, válassza ki, hogy a cég melyik fı- és azon belül alágazathoz
tartozik!
13.
FİÁGAZAT:
264
ALÁGAZAT:
265
D5. Cégüknek, intézményüknek van-e külföldi tulajdonosa, résztulajdonosa?
1. van
2. nincs
UGRÁS A D7. KÉRDÉSRE!
0.
nem tudja
UGRÁS A D7. KÉRDÉSRE!
X. nem válaszolt
UGRÁS A D7. KÉRDÉSRE!
266
D6. Összességében hány százalék a külföldi tulajdonrész?
……………………………%

267

0.
nem tudja
X. nem válaszolt
D7. Önök 2007-ben
1. nyereségesek volt
2. nem voltak nyereséges
3. non-profitként mőködnek
0.
nem tudja
X. nem válaszolt

268

D8. Ha a szervezet gazdasági helyzetét egy szóval kellene jellemeznie, Ön mit mondana?
1. fejlıdı
2. stagnáló
3. hanyatló
0.
nem tudja
X. nem válaszolt

269

D9. Ez a szervezet a KSH besorolása szerint…
1. egyéni vállalkozás
2. mikro vállalkozás
3. kisvállalkozás
4. középvállalkozás
5. nagyvállalat

270

D10. Hány fıt alkalmaznak teljes munkaidıben? HA NEM TUDJA PONTOSAN, A KÖZELÍTİ VÁLASZ IS JÓ, NEM
LEHET NT/NV VÁLASZ! KÉRD MEG, HOGY KÉRDEZZE MEG AZ ILLETÉKESTİL! TÓL-IG VÁLASZ ESETÉN
ÁTLAGOT ÍRJ! 0, HA NINCS ILYEN!
……….. fı a teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazotti létszám 2008-ban

271

KÖSZÖNÖM VÁLASZAIT!

141

D11. Település típusa:

1. fıváros

2. megyeszékhely vagy megyei jogú város

3. egyéb város

község

272

D12. Budapest/Megye:
1. Budapest
6. Csongrád
11. Jász-Nagykun-Szolnok
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg

2. Bács-Kiskun
7. Fejér
12. Komárom-Esztergom
17. Tolna

3. Baranya
8. Gyır-Moson-Sopron
13. Nógrád
18. Vas

4. Békés
9. Hajdú-Bihar
14. Pest
19. Veszprém

5. Borsod-Abaúj-Zemplén
10. Heves
15. Somogy
20. Zala
273

D13. A megkérdezett típusa a címlista szerint:
1. ajánlatkérı
2. ajánlattevı

274

D14. HA AJÁNLATKÉRİ: Ajánlatkérı típusa a címlista szerint:
1. minisztérium, központi vagy egyéb költségvetési szerv
2. önkormányzat (kisebbségi is), vagy önkormányzati intézmény
3. klasszikus ajánlatkérıi körbe tartozó állami vagy közérdekő feladatot ellátó, illetve alaptevékenység ellátására
létrehozott gazdasági társaság, állami tulajdonú cég
4. közszolgáltató
5. egyéb

275

D16. Lekérdezett cím sorszáma a címlistán:

276

D15. Kérdezés dátuma:

2008. ……..

Kérdezés hossza (perc):

277

