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 Amennyiben a kutatásról további részleteket kíván megtudni, vagy eredményeit további kutatáshoz 

felhasználni, kérjük az alábbi mailcímen keressen minket: tunde.tatrai@uni-corvinus.hu. 



 

A kutatás általános bemutatása 
 

 

A kutatás célja, hogy minél hatékonyabb, versenyképesebb, a hazai közbeszerzési piac szereplői számára 

kulturált közbeszerzési piaci körülményeket biztosító szabályozási környezetet és versenyfeltételeket 

teremtsünk. Ennek érdekében született meg jelen kérdőív, hogy felmérve az érintettek véleményét, javaslatokat 

tudjunk megfogalmazni a döntéshozók számára 

A 17 kérdésből álló kérdőív (lásd: melléklet) válaszadói körének kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

munkatársai, továbbá a közreműködő szervezetek, ajánlatkérők, ajánlattevők bevonásával történt.  

A válaszadók száma 150 volt, melyből 110 teljes mértékben értékelhető kérdőív elemzése történt meg. A kérdőív 

kitöltésére egy hónap állt az érintettek rendelkezésére, mellyel kapcsolatban egy alapfelhívás és egy emlékeztető 

levelet kaptak. A válaszadók aktivitása magas volt, a kérdőív utolsó, nyitott kérdésére az értékelhető válaszadók 

közel teljes csoportja írásos válasszal reagált. A kitöltők tisztában voltak a kérdőív céljával, értették a kérdéseket, 

a kitöltéseket viszonylag gyorsan megtették, kevés esetben tértek vissza és fejezték be több részletben a 

kérdőívet.  

A kérdések2 direkt módon nem csak a közbeszerzési morál értékelésére, etikai kérdések megfogalmazására, a 

korrupció szintjének felmérésére irányultak. A cél tehát nem az volt, hogy a válaszadók eleve érzékeljék, hogy a 

kutatás során a támogatásra irányuló közbeszerzések során érzékelhető korrupciós kockázatokat méri fel a 

kérdőív, hanem olyan általános, ugyanakkor közbeszerzési szaktudást és gyakorlati ismeretet szükségessé tevő 

kérdések is beillesztésre kerültek, melyek áttételesen kívánják felmérni a válaszadó általános véleményét a 

piacról (pl. túlszabályozással kapcsolatos kérdések), illetve véleményüket a piaci szereplők attitűdjéről, 

választásáról (pl. szerződésmódosítás vs. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választása).  

A korrupciós fertőzöttség mérése ajánlatkérői csoportonként, eljárási cselekményenként, beszerzésitárgy-

típusonként és becsült értékenként mind olyan kérdések, melyekre adott válaszok közvetlenül kapcsolatban 

hozhatók a korrupció mérséklésével kapcsolatos javaslatokkal. Tehát a felmérés nem titkolt célja volt a 

helyzetfelmérésen túl annak feltérképezése, hogy milyen megoldásokban gondolkodnak a válaszadók, amelyre 

nyitott kérdés is irányult.  

A fejlettségre, felkészültségre, rugalmasságra, innovativitásra utaló kérdések tehát keretet kölcsönöztek a 

kérdőívnek abból a célból, hogy más megvilágításban tárgyalhassuk a támogatásra irányuló közbeszerzések 

etikai színvonalát, környezetének véleményét, javaslatait a jobbítás érdekében.  

A kérdőívek feldolgozása során az egyes kérdésekre adott válaszokat elemezve összevontunk egyes válaszokat, 

amennyiben szakmailag elfogadható módon nyílt lehetőségünk a válaszok egységesítésére. Az egyes zárt 

kérdésekre adott válaszok elemzését követően a nyílt kérdésre adott válaszokat egyenként megvizsgáltuk és a 
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válaszadók által javasolt megoldásokból csoportokat képeztünk, s a lényeges megállapításokat egységes 

formában foglaltuk össze. A következő lépés a kereszttáblás elemzések lefolytatása volt, ahol kapcsolatot 

kerestünk egy adott kérdőíven belül egy-egy adott kérdés és az azokra adott válaszok között, feltárva az 

esetlegesen rejtett összefüggéseket.  

Ezt követően a Budapesti Corvinus Egyetemen 2007-ban és 2009-ben lebonyolított, jelen lekérdezést részben 

lefedő kutatás eredményeivel hasonlítottuk össze kutatásunkat, melynek során idősoros lekérdezéssel 

tendenciákat figyeltünk meg, azaz az azonos módon és tartalommal feltett kérdések esetében arra fókuszáltunk, 

hogy megállapítható-e tendencia, trend az elmúlt évek viszonylatában a közbeszerzési kultúra és a szereplők 

etikai hozzáállása, valamint a verseny támogatása, előmozdítása tekintetében a magyar közbeszerzési piacon. A 

tendenciák irányát, erősségét és valószínűsíthetőségét lineáris regresszióelemzéssel mutattuk ki.  

A következőkben a fentiek sorrendjében közöljük eredményeinket, melyet rövid kutatási összefoglalóval zárunk.  

  



A kérd őívre adott válaszok elemzése az egyes 
kérdésekre adott válaszok alapján  
 

I. A kérdések első csoportja olyan általános kérdéseket tartalmazott, mint a piac fejlettségével kapcsolatos 

vélemény, vagy a szabályozás mértékére, a támogatást elnyerő ajánlatkérő felkészültségére, az ajánlattevők 

kreativitására, rugalmasságára, illetve az ajánlatkérők mindennapi gyakorlatára a szerződésmódosítás vs. 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás vonatkozásában.  

A kérdések közül az általános fejlettségről, szabályozás mértékéről szóló kérdések különösen azért fontosak, 

mert a későbbiekben a közbeszerzés hatékonyságára irányuló kérdések esetében lényeges elem, hogy milyen 

javaslatokat tesznek az érintettek, melyeknek összhangban kellene állniuk az itt megfogalmazottakat. Például ha 

a szabályozást túlzott mértékűnek gondolják, úgy a hatékonyság növelésének útja nem feltétlenül a további 

szabályozás lehet.  

Az ajánlatkérők kreativitása, rugalmassága különösen azért érdekes, mert több esetben éri vád az érintetteket, 

hogy nem elég felkészültek, kreatívak, az egyszerűbb megoldásokat választják a támogatásra irányuló 

közbeszerzések esetében, mely hármas kérdéscsoportból következtetések vonhatók le az ajánlatkérőkről.  

 Hogyan ítéli meg a hazai közbeszerzési piac fejlettségét? 

 

A válaszadók a hazai közbeszerzési piac fejlettségét inkább átlagosnak tekintik, mely esetben összességében a 

piac kis mértékben jobb eredményt ért el, mint az intézményrendszer.  

Véleménye szerint milyen mértékű a közbeszerzési piaci szabályozás hazánkban? 
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A közbeszerzési piacot egyértelműen erősen, de inkább túlszabályozottnak tartja a válaszadók többsége, míg a 

jelenlegi szabályozást optimális mértékűnek kevesebb, mint negyede tekinti.  

Véleménye szerint a támogatás elnyerése során Kbt. hatálya alá kerülő ajánlatkérők milyen mértékben 

tekinthetők felkészültnek közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatása során? 

 

A támogatás elnyerése során a Kbt. hatálya alá kerülő ajánlatkérők, tehát aki egyébként nem tartoznának a 

törvény hatálya alá inkább nem vagy közepes mértékben tekinthetők felkészültnek a közbeszerzési eljárások 

jogszerű lefolytatása során.  
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A beszerzés lebonyolítása szempontjából véleménye szerint a bonyolultabb, beszerzési szempontból 

racionálisabb megoldás (pl. keretmegállapodásos eljárás választása), vagy inkább a kevésbé bonyolult, kevésbé 

rugalmas megoldás irányába (pl. hiánypótlás lehetőségének szűkítése) mozdulnak a szereplők? 

 

A válaszok alapján a bonyolultabb, beszerzési szempontból racionálisabb megoldás választása, vagy inkább a 

kevésbé bonyolult megoldás irányába mozdulás közötti választás során a két megoldás közötti átmenet 

érvényesül, kis mértékben a kevésbé bonyolult, kevésbé rugalmas irányát érzik erősebbnek. Azaz ha nyílt vagy 

meghívásos, tárgyalásos, keretmegállapodásos eljárás közötti választás esetében ugyan kevésbé, de dominálnak a 

beszerzési szempontok, az egyszerű megoldások (nyílt, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) mellett.  
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Ön szerint a támogatásra irányuló projektekben kiegészítő építési beruházás vagy szolgáltatás beszerzése 

esetében inkább szerződésmódosítást vagy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást választanak 

ajánlatkérők? 

 

A válaszok alapján a vélemények inkább két csoportra oszthatók. A válaszadók 60%-a inkább a 

szerződésmódosítás választását tekinti mérvadónak, amennyiben választás előtt állnak. Ugyanakkor a válaszadók 

több mint negyede elsősorban a hirdetmény közzététele nélküli választásra adta szavazatát. Tehát több mint 

kétszer annyian a szerződésmódosítást részesítették előnyben, ugyanakkor a kettő választása közötti azonos 

arányra csak 14,5 % voksolt. Tehát a szélsőséges megoldás a mérvadó, melyek közül kétszer gyakoribb a 

Közbeszerzési Döntőbizottság közvetlen ellenőrzését elkerülő, ugyanakkor valódi jogorvoslati kockázatot 

hordozó szerződésmódosítás választása.  
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II. A kérdések második csoportja a hatékonyságnövelésre, a szabályozás adta lehetőségekre, például az 

innovativitásra, a piaci folyamatok érvényesülésére fókuszált. Lényegét tekintve arra próbált választ adni, hogy 

az első kérdéscsoport alapján milyen lehetőségeket látnak a válaszadók a haza közbeszerzésben, hagyja-e 

érvényesülni a piaci folyamatokat, vagy esetleg gátolja-e a versenyt? 

A válaszok alapján az I. kérdéscsoportban megfogalmazottak alapján láthatjuk, hogy a lehetőségekhez képes hol 

tart a hazai közbeszerzés és különösen mit gondolnak az érintettek a verseny és közbeszerzés kapcsolatáról.  

Ön szerint, hogyan lehetne a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelni? 

 

A hazai közbeszerzés hatékonyságának növelésének módja, a válaszadók szerint leginkább a korrupció 

visszaszorításával és a közbeszerzési kultúra fejlődésével történhet. A legkevésbé hasznos megoldásnak a 

válaszadók a törvény szigorítását, vagy részletesebb szabályozását látják. A törvényi szabályozás könnyítését 

közepesen vagy inkább jó megoldásként értékelték. Viszonylag jó eredményt ért el az elektronikus beszerzési 

technikák bevezetése, valamint már EU tagállamok gyakorlatának alapul vétele és bevezetése hazánkban.  
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Ön szerint mennyire lehet a közbeszerzés akadálya az innovációnak? (Ilyen kockázat lehet: a közbeszerzés 

átfutási ideje alatt a gyors technológiai változások miatt elévülhet a beszerezni kívánt technológia, eljárás, 

termék, illetve a projekt komplexitása miatt nem lehet előre megbecsülni a közbeszerzési eljárás kimenetelét stb.) 

 

A közbeszerzés, mint az innováció gátja és az ezzel kapcsolatos inkább negatív vélemény egyértelmű az adatok 

alapján. Tehát a rugalmas megoldások, technológiai sajátosságok, műszakilag indokolható igények stb. olyan 

elemek, melyek alkalmazása során inkább felvetődik a verseny akadályozása, vagy a túlzott specifikáció az 

eljárás során vezet olyan problémákhoz (pl. versenypárbeszéd szabályainak nehéz betartása), mely eleve 

determinálja a piaci szereplők viselkedését.  
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Véleménye szerint a közbeszerzés szabályozása esetében milyen mértékben hagyja érvényesülni a piaci 

folyamatokat? 

 

Sajnálatos módon a közbeszerzési szabályozás inkább nem hagyja érvényesülni a piaci folyamatokat a 

válaszadók több mint felének véleménye alapján.  

Ön szerint támogatja vagy gátolja a közbeszerzés a versenyt?  

 

Előző kérdést kiegészítve a válaszok alapján a közbeszerzés inkább gátolja a versenyt, mindamellett, hogy a 

piaci folyamatok érvényesülését sem engedi. Érdekes különbség, hogy a piaci folyamatokat gátló sajátosság 

ellenére, kevesebben tekintik a verseny valódi gátjának a közbeszerzést, tehát a két kérdés tartalmát nem 

kapcsolta össze a válaszadók több mint 10 %-a.  
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III. A kérdések harmadik csoportja pedig az etikai színvonalról, a korrupciós fertőzöttségről, közbeszerzési 

kultúráról kívánta megismerni a válaszadók véleményét. A kérdések egyrészt a legfertőzöttebb beszerzések 

tárgyak, értékek, tevékenységek köré csoportosultak, másrészt a nem feltétlenül korrupt, de etikátlan 

ajánlatkérői, ajánlattevői hozzáállás mértékét is fel kívánták mérni. A témához hozzátartozik, hogy a szabályozás 

egyáltalán képes-e gátját szabni a tisztességtelen versenynek, mely szoros összefüggésben van a második 

kérdéscsoportban olvasható verseny-támogatás mértékével.  

Amennyiben tehát a túlszabályozás mely az első kérdéscsoportban felmerült mértéke magas, valamint a versenyt 

sem támogatja a szabályozás, továbbá a tisztességtelen versenyt sem képes megakadályozni, úgy a megoldást 

elsősorban vélhetően nem a további szabályozással lehet megoldani. Ennek kijelentéséhez azonban szükség van 

az utolsó, nyílt kérdés válaszainak megismerésére, mely szabad szövegben lehetővé tette a válaszadóknak hogy 

leírják, hogyan lehetne az etikátlan magatartást, korrupciót visszaszorítani a hazai közbeszerzési gyakorlatban.  

 

Mennyire tekinthető a közbeszerzési piac szereplőinek viselkedése etikusnak?  

 

A válaszok alapján az ajánlattevők kevésbé etikusnak tekinthetők, mint az ajánlatkérők, ugyanakkor a 

válaszadók megoszlásáról nincs pontos információnk. Összességében az ajánlatkérő inkább átlagosan etikusak, 

vagy inkább etikusak, míg az ajánlattevők esetében a kevéssé etikus, vagy átlagos szint dominál. Lesújtó 

véleménye mindkét csoportról kb. a válaszadók 10-10%-nak van.  
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Véleménye szerint milyen mértékben tudja gátját szabni a közbeszerzési szabályozás a tisztességtelen versenynek 

(alkalmatlan ajánlattevők kiszűrése, ajánlattevő jogtalan előnyben részesítése, korrupció)? 

 

Tekintettel az etikus magatartás szintjére, különösen érdekes összekötni a válaszokat azzal a kérdéssel, hogy 

milyen mértékben képes gátat szabni a közbeszerzési szabályozás a tisztességtelen versenynek. A túlszabályozott 

hazai piac inkább nem, vagy is-is képes az igényeknek megfelel, míg valódi gátként csak a válaszadók 10%-a 

tekinti a hazai szabályozást.  
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Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az egyes beszerzési tárgyak esetében? 

 

A korrupciós szempontból leginkább fertőzött beszerzési tárgynak az építési beruházások tekinthetők, míg a 

leginkább jó megítélés az árubeszerzés során alakult ki. A szolgáltatással kapcsolatos vélemények átmenetet 

képeznek, de inkább nagyobb mértékben tartják fertőzöttnek a vonatkozó beszerzéseket a válaszadók.  

Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az alábbi becsült értékű beszerzések esetében? 

 

A becsült értékek elkülönítése esetében a magasabb becsült értékű beszerzések korrupciós fertőzöttsége dominál.  
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Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az alábbi ajánlatkérői csoportok esetében? 

 

Az egyes ajánlatkérői csoportok közötti megkülönböztetés alapján általánosságban közepesen vagy nagyon 

fertőzöttnek tartják a hazai piacot a válaszadók. Rosszabb minősítést meglepetésre a közszolgáltatók szenvedtek 

el. Kicsivel jobb eredményt értek el a támogatott szervezetek, mely a támogatott szervezet-specifikus kérdőív 

esetében a válaszadók természetes védekező reakciójából is következhet, azaz másokhoz viszonyítva saját 

maguk számára kissé jobb osztályzatot adtak. A különbség tehát a megítélésben nem számottevő. A szélsőséges 

vélemények között azonban inkább a pozitív vélemény mérvadó, míg teljes mértékű fertőzöttségről minden 

esetben kevesebb, mint 8 % szólt.  
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Mi a véleménye a hazai közbeszerzési kultúráról? Pl. Megfelelően viselkednek-e a piaci szereplők az előkészítő 

szakasztól a bírálatig, az ajánlattételtől a jogorvoslatig? 

 

Az ajánlatkérők, ajánlattevők és közbeszerzési tanácsadók viselkedéséről, közbeszerzési kultúrájával 

kapcsolatban a legrosszabb vélemény ajánlattevők esetében alakult ki, míg a közbeszerzési tanácsadók esetében 

a vélemény inkább közepesen fejlett, mint gyengén. A potenciális fejlődési lehetőség tehát igen nagy fentiek 

alapján.  
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Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az alábbi közbeszerzési tevékenységek esetében? 

 

A diagram elemzése során érdemes a kiugró értékekre koncentrálni. Ez alapján elmondható, hogy az előkészítő, 

a bírálati és a teljesítési szakasz korrupciós fertőzöttsége mérvadó. Legelőnyösebb megítélése a 

szerződéskötésnek és a jogorvoslatnak van. Szintén kevésbé tartják fertőzöttnek az ajánlattétel szakaszát a 

válaszadók. A hangsúly tehát kisebb mértékben a Kbt. által részletesen szabályozott tevékenységen van, 

tekintettel az előkészítés és a teljesítés kiemelkedően rossz megítélésére a válaszadók véleménye szerint.  

 

Összefoglaló az egyes kérdésekre adott válaszokról 

I. A kérdések első csoportja olyan általános kérdéseket tartalmazott, mint a piac fejlettségével kapcsolatos 

vélemény, vagy a szabályozás mértékér, a támogatást elnyerő ajánlatkérő felkészültségére, az ajánlattevők 

kreativitására, rugalmasságára, illetve az ajánlatkérők mindennapi gyakorlatára a szerződésmódosítást vs. 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás vonatkozásában. 

A válaszadók a hazai közbeszerzési piac fejlettségét inkább átlagosnak tekintik, mely esetben összességében a 

piac kis mértékben jobb eredményt ért el, mint az intézményrendszer. A közbeszerzési piacot egyértelműen 

erősen, de inkább túlszabályozottnak tartja a válaszadók többsége, míg a jelenlegi szabályozást optimális 

mértékűnek kevesebb, mint negyede tekinti.  

A támogatás elnyerése során a Kbt. hatálya alá kerülő ajánlatkérők, tehát aki egyébként nem tartoznának a 

törvény hatálya alá inkább nem vagy közepes mértékben tekinthetők felkészültnek a közbeszerzési eljárások 

jogszerű lefolytatása során.  
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A válaszok alapján a bonyolultabb, beszerzési szempontból racionálisabb megoldás választása, vagy inkább a 

kevésbé bonyolult megoldás irányába mozdulás közötti választás során a két megoldás közötti átmenet 

érvényesül, kis mértékben a kevésbé bonyolult, kevésbé rugalmas irányát érzik erősebbnek. Azaz ha nyílt vagy 

meghívásos, tárgyalásos, keretmegállapodásos eljárás közötti választás esetében ugyan kevésbé, de dominálnak a 

beszerzési szempontok, az egyszerű megoldások (nyílt, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) mellett.  

A válaszadók 60%-a inkább a szerződésmódosítás választását tekinti mérvadónak, amennyiben választás előtt 

állnak. Ugyanakkor a válaszadók több, mint negyede elsősorban a hirdetmény közzététele nélküli választásra 

adta szavazatát. Tehát több mint kétszer annyian a szerződésmódosítást részesítették előnyben, ugyanakkor a 

kettő választása közötti azonos arányra csak 14,5 % voksolt. Tehát a szélsőséges megoldás a mérvadó, melyek 

közül kétszer gyakoribb a Közbeszerzési Döntőbizottság közvetlen ellenőrzését elkerülő, ugyanakkor valódi 

jogorvoslati kockázatot hordozó szerződésmódosítás választása.  

II. A kérdések második csoportja a hatékonyságnövelésre, a szabályozás adta lehetőségekre, például az 

innovativitásra, a piaci folyamatok érvényesülésére fókuszált. Lényegét tekintve arra próbált választ adni, hogy 

az első kérdéscsoport alapján milyen lehetőségeket látnak a válaszadók a hazai közbeszerzésben, hagyja-e 

érvényesülni a piaci folyamatokat, vagy esetleg gátolja-e a versenyt? 

A hazai közbeszerzés hatékonyságának növelésének módja, a válaszadók szerint leginkább a korrupció 

visszaszorításával és a közbeszerzési kultúra fejlődésével történhet. A legkevésbé hasznos megoldásnak a 

válaszadók a törvény szigorítását, vagy részletesebb szabályozását látják. A törvényi szabályozás könnyítését 

közepesen vagy inkább jó megoldásként értékelték. Viszonylag jó eredményt ért el az elektronikus beszerzési 

technikák bevezetése, valamint a már EU tagállamok gyakorlatának alapul vétele és bevezetése hazánkban.  

A közbeszerzés, mint az innováció gátja és az ezzel kapcsolatos inkább negatív vélemény egyértelmű az adatok 

alapján. Tehát a rugalmas megoldások, technológiai sajátosságok, műszakilag indokolható igények stb. olyan 

elemek, melyek alkalmazása során inkább felvetődik a verseny akadályozása, vagy a túlzott specifikáció az 

eljárás során vezet olyan problémákhoz (pl. versenypárbeszéd szabályainak nehéz betartása), mely eleve 

determinálja a piaci szereplők viselkedését.  

Sajnálatos módon a közbeszerzési szabályozás inkább nem hagyja érvényesülni a piaci folyamatokat a 

válaszadók több mint felének véleménye alapján. Előző kérdést kiegészítve a válaszok alapján a közbeszerzés 

inkább gátolja a versenyt, mindamellett, hogy a piaci folyamatok érvényesülését sem engedi. Érdekes különbség, 

hogy a piaci folyamatokat gátló sajátosság ellenére, kevesebben tekintik a verseny valódi gátjának a 

közbeszerzést, tehát a két kérdés tartalmát nem kapcsolta össze a válaszadók több, mint 10 %-a.  

III. A kérdések harmadik csoportja pedig az etikai színvonalról, a korrupciós fertőzöttségről, közbeszerzési 

kultúráról kívánta megismerni a válaszadók véleményét. A kérdések egyrészt a legfertőzöttebb beszerzések 

tárgyak, értékek, tevékenységek köré csoportosultak, másrészt a nem feltétlenül korrupt, de etikátlan 

ajánlatkérői, ajánlattevői hozzáállás mértékét is fel kívánták mérni. A témához hozzátartozik, hogy a szabályozás 

egyáltalán képes-e gátját szabni a tisztességtelen versenynek, mely szoros összefüggésben van a második 

kérdéscsoportban olvasható verseny-támogatás mértékével.  



A válaszok alapján az ajánlattevők kevésbé etikusnak tekinthetők, mint az ajánlatkérők, ugyanakkor a 

válaszadók megoszlásáról nincs pontos információnk. Összességében az ajánlatkérő inkább átlagosan etikusak, 

vagy inkább etikusak, míg az ajánlattevők esetében a kevéssé etikus, vagy átlagos szint dominál. Tekintettel az 

etikus magatartás szintjére, különösen érdekes összekötni a válaszokat azzal a kérdéssel, hogy milyen mértékben 

képes gátat szabni a közbeszerzési szabályozás a tisztességtelen versenynek. A túlszabályozott hazai piac inkább 

nem, vagy is-is képes az igényeknek megfelelni, míg valódi gátként csak a válaszadók 10%-a tekinti a hazai 

szabályozást.  

A korrupciós szempontból leginkább fertőzött beszerzési tárgynak az építési beruházások tekinthetők, míg a 

leginkább jó megítélés az árubeszerzés során alakult ki. A szolgáltatással kapcsolatos vélemények átmenetet 

képeznek, de inkább nagyobb mértékben tartják fertőzöttnek a vonatkozó beszerzéseket a válaszadók. A becsült 

értékek elkülönítése esetében a magasabb becsült értékű beszerzések korrupciós fertőzöttsége dominál.  

Az egyes ajánlatkérői csoportok közötti megkülönböztetés alapján általánosságban közepesen vagy nagyon 

fertőzöttnek tartják a hazai piacot a válaszadók. Rosszabb minősítést meglepetésre a közszolgáltatók szenvedtek 

el. A különbség tehát a megítélésben nem számottevő. A szélsőséges vélemények között azonban inkább a 

pozitív vélemény mérvadó, míg teljes mértékű fertőzöttségről minden esetben kevesebb, mint 8 % szólt.  

Az ajánlatkérők, ajánlattevők és közbeszerzési tanácsadók viselkedéséről, közbeszerzési kultúrájával 

kapcsolatban a legrosszabb vélemény ajánlattevők esetében alakult ki, míg a közbeszerzési tanácsadók esetében 

a vélemény inkább közepesen fejlett, mint gyengén.  

A diagram elemzése során érdemes a kiugró értékekre koncentrálni. Ez alapján elmondható, hogy az előkészítő, 

a bírálati és a teljesítési szakasz korrupciós fertőzöttsége mérvadó. Legelőnyösebb megítélése a 

szerződéskötésnek és a jogorvoslatnak van. Szintén kevésbé tartják fertőzöttnek az ajánlattétel szakaszát a 

válaszadók. A hangsúly tehát kisebb mértékben a Kbt. által részletesen szabályozott tevékenységen van, 

tekintettel az előkészítés és a teljesítés kiemelkedően rossz megítélésére a válaszadók véleménye szerint.  

 

 

  



 
A kutatás nyílt kérdésének részletes értékelése 
 

A kutatás nyílt kérdésének értékelése különösen azért érdekes, mert a válaszadók véleménye, mely a 

túlszabályozásra vonatkozik, esetenként mégis további szabályozási elemek beépítését sürgeti a 

közbeszerzésben. Nem szabad tehát kijelenteni egyértelműen a szabályozási kérdések elutasítását, hanem 

hangsúlyt kell helyezni a pontosításra is, melynek részleteit az írásos válaszok alábbi összefoglalójában 

olvashatjuk.  

Hogyan lehetne az etikátlan magatartást, korrupciót visszaszorítani a hazai közbeszerzési gyakorlatban? 

A kérdőív egyetlen nyílt kérdésére igen sokrétű válaszok érkeztek, melyek közös sajátja volt, hogy aktívan, 

szókimondóan, egyértelműen fogalmazott az értékelhető választ adók majd mindegyike.  

A válaszok az alábbi csoportokba sorolhatók: 

I. Túlszabályozás megszüntetése, egyszerűsítés 

II. Szigorúbb ellenőrzés  

III.  Részletszabályok 

IV.  Közbeszerzési kultúra 

V. Politika 

VI.  Következetes jogalkalmazás, kiszámítható jogi környezet 

VII.  Hatékonyság 

VIII.  Lehetetlen 

IX.  Egyedi ötletek 

Az egyes csoportokba sorolt vélemények egységesítését követően az alábbi mondanivalók fogalmazhatók meg: 

I. Túlszabályozás megszüntetése, egyszerűsítés 

A legtöbben, 37-en, egyszerűbb, átláthatóbb versenyeztetési szabályokat szeretnének. A radikális szigorral 

azonban nem szeretnének szakítani. Egyértelmű szakmai elvárásokat és azok érvényesíthetőségét sürgetik. Az 

adminisztratív terhet csökkenését, összehangoltabb, kevesebb hivatkozást tartalmazó, könnyebben érthető 

normaszöveget kívánnak. Kevésbé részletes szabályokat, stabilitást, átláthatóságot és következetes, szakértői 

vélemények alapján megalkotott törvényt várnak, akár rövidebb határidőkkel, kevesebb bürokráciával. A 

túlszabályozást gátnak tartják, ahol elvész a lényeg, a közbeszerzés beszerzés jellege, mely túlszabályozás akár 

még növelheti is a korrupciós kockázatot, átláthatatlansága miatt.  

II. Szigorúbb ellenőrzés 

A válaszadók közül 21-en szigorúbb ellenőrzést, szankciókat, akár nagyobb büntetésekkel, és nem utolsó sorban 

az ellenőrzésre jogosult szervezetek jogosítványainak meghatározásával. Akár a hivatalos közbeszerzési 

tanácsadói rendszer megújítása, akár az ellenőrzés általános kiterjesztése, jogkörök szélesítése az ára, de a 



felderítési arányt növelni szükséges. A személyi felelősség, a súlyosabb büntetés, az elkerülhetetlen 

következmény segíthetne a jelenlegi helyzeten – vélik a válaszadók.  

III.  Részletszabályok 

Az egyes részletszabályok módosítását, pontosítását sürgetők, függetlenül a túlszabályozástól az elévülési idő 

eltörlésétől, az anya és leányvállalat közös indulásának tiltásán túl, a bíráló bizottság összetételéig, anyagi 

felelősség erősítéséig igénylik a változtatást. Kevésbé, de megjelenik az egyszerűsítés pl. a nemzeti eljárásrend 

lazítása, míg többen megoldásnak látnák a korrupcióra, kartellre lehetőséget adó szabályok egyértelmű kivételét 

a törvényből. A nem egyértelmű szabályok pontosítása úm. pótmunka, a jogorvoslat díjának csökkentése, 

második nyertes hirdetésének tiltása, kkv-k előnyben részesítésének szélesebb körben történő lehetővé tétele 

(sajátos bírálati szempontrendszer lehetővé tétele) mellett egészen konkrét és szélsőséges vélemények is 

megjelennek pl. a referencia alkalmazásának betiltásáról, vagy a túlzó alkalmassági kritériumok automatikus 

szankcionálásáról, vagy a szubjektív bírálati szempontok, vagy a hiánypótlás egységes tiltásáig. EU-támogatás 

esetében pedig a döntés és a felelősség egysége érvényesüljön, azaz ne a külső szereplők legyenek dominánsak a 

támogatások elköltése során. A szabályok átgondolása esetében többen felhívják a figyelmet az egyes érintheti 

körök közötti konszenzus fontosságára (ajánlattevői és ajánlatkérői oldal).  

IV. Közbeszerzési kultúra 

A válaszadók közül 12-en emelték ki a közbeszerzési kultúra fejlesztése, a szemléletváltás, a korrekt piaci 

verseny fontosságát. Kiemelésre méltó az etikai kérdések kezelése és a nagyobb nyilvánosság biztosítása ennek 

érdekében. Ehhez akár az állami is jó példát mutathatnak, például a központosított közbeszerzés esetében, véli az 

egyik válaszadó.  

V. Politika 

A válaszok közül 7-em érintették a politikai aspektust, nevezetesen a politikai elem kizárását, az etikátlan 

magatartás és a politika viszonyát, valamint a politikai szereplők közbeszerzési eljárásokra gyakorolt hatásának 

csökkentésének fontosságát. Volt, aki kifejezetten a politikai pártok finanszírozásának kérdéskörével hozta 

összefüggésbe a kérdést.  

VI. Következetes jogalkalmazás, kiszámítható jogi környezet 

Négyen a következetes, kiszámítható jogi környezetet, jogalkalmazás (jogorvoslat) emelték ki.  

VII. Hatékonyság 

Szintén négyen foglalkoztak a hatékonyság aspektusával, akár a felderítés, akár a következmények 

elkerülhetetlensége, akár a kevesebb, de hatékonyabb jogi szabályozás oldaláról.  

VIII. Lehetetlen 

Négyen pedig lehetetlennek tartották, különösen a jelenlegi szabályozással a korrupció visszaszorítását a 

közbeszerzésben.  



IX. Egyedi ötletek 

Az egyedi ötletek között dominált a kötelező képzés, az önvizsgálat, a szakértelem biztosítása, a tisztességes és 

felelősség mértékével arányosan megfizetett szakemberek alkalmazása. Felmerült továbbá a közbeszerzési 

döntések automatizálása robotszakértő alkalmazásával.  

A nyílt kérdésre vonatkozó válaszok összefoglaló megállapításai 

A szabad szöveges válaszadók tehát a túlszabályozásra vonatkozó véleményükkel összhangban a legtöbben a 

túlszabályozás megszüntetését, a törvény egyszerűsítését, a végrehajtási rendeleti kör racionalizálását sürgetik. 

Az ellenőrzés fontosságára helyezik a hangsúlyt, ennek keretében nem csak a szigor növelésére, hanem a 

felelősségi körök pontos meghatározására helyezték a hangsúlyt. A részletszabályok pontosítására törekvés 

azonban irányadó abban a tekintetben, hogy ugyan egyszerűsítés a cél, de az egyértelmű jogszabálykövetés 

egyszerűbb módját, a pontos és kimunkált szabályokat mégis hiányolják az érintettek, annak ellenére, hogy 

egyértelműen túlszabályozottnak tartják a piacot. Tehát együttesen van jelen az egyszerűsítésre törekvés és más 

területeket a részletesebb szabályozás. Jellegénél fogva többen beszélnek a hiányosságokról pontosan, mint 

amennyien az egyszerűsítés esetében részletezik, mire nem lenne szükség.  

A kulturális, hatékonysági aspektusok, az egyszerűen kiszámítható jogi környezetet igénylő megjegyzések, 

egyértelműen jelen vannak a válaszok között, azonban a politikai aspektus, ráhatás megjelenése az ötödik 

legfontosabb jelzés a közbeszerzési szereplők részéről.  

Kevesen tartják lehetetlennek a korrupció visszaszorítását, de a fentiek alapján látható, sokrétűen képzelik el a 

válaszadók a megoldást.  

  



A kérd őívre adott válaszok kiértékelése 
kereszttábla-elemzés alapján  
 

A következőkben azokat az eredményeket közöljük, melyek összefüggései statisztikailag elfogadható módon 

tartalmaznak témánk szempontjából releváns összefüggéseket. A válaszok egyedi elemzését követően tehát 

leválogattuk, milyen rejtett összefüggések találhatók a kapott válaszok között. Az alábbiakban már csak a 

statisztikailag releváns összefüggéseket emeltük ki, melyek elemzésünk szempontjából jelentőséggel bírnak 

Az elemzési metodológia lényege az, hogy egy kérdésről feltételezzük, hogy a rá adott válaszértékek 

tendenciózusan együttmozognak egy másik kérdésre adott válaszértékekkel, és ezt a feltételezésünket statisztikai 

próbának vetjük alá. Amikor a két válaszsor nem áll kapcsolatban egymással (azaz az egyikről alkotott 

vélemények nem befolyásolják a másikról alkotottakat), akkor a két kérdés egyes válaszkategóriáiba 

egyenletesen jutnak mindkét válaszsorból a közös esetek. Ha viszont kapcsolat áll fenn közöttük, úgy az esetek 

eloszlása nem egyenletes, hanem bizonyos együttes válasz-előfordulások (jóval) gyakoribbak, mint mások, és 

ezeket tipikus kombinációknak tekinthetjük, továbbá mérhetjük, mennyire általánosíthatóak a mintából a 

potenciálisan teljes válaszadói körre, akik közül a tényleges válaszadóink kikerültek. 

A belső összefüggések alapján három csoportot különböztettünk meg: 

I. A piaci szabályozás mértéke és a közbeszerzés hatékonyságának növelése 

II. Innováció és racionális megoldások a közbeszerzésben 

III.  A piaci folyamatok érvényesülése a közbeszerzésben és a verseny támogatásának mértéke 

IV.  A közbeszerzési szabályozás mint a tisztességtelen verseny gátja 

V. Közbeszerzési kultúra és közbeszerzési fertőzöttség 

VI.  Korrupciós fertőzöttség a becsült érték és a beszerzési tárgyak viszonylatában 

 

A piaci szabályozás mértéke és a közbeszerzés hatékonyságának növelése 

 

q_11_1 Ön szerint, hogyan lehetne a hazai 

közbeszerzés hatékonyságát növelni? Pontozza 1-5-

ig terjedő skálán! (1- nem megfelelő megoldás, 5- 

tökéletes megoldás) [A törvény részletesebb 

szabályozásával] 
Össz. 

1 nem 

megfelelő 

megoldás 

2 kevéssé 

megfelelő 

megoldás 

3 közepesen 

megfelelő 

4 jó 

megoldás 

q_5 Véleménye szerint 

milyen mértékű a 

közbeszerzési piaci 

szabályozás hazánkban? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

3 Legfeljebb 

optimálisan 

szabályozott 

Válasz 4 8 8 4 24 

% 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 100,0% 

4 Erősen 

szabályozott 

Válasz 6 9 7 8 30 

% 20,0% 30,0% 23,3% 26,7% 100,0% 



skálán! (1 - 

alulszabályozott, 5 - 

túlszabályozott) 

5 

Túlszabályozott 

Válasz 31 17 4 4 56 

% 55,4% 30,4% 7,1% 7,1% 100,0% 

Össz. 
Válasz 41 34 19 16 110 

% 37,3% 30,9% 17,3% 14,5% 100,0% 

 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók miként vélekednek arról, hogy a törvény részletesebb 

szabályozásával lehetne e növelni a hazai közbeszerzés hatékonyságát, annak függvényében,hogy milyennek 

ítélik a hazai közbeszerzés piaci szabályozását. Válaszadóink többsége szerint a hazai közbeszerzés 

túlszabályozott, ők legnagyobb arányban, 55,4%-ban úgy vélekednek, hogy a törvény részletesebb szabályozása 

nem megfelelő megoldás a hatékonyság növelésére, 30,4%-uk szerint ez kevéssé megfelelő megoldás, közepesen 

jó vagy jó megoldásnak egyaránt 7,1-7,1% tartja. Azon válaszadóknak, akik erősen szabályozottnak tartják a 

hazai közbeszerzési piacot, 30%-a ítéli kevéssé megfelelőnek, valamivel t9bb, mint egynegyede (26,7%) jó 

megoldásnak, 23,3% közepesen megfelelő megoldásnak, és egyötödük tartja nem megfelelő megoldásnak a 

törvény részletesebb szabályozását. A válaszadók azon képviselő, akik úgy vélték, hogy a haza közbeszerzési 

piac legfeljebb optimálisan szabályozott, egyharmad- egyharmad arányban kevéssé megfelelő valamint 

közepesen megfelelő megoldásnak a részletesebb törvényi szabályozást, egyaránt 16,7% az aránya azoknak akik 

nem ezt tartják megfelelő megoldásnak és ugyanennyi, akik ezt jó megoldásnak tartják. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a megkérdezett válaszadók megkérdezettek annál inkább nem megfelelő 

megoldásnak tartják a törvény részletesebb szabályozását, minél inkább túlszabályozottnak ítélik a hazai 

közbeszerzési piacot. 



 

 

 

 

  



 

 

q_11_2 Ön szerint, hogyan lehetne a hazai 

közbeszerzés hatékonyságát növelni? Pontozza 1-

5-ig terjedő skálán! (1- nem megfelelő megoldás, 5- 

tökéletes megoldás) [A törvény szigorításával] 

Össz. 

1 nem 

megfelelő 

megoldás 

2 Kevéssé 

vagy 

egyáltalán 

nem 

megfelelő 

megoldás 

3 

közepesen 

megfelelő 

4 Jó vagy 

tökéletes 

megoldás 

q_5 Véleménye szerint 

milyen mértékű a 

közbeszerzési piaci 

szabályozás hazánkban? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - 

alulszabályozott, 5 - 

túlszabályozott) 

3 Legfeljebb 

optimálisan 

szabályozott 

Válasz 8 6 5 5 24 

% 33,3% 25,0% 20,8% 20,8% 100,0% 

4 Erősen 

szabályozott 

Válasz 1 15 8 6 30 

% 3,3% 50,0% 26,7% 20,0% 100,0% 

5 

Túlszabályozott 

Válasz 28 16 8 4 56 

% 50,0% 28,6% 14,3% 7,1% 100,0% 

Össz. 
Válasz 37 37 21 15 110 

% 33,6% 33,6% 19,1% 13,6% 100,0% 

 
Azon vállalatok, akik szerint a közbeszerzési piac legfeljebb optimálisan szabályozott, egyharmada gondolja 

úgy, hogy a törvény szigorítása nem megfelelő megoldás, egynegyedük véli úgy, hogy kevéssé, vagy egyáltalán 

nem megfelelő megoldás, egyötödük tartja közepesen megfelelő megoldásnak a törvény szigorítását, szintén 

egyötödük szerint a törvény szigorítása jó, vagy tökéletes megoldás. Azon válaszadók megkérdezettek, akik 

erősen szabályozottnak tartják a közbeszerzést hazánkban, 50%-ban gondolják úgy, hogy a törvény szigorítása 

kevéssé jó megoldás, valamivel több, mint egynegyedük (26,7%) véli úgy, hogy ez közepesen megfelelő 

megoldás, egynegyedük szerint pedig jó vagy tökéletes megoldás a törvény szigorítása, és csupán 3,3%-uk tartja 

egyáltalán nem megfelelőnek ezt a megoldást. Azon válaszadók esetében, akik túlszabályozottnak tarják 

hazánkban a közbeszerzési piacot, a legtöbben - 50%-uk, úgy véli, hogy a törvény szigorítása egyáltalán nem 

megfelelő megoldás a hazai közbeszerzés hatékonyságának növelésére. 28,6%-uk kevéssé jó megoldásnak tartja, 

14,3%-uk közepesen megfelelő megoldásnak tekinti, és csupán 7,1%-uk az, aki jó vagy tökéletes megoldásként 

értékeli a törvény szigorítását. 

  



 

  



 

 

 

q_11_3 Ön szerint, hogyan lehetne a hazai 

közbeszerzés hatékonyságát növelni? Pontozza 1-5-

ig terjedő skálán! (1- nem megfelelő megoldás, 5- 

tökéletes megoldás) [A törvényi szabályozás 

könnyítésével] 
Össz. 

2 kevéssé 

megfelelő 

megoldás 

3 közepesen 

megfelelő 

4 jó 

megoldás 

5 tökéletes 

megoldás 

q_5 Véleménye szerint 

milyen mértékű a 

közbeszerzési piaci 

szabályozás hazánkban? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - 

alulszabályozott, 5 - 

túlszabályozott) 

3 Legfeljebb 

optimálisan 

szabályozott 

Válasz 6 12 4 2 24 

% 25,0% 50,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

4 Erősen 

szabályozott 

Válasz 7 7 13 3 30 

% 23,3% 23,3% 43,3% 10,0% 100,0% 

5 

Túlszabályozott 

Válasz 3 18 33 2 56 

% 5,4% 32,1% 58,9% 3,6% 100,0% 

Össz. 
Válasz 16 37 50 7 110 

% 14,5% 33,6% 45,5% 6,4% 100,0% 

 
Azon megkérdezettek, akik a hazai közbeszerzési rendszert legfeljebb optimálisan szabályozottnak tartják, 50%-

ban tartják közepesen megfelelő megoldásnak a törvényi szabályozás könnyítését annak elérésére, hogy 

hatékonyabb legyen a hazai közbeszerzés. Egynegyedük kevéssé megfelelő megoldásnak tartja a törvényi 

szabályozás könnyítését, 16,7%-a szerint jó megoldás, 8,3% pedig egyenesen tökéletes megoldásként értékeli. 

Azon válaszadók szerint, akik erősen szabályozottnak tartják a hazai közbeszerzési piacot, 23,3%-ban kevéssé, 

szintén 23,3%ban közepesen megfelelő megoldásnak tartják a törvényi szabályozás könnyítését, 43,3%-uk véli 

jó megoldásnak, és 10%-uk az, aki tökéletes megoldásnak tartja a közbeszerzés hatékonyságának növelésében a 

törvényi szabályozás könnyítését. Azon vállaltok 58,9%-a - akik túlszabályozottnak ítéli a hazai közbeszerzési 

piacot, tartja jó megoldásnak a szabályozás könnyítését, 3,6%-uk pedig tökéletes megoldásnak tartja. Csaknem 

egyharmaduk szerint a szabályozás könnyítése közepesen jó megoldás, 5,4%-uk pedig kevéssé jó megoldásnak 

véli. 



 

  



VII.  Innováció és racionális megoldások a közbeszerzésben 

 

 

q_13 Ön szerint mennyire lehet a közbeszerzés akadálya az 
innovációnak? (Ilyen kockázat lehet: a közbeszerzés átfutási ideje alatt 

a gyors technológiai változások miatt elévülhet a beszerezni kívánt 
technológia, eljárás, termék; illetve a Össz. 

2 Kicsit vagy 
egyáltalán nem 

akadályozza 

3 Kevéssé 
akadályozza 

4 Jelentősen 
akadályozza 

5 Teljesen 
megakadályozza 

q_9 A beszerzés lebonyolítása 
szempontjából véleménye szerint a 

bonyolultabb, beszerzési szempontból 
racionálisabb megoldás (pl. 

keretmegállapodásos eljárás 
választása), vagy inkább a kevésbé 

bonyolult, kevésbé rugalmas megoldás 
irányába mozdulnak el? 

1 A legkevésbé 
bürokratikus 

(így rugalmas) 
megoldást 

keresik 

Válasz 5 6 3 3 17 

% 29,4% 35,3% 17,6% 17,6% 100,0% 

2 Kevéssé 
keresik a 

bürokratikus 
(így rugalmas) 

megoldást 

Válasz 9 8 10 1 28 

% 32,1% 28,6% 35,7% 3,6% 100,0% 

3 A két 
megoldás 

közötti átmenet 
érvényesül 

Válasz 3 8 16 7 34 

% 8,8% 23,5% 47,1% 20,6% 100,0% 

4 A racionális 
megoldást 

keresik 

Válasz 6 13 10 2 31 

% 19,4% 41,9% 32,3% 6,5% 100,0% 

Össz. 
Válasz 23 35 39 13 110 

% 20,9% 31,8% 35,5% 11,8% 100,0% 

 
A fenti táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók miként vélekednek arról, hogy a közbeszerzés akadálya e az 

innovációnak, annak tekintetében, hogy mit tartanak racionális megoldásnak a beszerzés lebonyolítása 

szempontjából. Azon válaszadók közül, akik a racionálisabb, bonyolultabb megoldást keresik, legnagyobb 

arányban (41,9%) úgy vélik, hogy a közbeszerzés kevéssé akadályozza az innovációt, csaknem egyötödük 

(19,4%) szerint kicsit vagy egyáltalán nem akadályozza a közbeszerzés az innovációt, csaknem egyharmaduk 

(32,3%) úgy véli, hogy jelentősen, 6,5%, szerint pedig teljesen megakadályozza az innovációt. Azon válaszadók, 

akik azt, tartják, hogy a két megoldás közötti átmenet érvényesül, 47,1%-ban értenek egyet azzal, hogy az 

innovációt jelentősen akadályozza a közbeszerzés, 20,6%-uk szerint pedig teljes mértékben akadályozza. 23,5%-

uk szerint kevéssé akadályozza, és csupán 8,8% véli úgy, hogy kicsit vagy egyáltalán nem akadályozza a 

közbeszerzés az innovációt. Azok között a válaszadók között, akik kevéssé keresik a bürokratikus megoldást, 

csupán egy válaszadó gondolja úgy, hogy az innovációnak teljes mértékben gátja a közbeszerzés, 35,7% szerint 

a közbeszerzés jelentősen akadályozza az innovációt, 28,6% úgy véli, hogy kevéssé, 32,1% szerint pedig kicsit 

vagy egyáltalán nem akadályozza. Azon cégek, akik a legkevésbé bürokratikus megoldást keresik, legnagyobb 

arányban azzal értenek egyet, hogy kevéssé akadályozza az innovációt a közbeszerzés, csaknem ugyanennyien 

véli úgy, hogy kicsit vagy egyáltalán nem akadályozza, és egyaránt 17,6-17,6% az aránya azoknak, akik szerint 

jelentősen vagy akár teljes mértékben akadályozza. 



  

  



III.  A piaci folyamatok érvényesülése a közbeszerzésben és a verseny támogatásának mértéke 

 

 

q_14 Véleménye szerint a közbeszerzés szabályozása 

esetében milyen mértékben hagyja érvényesülni a piaci 

folyamatokat? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1 - 

egyáltalán nem hagyja érvényesülni, 5 - teljes mértékben 

hagyja érvényesülni) 

Össz. 

1 Egyáltalán nem 
2 Inkább 

nem 
3 Is-is 4 Támogatja 

q_15 Ön szerint 

támogatja vagy gátolja a 

közbeszerzés a 

versenyt? Pontozza 1-5-

ig terjedő skálán! (1 - 

gátolja; 5 - támogatja) 

1 Gátolja 
Válasz 7 4 1 0 12 

% 58,3% 33,3% 8,3% ,0% 100,0% 

2 Inkább 

gátolja 

Válasz 4 20 6 3 33 

% 12,1% 60,6% 18,2% 9,1% 100,0% 

3 Közömbös 
Válasz 3 11 20 9 43 

% 7,0% 25,6% 46,5% 20,9% 100,0% 

4 Hagyja 

érvényesülni 

Válasz 0 5 10 7 22 

% ,0% 22,7% 45,5% 31,8% 100,0% 

Össz. 
Válasz 14 40 37 19 110 

% 12,7% 36,4% 33,6% 17,3% 100,0% 

 
A fenti táblázat azt mutatja, hogy a megkérdezettek szerint a közbeszerzés szabályozása esetében milyen 

mértékben hagyja érvényesülni a piaci folyamatokat, annak tekintetében, hogy miként vélekednek arról, hogy a 

támogatja avagy gátolja a versenyt. A legtöbb válaszadó szerint a közbeszerzés se nem gátolja, se nem támogatja 

a versenyt. Ezen a véleményen levő válaszadók 46,5%-ban hasonló véleményen vannak azt illetően, hogy a 

közbeszerzés szabályozása hagyja e érvényesülni a piaci folyamatokat, ők az is-is választ jelölték. 25,6%-uk 

szerint a közbeszerzés inkább nem hagyja, és 7%-uk szerint pedig egyáltalán nem hagyja érvényesülni a piaci 

folyamatokat, egyötödük viszont úgy véli, hogy a közbeszerzés támogatja azt. Azon válaszadók, akik szerint a 

közbeszerzés inkább gátolja a versenyt, az volt az általános nézet, hogy (60,6%), hogy a közbeszerzés inkább 

nem hagyja érvényesülni a piaci folyamatokat, 12,1% szerint egyáltalán nem hagyja, 18,2% szerint hagyja is és 

nem is, és csupán 9,1% véli úgy, hogy támogatja. A cégek azon képviselői közül, akik szerint a közbeszerzés 

hagyja érvényesülni a versenyt, senki nem gondolta úgy, hogy a közbeszerzés egyértelműen gátolja a piaci 

folyamatokat, 22,7% szerint inkább gátolja, 45,5% szerint gátolja is és támogatja is, 31,8% viszont úgy véli, 

hogy teljes mértékben hagyja érvényesülni a közbeszerzés a piaci folyamatokat. Annak megítélése tehát, hogy a 

közbeszerzés hagyja-e érvényesülni a versenyt, főleg azzal a véleménnyel jár együtt, hogy a közbeszerzés 

szabályozása a piaci folyamatokat engedi érvényesülni és ennek ellenkezőjét is azonos csoport gondolja, tehát a 

kérdést megfelelően összekötötték a válaszadók. 



 

  



IV.  A közbeszerzési szabályozás mint a tisztességtelen verseny gátja 

 

 

q_22 Véleménye szerint milyen mértékben tudja gátját 

szabni a közbeszerzési szabályozás a tisztességtelen 

versenynek (alkalmatlan ajánlattevők kiszűrése, 

ajánlattevő jogtalan előnyben részesítése, korrupció)? 

Pontozza 1-5-ig terjedő skál 

Össz. 

1 Egyáltalán 

nem 

2 Inkább 

nem 
3 Is-is 

4 Gátat képes 

szabni 

q_15 Ön szerint 

támogatja vagy gátolja a 

közbeszerzés a versenyt? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - gátolja; 5 - 

támogatja) 

1 Gátolja 
Válasz 5 7 0 0 12 

% 41,7% 58,3% ,0% ,0% 100,0% 

2 Inkább 

gátolja 

Válasz 7 12 12 2 33 

% 21,2% 36,4% 36,4% 6,1% 100,0% 

3 Közömbös 
Válasz 9 13 15 6 43 

% 20,9% 30,2% 34,9% 14,0% 100,0% 

4 Hagyja 

érvényesülni 

Válasz 1 5 13 3 22 

% 4,5% 22,7% 59,1% 13,6% 100,0% 

Össz. 
Válasz 22 37 40 11 110 

% 20,0% 33,6% 36,4% 10,0% 100,0% 

 
A fenti táblázat azt mutatja, hogy miként vélekednek a megkérdezett válaszadók megkérdezettek arról, hogy a 

közbeszerzési szabályozás gátat tud e szabni a tisztességtelen versenynek, annak tekintetében, mennyire vélik 

úgy, hogy a közbeszerzés támogatja a versenyt. Azon válaszadók között, akik úgy vélik, hogy a közbeszerzés 

gátolja a versenyt, nem volt olyan aki úgy gondolta volna, hogy a közbeszerzési szabályozás képes gátat szabni a 

tisztességtelen versenynek. ezen válaszadók 58,3%-ban gondolták úgy, hogy inkább nem, és 41,7%-ban úgy, 

hogy egyáltalán nem képes gátat szabi a tisztességtelen versenynek. Legnagyobb arányban a válaszadók úgy 

tartják, hogy a közbeszerzés közömbösen befolyásolja a versenyt. Ők 34,9%-ban vélik úgy, hogy a közbeszerzés 

szabályozása gátolja is és nem is a tisztességtelen versenyt, 30,2%-ban úgy vélik, hogy inkább nem képes gátat 

szabni, 2,9%-ban úgy, hogy egyáltalán nem képes meggátolni a tisztességtelen versenyt, és csupán 14% tartja 

képesnek arra, hogy gátat szabjon a tisztességtelen versenynek.  

 



 

 

V. Közbeszerzési kultúra és közbeszerzési fertőzöttség 

 

q_24_1 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

alábbi közbeszerzési tevékenységek esetében? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán! ( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 

5- teljes mértékben fertőzött) [Eljárás előkészítése] Össz. 

1 Alacsony 

mértékben 

fertőzött 

2 

Kevéssé 

fertőzött 

3 

Közepesen 

fertőzött 

4 

Nagyon 

fertőzött 

5 

Teljesen 

fertőzött 

q_26_1 Mi a véleménye 

a hazai közbeszerzési 

kultúráról? Pl. 

Megfelelően 

viselkednek-e a piaci 

szereplők az előkészítő 

szakasztól a bírálatig, az 

ajánlattételtől a 

jogorvoslatig? Pontozza 

1 nagyon 

gyenge a 

kultúra 

Válasz 0 2 0 6 6 14 

% ,0% 14,3% ,0% 42,9% 42,9% 100,0% 

2 gyenge a 

kultúra 

Válasz 4 2 7 9 3 25 

% 16,0% 8,0% 28,0% 36,0% 12,0% 100,0% 

3 közepes 
Válasz 5 12 17 14 6 54 

% 9,3% 22,2% 31,5% 25,9% 11,1% 100,0% 

4 a kultúra a Válasz 5 3 5 4 0 17 



1-5-ig terjedő skálán! (1-

a kultúra gyenge; 5- a 

kult 

közepesnél 

jobban 

fejlett 

% 29,4% 17,6% 29,4% 23,5% ,0% 100,0% 

Össz. 
Válasz 14 19 29 33 15 110 

% 12,7% 17,3% 26,4% 30,0% 13,6% 100,0% 

 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók annak tekintetében, hogy miként vélekednek a hazai 

közbeszerzési kultúráról,az ajánlatkérők tekintetében milyen mértékűnek tartják korrupciós fertőzöttség 

szempontjából az eljárás előkészítését. A megkérdezett válaszadók megkérdezettek közül a legtöbben 

közepesnek tartják a hazai ajánlatkérők közbeszerzési kultúráját, az ő legnagyobb részük - 31,5%-uk közepesen 

fertőzöttnek ítéli az eljárás előkészítését, mint közbeszerzési folyamatot. Valamivel több, mint egynegyedük - 

25,9%- nagyon fertőzöttnek, 11,1%-uk teljesen fertőzöttnek tartja, míg 22,2%-uk kevéssé fertőzöttnek és 9,3%-

uk alacsony mértékben fertőzöttnek ítéli. Azok, akik gyengének vélik a hazai közbeszerzési kultúrát, 36%-ban 

nagyon fertőzöttnek tartják az eljárás előkészítését, míg teljesen fertőzöttnek 12%-véli. 28% azoknak a 

válaszadóknak aránya közülük, akik közepesen fertőzöttnek, 8%, akik kevéssé fertőzöttnek és 16% az, aki 

alacsony mértékben fertőzöttnek tartja. Azon válaszadók, akik közepesnél jobban fejlettnek ítélik az ajánlatkérők 

hazai közbeszerzési kultúráját, nem volt olyan aki teljes mértékben fertőzöttnek tartaná az eljárás előkészítését, 

29,4% alacsony mértékben fertőzöttnek tartja, szintén ennyien gondolják, hogy közepesen fertőzött, 23,4% 

szerint nagyon fertőzött, és 17,6% szerint kevéssé fertőzött. A legkevesebben adták azt a választ, hogy a hazai 

közbeszerzési kultúra ajánlatkérői oldalon nagyon gyenge. Ők úgy vélekednek, hogy az eljárás előkészítése 

nagyon (42,9%) vagy teljes mértékben (szintén 49,2%) fertőzött, és csupán két válaszadó véli úgy, hogy kevéssé 

fertőzött. 



 

  



 

 

q_24_2 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

alábbi közbeszerzési tevékenységek esetében? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán! ( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 

5- teljes mértékben fertőzött) [Ajánlattételi szakasz] Össz. 

1 Alacsony 

mértékben 

fertőzött 

2 

Kevéssé 

fertőzött 

3 

Közepesen 

fertőzött 

4 

Nagyon 

fertőzött 

5 

Teljesen 

fertőzött 

q_26_1 Mi a véleménye 

a hazai közbeszerzési 

kultúráról? Pl. 

Megfelelően 

viselkednek-e a piaci 

szereplők az előkészítő 

szakasztól a bírálatig, az 

ajánlattételtől a 

jogorvoslatig? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán! (1-

a kultúra gyenge; 5- a 

kult 

1 nagyon 

gyenge a 

kultúra 

Válasz 1 3 3 3 4 14 

% 7,1% 21,4% 21,4% 21,4% 28,6% 100,0% 

2 gyenge a 

kultúra 

Válasz 3 7 4 9 2 25 

% 12,0% 28,0% 16,0% 36,0% 8,0% 100,0% 

3 közepes 
Válasz 4 15 20 12 3 54 

% 7,4% 27,8% 37,0% 22,2% 5,6% 100,0% 

4 a kultúra a 

közepesnél 

jobban 

fejlett 

Válasz 5 5 6 1 0 17 

% 29,4% 29,4% 35,3% 5,9% ,0% 100,0% 

Össz. 
Válasz 13 30 33 25 9 110 

% 11,8% 27,3% 30,0% 22,7% 8,2% 100,0% 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók milyen mértékű korrupciós fertőzöttséget tulajdonítanak az 

ajánlattételi szakasznak, mint közbeszerzési tevékenységnek, annak tekintetében, hogy miként értékelik az 

ajánlatkérők  közbeszerzési kultúráját. A válaszadók fele tartja közepesen fejlettnek az ajánlatkérő-oldali 

közbeszerzési kultúrát, ők legnagyobb arányban közepesen fertőzöttnek ítélik az ajánlattételi szakaszt (37%), 

27,8%-uk kevéssé fertőzöttnek ítéli, valamivel több, mint egyötödük nagyon fertőzöttnek, 5,6% teljesen 

fertőzöttnek, és közel ugyanennyien alacsony mértékben fertőzöttnek tartják. A válaszadók csaknem egynegyede 

vélekedik úgy, hogy gyenge a hazai ajánlatkérők közbeszerzési kultúrája, ők 36%-ban nagyon fertőzöttnek 

tartják, míg teljesen fertőzöttnek csupán 8%. 28%-uk szerint kevéssé, 16% szerint közepesen fertőzött, 12%-uk 

úgy vélekedik, hogy alacsony mértékben fertőzött ez a tevékenység. Azon válaszadók megkérdezettek közül, 

akik közepesnél jobban fejlettnek ítélik a hazai ajánlatkérők közbeszerzési kultúráját, senki sem tartja teljesen 

fertőzöttnek az ajánlattételi szakaszt, egy válaszadó vélekedi úgy, hogy nagyon fertőzött lenne, 35,3%-ban 

közepesen fertőzöttnek tartják, míg 29,4-29,4% az arány a kevéssé illetve az alacsony mértékben fertőzött 

kategóriában. A megkérdezettek azon része, akik szerint nagyon gyenge az ajánlatkérői közbeszerzési kultúra, 

28,6%-ban úgy vélekedik, hogy teljesen fertőzött az ajánlattételi szakasz, 21,4% az arány a kevéssé, közepesen, 

és nagyon fertőzött kategóriákban, és egy válaszadó szerint alacsony mértékben fertőzött. 



 

  



 

 

 

q_24_3 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

alábbi közbeszerzési tevékenységek esetében? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán! ( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 

5- teljes mértékben fertőzött) [Bírálati szakasz] Össz. 

1 Alacsony 

mértékben 

fertőzött 

2 

Kevéssé 

fertőzött 

3 

Közepesen 

fertőzött 

4 

Nagyon 

fertőzött 

5 

Teljesen 

fertőzött 

q_26_1 Mi a véleménye 

a hazai közbeszerzési 

kultúráról? Pl. 

Megfelelően 

viselkednek-e a piaci 

szereplők az előkészítő 

szakasztól a bírálatig, az 

ajánlattételtől a 

jogorvoslatig? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán! (1-

a kultúra gyenge; 5- a 

kult 

1 nagyon 

gyenge a 

kultúra 

Válasz 0 2 2 5 5 14 

% ,0% 14,3% 14,3% 35,7% 35,7% 100,0% 

2 gyenge a 

kultúra 

Válasz 4 2 6 10 3 25 

% 16,0% 8,0% 24,0% 40,0% 12,0% 100,0% 

3 közepes 
Válasz 8 10 14 20 2 54 

% 14,8% 18,5% 25,9% 37,0% 3,7% 100,0% 

4 a kultúra a 

közepesnél 

jobban 

fejlett 

Válasz 3 5 5 4 0 17 

% 17,6% 29,4% 29,4% 23,5% ,0% 100,0% 

Össz. 
Válasz 15 19 27 39 10 110 

% 13,6% 17,3% 24,5% 35,5% 9,1% 100,0% 

 
A fenti táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók milyen mértékű korrupciós fertőzöttséget tulajdonítanak a bírálati 

szakasznak, mint közbeszerzési tevékenységnek, annak tekintetében, hogy miként értékelik a hazai 

közbeszerzési kultúra ajánlatkérői oldalát. A válaszadók fele tartja közepesen fejlettnek a hazai közbeszerzési 

kultúrát, ők legnagyobb arányban nagyon fertőzöttnek ítélik a bírálati szakaszt (37%), 25,9%-uk közepesen 

fertőzöttnek ítéli, valamivel kevesebb, mint egyötödük kevéssé fertőzöttnek, 3,7% teljesen fertőzöttnek, és 

14,8%-uk alacsony mértékben fertőzöttnek tartják. A válaszadók csaknem egynegyede vélekedik úgy, hogy 

gyenge a hazai ajánlatkérői közbeszerzési kultúra, ők 40%-ban nagyon fertőzöttnek tartják, míg teljesen 

fertőzöttnek csupán 12%. 8%-uk szerint kevéssé, 24% szerint közepesen fertőzött, 16%-uk úgy vélekedik, hogy 

alacsony mértékben fertőzött ez a tevékenység. Azon válaszadók megkérdezettek közül, akik közepesnél jobban 

fejlettnek ítélik a hazai ajánlatkérők közbeszerzési kultúráját, senki sem tartja teljesen fertőzöttnek a bírálati 

szakaszt, egy válaszadó vélekedi úgy, hogy nagyon fertőzött lenne, 29,4-29,4% az arány a kevéssé illetve 

közepesen fertőzött kategóriában, 23,5% szerint nagyon fertőzött, 17,6% tartja alacsony mértékben fertőzöttnek. 

A megkérdezettek azon része, akik szerint nagyon gyenge a hazai közbeszerzési ajánlatkérői kultúra, 35,7%-ban 

úgy vélekedik, hogy teljesen fertőzött a bírálati szakasz, szintén ennyien tartják nagyon fertőzöttnek, 14,3% az 

arány a kevéssé és a közepesen fertőzött kategóriákban, és egy válaszadó szerint alacsony mértékben fertőzött. 



 

 

  



 

 

q_24_5 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az alábbi 

közbeszerzési tevékenységek esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán! ( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- teljes 

mértékben fertőzött) [Teljesítés] Össz. 

1 Alacsony 

mértékben 

fertőzött 

2 Kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon 

fertőzött 

5 Teljesen 

fertőzött 

q_26_1 Mi a véleménye a hazai 

közbeszerzési kultúráról? Pl. 

Megfelelően viselkednek-e a 

piaci szereplők az előkészítő 

szakasztól a bírálatig, az 

ajánlattételtől a jogorvoslatig? 

Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! 

(1-a kultúra gyenge; 5- a kult 

1 nagyon 

gyenge a 

kultúra 

Válasz 0 1 0 5 8 14 

% ,0% 7,1% ,0% 35,7% 57,1% 100,0% 

2 gyenge a 

kultúra 

Válasz 3 2 8 10 2 25 

% 12,0% 8,0% 32,0% 40,0% 8,0% 100,0% 

3 közepes 
Válasz 7 11 18 11 7 54 

% 13,0% 20,4% 33,3% 20,4% 13,0% 100,0% 

4 a kultúra a 

közepesnél 

jobban fejlett 

Válasz 3 8 5 1 0 17 

% 17,6% 47,1% 29,4% 5,9% ,0% 100,0% 

Össz. 
Válasz 13 22 31 27 17 110 

% 11,8% 20,0% 28,2% 24,5% 15,5% 100,0% 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók milyen mértékű korrupciós fertőzöttséget tulajdonítanak a 

teljesítés szakaszának, annak tekintetében, hogy miként értékelik a hazai közbeszerzési kultúrát az ajánlatkérők 

tekintetében. A válaszadók fele tartja közepesen fejlettnek a hazai közbeszerzési kultúrát az ajánlatkérők 

tekintetében, az ő egyharmaduk szerint a teljesítés közepesen fertőzött, egyötödük szerint nagyon fertőzött, 

szintén egyötödük szerint kevéssé fertőzött, 8%-uk véli nagyon fertőzöttnek, és 12%-uk szerint alacsony 

mértékben fertőzött tevékenység. Azon válaszadók két ötöde, akik gyengének tartják a hazai ajánlatkérői 

közbeszerzési kultúrát, nagyon fertőzöttnek tartja a teljesítést, csaknem egyharmaduk közepesen fertőzöttnek, 

egyaránt 8-8%-uk teljesen illetve kevéssé fertőzöttnek véli, és 12%uk gondolja úgy, hogy a teljesítés alacsony 

mértékben fertőzött. Azok, akik az ajánlatkérők közbeszerzési kultúráját közepesnél jobban fejlettnek tartják, 

legnagyobb arányban, csaknem felük véli úgy, hogy a teljesítés kevéssé fertőzött, 29,4%-uk szerint közepesen 

fertőzött, 17,6% szerint alacsony mértékben fertőzött, csupán egy válaszadó van, aki úgy tartja, hogy nagyon 

fertőzött, és nem volt olyan megkérdezett, aki a teljesen fertőzött választ adta volna. Akik nagyon gyengének 

tartják a hazai ajánlatkérők közbeszerzési kultúráját, azok között nem volt olyan, aki alacsony mértékben vagy 

közepesen fertőzöttnek tartaná a teljesítést, egy válaszadó szerint kevéssé fertőzött, valamivel 5öbb, mint 

egyharmada a válaszadóknak itt úgy ítélte, hogy nagyon fertőzött, és 57,1% tartja teljesen fertőzöttnek. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a megkérdezett válaszadók megkérdezettek annál inkább tartják fertőzöttnek 

a teljesítést, mint közbeszerzési tevékenységet, minél gyengébbnek ítélik a hazai közbeszerzési kultúrát az 

ajánlatkérők tekintetében.  



 

 

  



 

 

q_24_4 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az alábbi 

közbeszerzési tevékenységek esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán! ( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- teljes 

mértékben fertőzött) [Szerződéskötés] Össz. 

1 Alacsony 

mértékben 

fertőzött 

2 Kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon 

vagy teljesen 

fertőzött 

q_26_2 Mi a véleménye a hazai 

közbeszerzési kultúráról? Pl. 

Megfelelően viselkednek-e a piaci 

szereplők az előkészítő szakasztól a 

bírálatig, az ajánlattételtől a 

jogorvoslatig? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán! (1-a kultúra gyenge; 

5- a kult 

1 nagyon 

gyenge a 

kultúra 

Válasz 0 1 4 4 9 

% ,0% 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 

2 gyenge a 

kultúra 

Válasz 18 23 9 6 56 

% 32,1% 41,1% 16,1% 10,7% 100,0% 

3 közepes 
Válasz 15 13 10 3 41 

% 36,6% 31,7% 24,4% 7,3% 100,0% 

4 a kultúra a 

közepesnél 

jobban fejlett 

Válasz 2 1 0 1 4 

% 50,0% 25,0% ,0% 25,0% 100,0% 

Össz. 
Válasz 35 38 23 14 110 

% 31,8% 34,5% 20,9% 12,7% 100,0% 

 
A fenti táblázat a szerződéskötés, mint szerződéskötés korrupciós fertőzöttségének megítélést mutatja a 

megkérdezettek körében, annak tekintetében, miként vélekednek a hazai közbeszerzési kultúra ajánlattevői 

oldaláról. A megkérdezettek fele úgy véli, hogy a hazai közbeszerzési kultúra ajánlattevői oldala gyenge, az ő 

valamivel több, mint két ötödük úgy véli, hogy a szerződéskötés kevéssé fertőzött, csaknem egyharmaduk szerint 

alacsony mértékben fertőzött, 16,1%-uk szerint közepesen fertőzött, és 10%-uk vélekedik úgy, hogy nagyon 

vagy teljesen fertőzött. Azon válaszadók, akik szerint közepesen fejlett a kultúra ezen része, 36,6% tartja 

alacsony mértékben fertőzöttnek, 31,7% kevéssé fertőzöttnek, 24,4% közepesen fertőzöttnek, és csupán 7,3% 

nagyon vagy teljesen fertőzöttnek a szerződéskötést. Azok, akik nagyon gyengének tartják a kultúrát, 44,4%-ban 

nagyon vagy teljesen fertőzöttnek, szintén 44,4%-ban közepesen fertőzöttnek tartják, és csupán egy válaszadó 

tartja közülük kevéssé fertőzöttnek. Négy válaszadó szerint a kultúra ajánlattevői oldala közepesnél jobban 

fejlett, közülük ketten tartják alacsony mértékben fertőzöttnek a szerződéskötést, egy-egy válaszadó pedig 

kevéssé fertőzöttnek, illetve nagyon vagy teljesen fertőzöttnek tartja.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

q_24_5 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

alábbi közbeszerzési tevékenységek esetében? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán! ( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 

5- teljes mértékben fertőzött) [Teljesítés] Össz. 

1 Alacsony 

mértékben 

fertőzött 

2 

Kevéssé 

fertőzött 

3 

Közepesen 

fertőzött 

4 

Nagyon 

fertőzött 

5 

Teljesen 

fertőzött 

q_26_2 Mi a véleménye 

a hazai közbeszerzési 

kultúráról? Pl. 

Megfelelően 

viselkednek-e a piaci 

szereplők az előkészítő 

szakasztól a bírálatig, az 

ajánlattételtől a 

jogorvoslatig? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán! (1-

a kultúra gyenge; 5- a 

kult 

1 nagyon 

gyenge a 

kultúra 

Válasz 0 2 1 2 4 9 

% ,0% 22,2% 11,1% 22,2% 44,4% 100,0% 

2 gyenge a 

kultúra 

Válasz 5 8 19 16 8 56 

% 8,9% 14,3% 33,9% 28,6% 14,3% 100,0% 

3 közepes 
Válasz 8 11 9 8 5 41 

% 19,5% 26,8% 22,0% 19,5% 12,2% 100,0% 

4 a kultúra a 

közepesnél 

jobban 

fejlett 

Válasz 0 1 2 1 0 4 

% ,0% 25,0% 50,0% 25,0% ,0% 100,0% 

Össz. 
Válasz 13 22 31 27 17 110 

% 11,8% 20,0% 28,2% 24,5% 15,5% 100,0% 

 
A fenti táblázat a teljesítés, mint közbeszerzési tevékenység korrupciós fertőzöttségének megítélést mutatja, 

annak kontextusában, miként vélekednek válaszadóink az ajánlattevők közbeszerzési kultúrájának fejlettségéről. 

Azon válaszadók, akik úgy ítélték meg, hogy az ajánlattevők esetében a kultúra a közepesnél jobban fejlett, 

36,2%-ban közepesen fertőzöttnek, 21,3%-ban kevéssé fertőzöttnek, egyaránt 17%-ban alacsony mértékben 

illetve nagyon fertőzöttnek ítélték, valamint 8,5%-uk szerint teljesen fertőzött. Azon válaszadói csoportban, akik 

közepesnek tartják a kultúra fejlettségét, 28,6% volt az aránya azoknak, akik szerint a teljesítés közepesen 

fertőzött, egynegyede a válaszadóknak kevéssé illetve nagyon fertőzöttnek véli, 14,3%-a teljesen fertőzöttnek, 

míg 5,7% szerint alacsony mértékben fertőzött. Legnagyobb arányban nagyon fertőzöttnek ítélték azok a 

vállalati képviselők, akik legfeljebb gyengének tartják a kultúrát (39,1%), 34,8% szerint teljesen fertőzött, 13% 

szerint közepesen, 8,7% alacsony mértékben fertőzöttnek tartja, míg egy válaszadó szerint kevéssé fertőzött. Öt 

válaszadó tartja fejlettnek a kultúrát, közük senki sem tartja teljesen fertőzöttnek a teljesítést, egy-egy 

megkérdezett alacsony mértékben, közepesen illetve nagyon fertőzöttnek tartja, ketten pedig kevéssé 

fertőzöttnek ítélték. 

 



 

 

  



 

 

 

q_24_6 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

alábbi közbeszerzési tevékenységek esetében? 

Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! ( 1 - alacsony 

mértékben fertőzött - 5- teljes mértékben fertőzött) 

[Jogorvoslat] Össz. 

1 Alacsony 

mértékben 

fertőzött 

2 Kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon 

vagy 

teljesen 

fertőzött 

q_26_3 Mi a véleménye a 

hazai közbeszerzési 

kultúráról? Pl. Megfelelően 

viselkednek-e a piaci 

szereplők az előkészítő 

szakasztól a bírálatig, az 

ajánlattételtől a jogorvoslatig? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1-a kultúra gyenge; 

5- a kult 

2 Legfeljebb 

gyenge a 

kultúra 

Válasz 5 3 4 11 23 

% 21,7% 13,0% 17,4% 47,8% 100,0% 

3 közepes 
Válasz 5 14 12 4 35 

% 14,3% 40,0% 34,3% 11,4% 100,0% 

4 a kultúra a 

közepesnél 

jobban fejlett 

Válasz 17 14 9 7 47 

% 36,2% 29,8% 19,1% 14,9% 100,0% 

5 a kultúra 

fejlett 

Válasz 1 2 1 1 5 

% 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Össz. 
Válasz 28 33 26 23 110 

% 25,5% 30,0% 23,6% 20,9% 100,0% 

 
A fenti táblázat a jogorvoslat korrupciós fertőzöttségének megítélést mutatja, annak kontextusában, miként 

vélekednek válaszadóink a közbeszerzési tanácsadók közbeszerzési kultúrájának fejlettségéről.  

A válaszadók közül legtöbben közepesnél fejlettebbnek ítélik a kultúrát a közbeszerzési tanácsadók esetében, ők 

36,2%-ban alacsony mértékben fertőzöttnek tartják a jogorvoslatot, 29,8%-ban kevéssé fertőzöttnek, 19,1%-ban 

közepesen fertőzöttnek, 14,9%-ban pedig nagyon vagy teljesen fertőzöttnek. Két ötöde tartja kevéssé 

fertőzöttnek a jogorvoslatot, azoknak, , akik közepesnek ítélik a kultúra fejlettségét, valamivel több, mint 

egyharmaduk közepesen fertőzöttnek, 14,3%-uk alacsony mértékben fertőzöttnek, 11,4%-uk pedig teljesen 

fertőzöttnek. Csaknem fele azoknak, akik legfeljebb gyengének ítélik a kultúrát, tartja teljesen fertőzöttnek a 

jogorvoslatot korrupciós szempontból, valamivel több, mint egyötödük alacsony mértékben fertőzöttnek véli, 

13%-uk kevéssé, 17,4%-uk pedig közepesen fertőzöttnek. Öt válaszadó tartja fejlettnek a kultúrát, két ötödük 

szerint kevéssé fertőzött a jogorvoslat, a többi három kategóriában mindenhol egyötöd az arány.  

 



 

 

  



VI.  Korrupciós fertőzöttség a becsült érték és a beszerzési tárgyak viszonylatában 

 

 

q_23_1 Milyen mértékű a korrupciós 

fertőzöttség az egyes beszerzési tárgyak 

esetében? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán!( 1 - 

alacsony mértékben fertőzött - 5- teljes 

mértékben fertőzött) [Árubeszerzés] 
Össz. 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon vagy 

teljesen 

fertőzött 

q_12_1 Milyen mértékű a 

korrupciós fertőzöttség az alábbi 

becsült értékű beszerzések 

esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán! (1 - alacsony 

mértékben fertőzött; 5 - teljes 

mértékben fertőzött) [Nagy 

becsült értékű beszerz 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

Válasz 8 0 0 8 

% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

3 Közepesen 

fertőzött 

Válasz 15 13 2 30 

% 50,0% 43,3% 6,7% 100,0% 

4 Nagyon 

fertőzött 

Válasz 9 24 17 50 

% 18,0% 48,0% 34,0% 100,0% 

5 Teljesen 

fertőzött 

Válasz 2 6 14 22 

% 9,1% 27,3% 63,6% 100,0% 

Össz. 
Válasz 34 43 33 110 

% 30,9% 39,1% 30,0% 100,0% 

 

A fenti táblázat az árubeszerzés korrupciós fertőzöttségének megítélését mutatja,annak tekintetében, hogy a 

válaszadók megkérdezettek mennyire tartják fertőzöttnek a nagy becsült értékű beszerzéseket. Azon válaszadók, 

akik legfeljebb kevéssé fertőzöttnek vélik a nagy becsült értékű beszerzést, egyöntetűen legfeljebb kevéssé 

fertőzöttnek tartják az árubeszerzést. Akik közepesen fertőzöttnek tartják, ott 50%-ban gondolják legfeljebb 

kevéssé fertőzöttnek az árubeszerzést, 43,3%-ban közepesen fertőzöttnek, és csupán 6,7%-ban nagyon vagy 

teljesen fertőzöttnek. Azon válaszadók, akik nagyon fertőzöttnek tartják, csaknem fele (48%) közepesen 

fertőzöttnek tartja az árubeszerzést, 34%-a nagyon vagy teljesen fertőzöttnek, 18%-a pedig legfeljebb kevéssé 

fertőzöttnek. 63,6% az aránya azoknak akik nagyon vagy teljesen fertőzöttnek vélik az árubeszerzést, azok 

közül, akik teljesen fertőzöttnek ítélik a nagy becsült értékű beszerzést, nekik a 27%-a tartja közepesen 

fertőzöttnek, míg 9,1% legfeljebb kevéssé fertőzöttnek az árubeszerzést.  



 

 

 

q_23_2 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

egyes beszerzési tárgyak esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán!( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- 

teljes mértékben fertőzött) [Szolgáltatások 

beszerzése] 
Össz. 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon 

fertőzött 

5 Teljesen 

fertőzött 

q_12_1 Milyen mértékű a 

korrupciós fertőzöttség az 

alábbi becsült értékű 

beszerzések esetében? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - alacsony 

mértékben fertőzött; 5 - 

teljes mértékben fertőzött) 

[Nagy becsült értékű 

beszerz 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

Válasz 7 1 0 0 8 

% 87,5% 12,5% ,0% ,0% 100,0% 

3 

Közepesen 

fertőzött 

Válasz 11 14 2 3 30 

% 36,7% 46,7% 6,7% 10,0% 100,0% 

4 Nagyon 

fertőzött 

Válasz 4 20 22 4 50 

% 8,0% 40,0% 44,0% 8,0% 100,0% 

5 Teljesen 

fertőzött 

Válasz 0 4 9 9 22 

% ,0% 18,2% 40,9% 40,9% 100,0% 

Össz. 
Válasz 22 39 33 16 110 

% 20,0% 35,5% 30,0% 14,5% 100,0% 



 
A fenti táblázat a szolgáltatások beszerzésének korrupciós fertőzöttségének megítélését mutatja,annak 

tekintetében, hogy a válaszadók megkérdezettek mennyire tartják fertőzöttnek a nagy becsült értékű beszerzést. 

87,5%-a azon válaszadóknak, akik legfeljebb kevéssé fertőzöttnek tartják a nagy becsült értékű beszerzést, tartja 

szintén legfeljebb kevéssé fertőzöttnek a szolgáltatások beszerzését, csupán egy válaszadó volt, aki közepesen 

fertőzöttnek ítélte, és itt nem volt olyan, aki nagyon vagy teljes mértékben fertőzöttnek vélné. Azon válaszadók, 

akik teljesen fertőzöttnek tartják a nagy becsült értékű beszerzést, nem volt, aki legfeljebb kevéssé fertőzöttnek 

tartaná a szolgáltatások beszerzését,18,2% közepesen fertőzöttnek véli, míg egyaránt 40,9-40,9% az, aki nagyon 

fertőzöttnek és teljesen fertőzöttnek ítéli. Azon vállalatok, akik közepesen fertőzöttnek tartják, 46,7%-ban a 

szolgáltatások beszerzését is közepesen fertőzöttnek ítélik, 36,7%-ban legfeljebb kevéssé fertőzöttnek, 10%-ban 

teljesen és 6,7%-ban nagyon fertőzöttnek. Azoknak a cégeknek a képviselői, akik nagyon fertőzöttnek vélik a 

nagy becsült értékű beszerzést - ők voltak a legtöbben - , 44%-ban nagyon fertőzöttnek tartják a szolgáltatások 

beszerzését is, 40%-ban közepesen fertőzöttnek, 8% tartja legfeljebb kevéssé fertőzöttnek, csakúgy mint teljesen 

fertőzöttnek. Összességében elmondható, hogy a válaszadók annál fertőzöttebbnek ítélik a szolgáltatások 

beszerzését, minél fertőzöttebbnek tartják a nagy becsült értékű beszerzéseket.  

 

 

 

 

  



 

 

 

q_23_3 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

egyes beszerzési tárgyak esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán!( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- 

teljes mértékben fertőzött) [Építési beruházások] Össz. 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon 

fertőzött 

5 Teljesen 

fertőzött 

q_12_1 Milyen mértékű a 

korrupciós fertőzöttség az 

alábbi becsült értékű 

beszerzések esetében? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - alacsony 

mértékben fertőzött; 5 - teljes 

mértékben fertőzött) [Nagy 

becsült értékű beszerz 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

Válasz 6 1 0 1 8 

% 75,0% 12,5% ,0% 12,5% 100,0% 

3 

Közepesen 

fertőzött 

Válasz 6 15 8 1 30 

% 20,0% 50,0% 26,7% 3,3% 100,0% 

4 Nagyon 

fertőzött 

Válasz 0 11 24 15 50 

% ,0% 22,0% 48,0% 30,0% 100,0% 

5 Teljesen 

fertőzött 

Válasz 0 0 4 18 22 

% ,0% ,0% 18,2% 81,8% 100,0% 

Össz. 
Válasz 12 27 36 35 110 

% 10,9% 24,5% 32,7% 31,8% 100,0% 

 
A fenti táblázat az építési beruházások korrupciós fertőzöttségének megítélését mutatja,annak tekintetében, hogy 

a válaszadók megkérdezettek mennyire tartják fertőzöttnek a nagy becsült értékű beszerzéseket. Háromnegyede 

azon válaszadóknak, akik legfeljebb kevéssé fertőzöttnek tartják a nagy becsült értékű beszerzéseket, tartja 

szintén legfeljebb kevéssé fertőzöttnek az építési beruházásokat, csupán egy válaszadó volt, aki közepesen 

fertőzöttnek ítélte,és egy, aki teljesen fertőzöttnek, és itt nem volt olyan, aki teljes mértékben fertőzöttnek vélné. 

Azon válaszadók, akik teljesen fertőzöttnek tartják a nagy becsült értékű beszerzést, nem volt, aki legfeljebb 

kevéssé vagy közepesen fertőzöttnek tartaná az építési beruházásokat,18,2% nagyon fertőzöttnek véli, míg 

81,8% teljesen fertőzöttnek ítéli. Azon vállalatok, akik közepesen fertőzöttnek tartják, fele az építési 

beruházásokat is közepesen fertőzöttnek ítélik, egyötöde legfeljebb kevéssé fertőzöttnek, 26,7%-a teljesen és 

3,3%-a nagyon fertőzöttnek. Azoknak a cégeknek a képviselői, akik nagyon fertőzöttnek vélik a nagy becsült 

értékű beszerzést - ők voltak a legtöbben - , 48%-ban nagyon fertőzöttnek tartják az építési beruházásokat is, 

22%-ban közepesen fertőzöttnek, 30%-ban teljesen fertőzöttnek, és itt nem volt, aki legfeljebb kevéssé 

fertőzöttnek tartaná. Összességében elmondható, hogy a válaszadók annál fertőzöttebbnek ítélik az építési 

beruházásokat, minél fertőzöttebbnek tartják a nagy becsült értékű beszerzést.  

 



 

 

 

  



 Az alábbi táblázat az árubeszerzés fertőzöttségének megítélését mutatja. A válaszadók közül legmagasabb 

számban úgy vélték, hogy az alacsony becsült értékű beszerzés legfeljebb kevéssé fertőzött, csaknem felük úgy 

tartja, hogy az árubeszerzés is legfeljebb kevéssé fertőzött, valamivel több, mint egyharmaduk szerint közepesen 

fertőzött, 17,6%-uk gondolja az árubeszerzést nagyon vagy teljesen fertőzöttnek. Azon válaszadók, akik 

közepesen fertőzöttnek tartják az alacsonyan becsült értékű beszerzést, legnagyobb arányban (60%-ban) szintén 

közepesen fertőzöttnek tartják az árubeszerzést, negyedük tartja legfeljebb fertőzöttnek, 14,3%-uk pedig nagyon 

vagy teljesen fertőzöttnek. Azon megkérdezettek, akik nagyon fertőzöttnek ítélték az alacsony becsült értékű 

beszerzést 47,1%-ban az árubeszerzést is nagyon vagy teljesen fertőzöttnek ítélték, 35,3%-ban közepesen 

fertőzöttnek, 17,6%-ban legfeljebb kevéssé fertőzöttnek. Azon válaszadók, akik teljesen fertőzöttnek tartják az 

alacsony becsült értékű beszerzést, két válaszadó kivételével nagyon vagy teljesen fertőzöttnek tartja az 

árubeszerzést is. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek minél inkább fertőzöttnek tartják az 

alacsony becsült értékű beszerzéseket, annál inkább tartják fertőzöttnek az árubeszerzéseket. 

 

 

q_23_1 Milyen mértékű a korrupciós 

fertőzöttség az egyes beszerzési tárgyak 

esetében? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán!( 1 - 

alacsony mértékben fertőzött - 5- teljes 

mértékben fertőzött) [Árubeszerzés] 
Össz. 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon vagy 

teljesen 

fertőzött 

q_12_2 Milyen mértékű a 

korrupciós fertőzöttség az alábbi 

becsült értékű beszerzések 

esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán! (1 - alacsony 

mértékben fertőzött; 5 - teljes 

mértékben fertőzött) [Alacsony 

becsült értékű bes 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

Válasz 24 18 9 51 

% 47,1% 35,3% 17,6% 100,0% 

3 Közepesen 

fertőzött 

Válasz 7 17 4 28 

% 25,0% 60,7% 14,3% 100,0% 

4 Nagyon 

fertőzött 

Válasz 3 6 8 17 

% 17,6% 35,3% 47,1% 100,0% 

5 Teljesen 

fertőzött 

Válasz 0 2 12 14 

% ,0% 14,3% 85,7% 100,0% 

Össz. 
Válasz 34 43 33 110 

% 30,9% 39,1% 30,0% 100,0% 

 
 

 



 

  



 

 

q_23_2 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

egyes beszerzési tárgyak esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán!( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- 

teljes mértékben fertőzött) [Szolgáltatások 

beszerzése] 
Össz. 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon 

fertőzött 

5 Teljesen 

fertőzött 

q_12_2 Milyen mértékű a 

korrupciós fertőzöttség az 

alábbi becsült értékű 

beszerzések esetében? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - alacsony 

mértékben fertőzött; 5 - 

teljes mértékben fertőzött) 

[Alacsony becsült értékű bes 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

Válasz 18 19 11 3 51 

% 35,3% 37,3% 21,6% 5,9% 100,0% 

3 

Közepesen 

fertőzött 

Válasz 3 17 4 4 28 

% 10,7% 60,7% 14,3% 14,3% 100,0% 

4 Nagyon 

fertőzött 

Válasz 1 2 13 1 17 

% 5,9% 11,8% 76,5% 5,9% 100,0% 

5 Teljesen 

fertőzött 

Válasz 0 1 5 8 14 

% ,0% 7,1% 35,7% 57,1% 100,0% 

Össz. 
Válasz 22 39 33 16 110 

% 20,0% 35,5% 30,0% 14,5% 100,0% 

 
A fenti táblázat a szolgáltatások beszerzésének korrupciós fertőzöttségének megítélését mutatja, ebben a 

kérdésben jobban megoszlanak az arányok. Azon válaszadók csaknem azonos arányban tartják legfeljebb 

kevéssé fertőzöttnek (35,3%) és közepesen fertőzöttnek (37,3%) a szolgáltatások beszerzését. Valamivel több, 

mint egyötödük nagyon fertőzöttnek ítéli, míg csupán 5,9%-uk tartja teljesen fertőzöttnek. Akik közepesen 

fertőzöttnek vélik az alacsony becsült értékű, legnagyobb arányban - 60,7%-ban szintén közepesen fertőzöttnek 

tartják a szolgáltatások beszerzését, egyaránt 14,3% tartja nagyon illetve teljesen fertőzöttnek, míg 10%7% 

szerint legfeljebb kevéssé fertőzött. Valamivel több, mint háromnegyede azon vállalatoknak, akik nagyon 

fertőzöttnek ítéli az alacsony becsült értékű beszerzést nagyon fertőzöttnek ítéli a szolgáltatások beszerzését is. 

11,8%-uk közepesen fertőzöttnek, míg egyaránt 5,9%-uk legfeljebb kevéssé, és teljes mértékben fertőzöttnek. 

Azok körében, akik teljesen fertőzöttnek ítélik az alacsony becsült értékű beszerzést, nem volt aki legfeljebb 

kevéssé fertőzöttnek tartotta volna a szolgáltatások beszerzését, egy képviselő tartotta közepesen fertőzöttnek, 

35,7%-uk nagyon fertőzöttnek, 57,1% pedig teljes mértékben fertőzöttnek ítéli a szolgáltatások beszerzését. 



 

  



 

 

 

q_23_3 Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az 

egyes beszerzési tárgyak esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán!( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- 

teljes mértékben fertőzött) [Építési beruházások] Össz. 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

3 Közepesen 

fertőzött 

4 Nagyon 

fertőzött 

5 Teljesen 

fertőzött 

q_12_2 Milyen mértékű a 

korrupciós fertőzöttség az 

alábbi becsült értékű 

beszerzések esetében? 

Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - alacsony 

mértékben fertőzött; 5 - teljes 

mértékben fertőzött) 

[Alacsony becsült értékű bes 

2 Legfeljebb 

kevéssé 

fertőzött 

Válasz 9 11 22 9 51 

% 17,6% 21,6% 43,1% 17,6% 100,0% 

3 

Közepesen 

fertőzött 

Válasz 3 13 8 4 28 

% 10,7% 46,4% 28,6% 14,3% 100,0% 

4 Nagyon 

fertőzött 

Válasz 0 2 5 10 17 

% ,0% 11,8% 29,4% 58,8% 100,0% 

5 Teljesen 

fertőzött 

Válasz 0 1 1 12 14 

% ,0% 7,1% 7,1% 85,7% 100,0% 

Össz. 
Válasz 12 27 36 35 110 

% 10,9% 24,5% 32,7% 31,8% 100,0% 

 
Fenti táblázat az építési beruházások fertőzöttségét mutatja, az alacsony becsült értékű beszerzés 

fertőzöttségének tekintetében. Akik legfeljebb kevéssé fertőzöttnek tartják az alacsony becsült értékű beszerzést, 

43%-ban nagyon fertőzöttnek ítélik az építési beruházásokat, valamivel több, mint egyötödük közepesen 

fertőzöttnek tartja, és ugyan akkor arányban (17,6%) tartják legfeljebb kevéssé, vagy pedig teljesen fertőzöttnek. 

Akik közepesen fertőzöttnek vélik az alacsony becsült értékű beszerzést, legnagyobb arányban közepesen 

fertőzöttnek (46,4%), majd nagyon fertőzöttnek (28,6%), teljesen fertőzöttnek (14,3%) és végül legfeljebb 

kevéssé fertőzöttnek (10,7%) tartják az építési beruházásokat. Azon válaszadók, akik nagyon fertőzöttnek ítélik 

az alacsony becsült értékű beszerzést, inkább tartják fertőzöttnek az építési beruházásokat is:58,8%-uk teljesen 

fertőzöttnek tartja, 29,4%-uk nagyon fertőzöttnek, míg csak 11,8% tartja közepesen fertőzöttnek. Azon 

válaszadók megkérdezettek közül, akik teljes mértékben fertőzöttnek tartják az alcsony becsült értékű beszerzést, 

csaknem mindenki teljesen fertőzöttnek tartja az építési beruházásokat, és csak 1-1 válaszadó volt, aki vagy 

nagyon vagy közepesen fertőzöttnek ítéli. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek minél inkább 

fertőzöttnek tartják az alacsony becsült értékű beszerzéseket, annál inkább tartják fertőzöttnek az építési 

beruházásokat. 



 

A kereszttáblás lekérdezések összefoglaló megállapításai 

I. A piaci szabályozás mértéke és a közbeszerzés hatékonyságának  

A megkérdezettek annál inkább nem megfelelő megoldásnak tartják a törvény részletesebb szabályozását, minél 

inkább túlszabályozottnak ítélik a hazai közbeszerzési piacot. Azon válaszadók esetében, akik túlszabályozottnak 

tarják hazánkban a közbeszerzési piacot, a legtöbben úgy véli, hogy a törvény szigorítása egyáltalán nem 

megfelelő megoldás a hazai közbeszerzés hatékonyságának növelésére. Inkább azon vállaltok tartják jó 

megoldásnak a szabályozás könnyítését, akik túlszabályozottnak ítéli a hazai közbeszerzési piacot.  

II. Innováció és racionális megoldások a közbeszerzésben 

Azon cégek, akik a legkevésbé bürokratikus megoldást keresik, legnagyobb arányban azzal értenek egyet, hogy 

kevéssé akadályozza az innovációt a közbeszerzés, csaknem ugyanennyien véli úgy, hogy kicsit vagy egyáltalán 

nem akadályozza.  

III. A piaci folyamatok érvényesülése a közbeszerzésben és a verseny támogatásának mértéke A legtöbb 

válaszadó (46,5. %) szerint a közbeszerzés se nem gátolja, se nem támogatja. Ezen a véleményen levő 

válaszadók közel fele hasonló véleményen van azt illetően, hogy a közbeszerzés szabályozása hagyja e 

érvényesülni a piaci folyamatokat. Azon válaszadók, akik szerint a közbeszerzés inkább gátolja a versenyt, az 

volt az általános nézet, hogy (60,6%), hogy a közbeszerzés inkább nem hagyja érvényesülni a piaci 

folyamatokat. Annak megítélése tehát, hogy a közbeszerzés hagyja-e érvényesülni a versenyt, főleg azzal a 

véleménnyel jár együtt, hogy a közbeszerzés szabályozása a piaci folyamatokat engedi érvényesülni és ennek 

ellenkezőjét is azonos csoport gondolja, tehát a kérdést megfelelően összekötötték a válaszadók. 



IV. A közbeszerzési szabályozás mint a tisztességtelen verseny gátja  

Azon válaszadók között, akik úgy vélik, hogy a közbeszerzés gátolja a versenyt, nem volt olyan aki úgy gondolta 

volna, hogy a közbeszerzési szabályozás képes gátat szabni a tisztességtelen versenynek. ezen válaszadók 

58,3%-ban gondolták úgy, hogy inkább nem, és 41,7%-ban úgy, hogy egyáltalán nem képes gátat szabi a 

tisztességtelen versenynek. 

V. Közbeszerzési kultúra és közbeszerzési fertőzöttség  

A megkérdezett válaszadók megkérdezettek közül a legtöbben közepesnek tartják a hazai ajánlatkérők 

közbeszerzési kultúráját, az ő legnagyobb részük közepesen fertőzöttnek ítélik az eljárás előkészítését, valamint 

a. legnagyobb arányban közepesen fertőzöttnek ítélik az ajánlattételi, a bírálati szakaszt és a teljesítést egyaránt. 

A megkérdezettek fele úgy véli, hogy a hazai közbeszerzési kultúra ajánlattevői oldala gyenge, az ő valamivel 

több, mint két ötödük úgy véli, hogy a szerződéskötés kevéssé fertőzött, csaknem egyharmaduk szerint alacsony 

mértékben fertőzött. Azon válaszadók, akik úgy ítélték meg, hogy az ajánlattevők esetében a kultúra a 

közepesnél jobban fejlett, 36,2%-ban közepesen fertőzöttnek, 21,3%-ban kevéssé fertőzöttnek tekinti korrupciós 

szempontból ezt az érintetti kört.   

A válaszadók közül legtöbben közepesnél fejlettebbnek ítélik a kultúrát a közbeszerzési tanácsadók esetében, ők 

36,2%-ban korrupciós szempontból alacsony mértékben fertőzöttnek tartják a jogorvoslatot. 

VI. Korrupciós fertőzöttség a becsült érték és a beszerzési tárgyak viszonylatában 

Azon válaszadók, akik legfeljebb kevéssé fertőzöttnek vélik a nagy becsült értékű beszerzést, egyöntetűen 

legfeljebb kevéssé fertőzöttnek tartják az árubeszerzést. 87,5%-a azon válaszadóknak, akik legfeljebb kevéssé 

fertőzöttnek tartják a nagy becsült értékű beszerzést, tartja szintén legfeljebb kevéssé fertőzöttnek a 

szolgáltatások beszerzését. Háromnegyede azon válaszadóknak, akik legfeljebb kevéssé fertőzöttnek tartják a 

nagy becsült értékű beszerzéseket, tartja szintén legfeljebb kevéssé fertőzöttnek az építési beruházásokat, 

A válaszadók közül legmagasabb számban úgy vélték, hogy az alacsony becsült értékű beszerzés legfeljebb 

kevéssé fertőzött, csaknem felük úgy tartja, hogy az árubeszerzés is legfeljebb kevéssé fertőzött. Akik közepesen 

fertőzöttnek vélik az alacsony becsült értékű, legnagyobb arányban - 60,7%-ban szintén közepesen fertőzöttnek 

tartják a szolgáltatások beszerzését. Akik legfeljebb kevéssé fertőzöttnek tartják az alacsony becsült értékű 

beszerzést, 43%-ban nagyon fertőzöttnek ítélik az építési beruházásokat. 

 

 

 

  



 

Id ősoros elemzések eredményei 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében folyó közbeszerzés-kutatások lehetőséget 

biztosítanak számunkra, hogy a támogatásra irányuló beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési kérdőívben feltett 

kérdéseket korábbi, hasonló kérdésekre adott válaszokkal összehasonlítsuk.  

Közbeszerzési monitoringra, azaz a közbeszerzési piaccal kapcsolatos általános kutatásra 2006, 2007 és 2009- 

években került sor, utóbbi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Transparency International 

támogatásával. 

Az alábbiakban azon eredmények összefoglalása történt, mely az alábbi három kérdőíves kutatás eredményének3 

idősoros elemzése során statisztikailag érdekes eredményt hozott.  

• 2007 Közbeszerzés és versenyképesség kutatás – Budapesti Corvinus Egyetem a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 

• 2009 Etika és hatékonyság a közbeszerzésben kutatás – Budapesti Corvinus Egyetem a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara és a Transparency International támogatásával 

• 2010 A támogatásra irányuló közbeszerzések sajátosságai – jelen kutatás alapjául szolgáló kérdőív 

 

A megkérdezett véleménye szerint az alábbi kérdésekben az érintettek véleménye nem változott.  

Variable Label 

kk3 Hogyan lehetne a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelni? - A törvény szigorításával 

kk4 Hogyan lehetne a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelni? - A törvényi szabályozás könnyítésével 

kk5 Hogyan lehetne a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelni? - A közbeszerzési kultúra fejlődésével 

kk7 Hogyan lehetne a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelni? - Az elektronikus megoldások, 

beszerzési technikák bevezetésével 

kk8 Hogyan lehetne a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelni? - Más EU tagállamok gyakorlatának 

megismerésével, bevezetésével hazánkban 

kk10 Mennyire lehet a közbeszerzés akadálya az innovációnak? 

kk12 A beszerzés lebonyolítása szempontjából véleménye szerint a bonyolultabb, beszerzési szempontból 

racionálisabb megoldás (pl. keretmegállapodásos eljárás választása), vagy inkább a kevésbé bonyolult, 

kevésbé rugalmas megoldás irányában 
 

 

                                                           
3
 A kutatási eredmények közvetlenül elérhetők a www.kozbeszkut.hu honlapon 



Értékelhető eredményekre az alábbi esetekben jutottunk: 

Idősoros elemzések összefoglaló eredményei 

I. Közbeszerzési piac fejlettsége 

A közbeszerzési piac fejlettségének megítélését illetően az elmúlt három évben romló adatokkal számolhatunk. 
A 2007-ben mért véleményátlag alulról súrolta a „közepes” minősítést, 2009-re ez már romlott, de 2010-re 
észrevehetően rosszabbnak ítélték meg válaszadóink a hazai közbeszerzési piac fejlettségét, ekkor már csak 
gyenge közepes értékelést adtak rá. 

II. Közbeszerzés hatékonyságának növelése a törvény részletesebb szabályozásával 

A 2007-ben mért véleményekhez képest bizonyos változás állt be 2009-re, illetve 2010-re a tekintetben, hogy a 
válaszadók a Kbt. részletesebb szabályozását mennyire látják a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelő 
megoldásnak. 2007-ben a vélekedők összességében inkább afelé hajlottak, hogy nem megfelelőnek (közepesnek) 
ítéljék a részletes szabályozás elvárt hatását. Két, illetve három évvel később már jellemzően az „aligha 
megfelelő megoldás” véleményt adták válaszadóink, azaz a szabályozás további bonyolítása egyre nagyobb 
ellenérzéseket szült. 

III. Közbeszerzés hatékonyságának növelése a korrupció visszaszorításával 

A korrupció visszaszorítására tett erőfeszítéseket minden válaszadó üdvözlendőnek tartja. Azonban más 
mértékben gondolták ezt 2007-ben válaszadóink, mint 2010-ben. Adataink tanúbizonysága szerint kezdetben 
igen jó megoldásnak látták válaszadóink a korrupció visszaszorításáért tett erőfeszítéseket, de 2010-re ez a 
reménykedés alábbhagyott, láthatóan már a „közepes megoldás” irányába tolódott a válaszolók véleményátlaga, 
bár még mindig jónak tartanák a korrupció visszaszorítását annak érdekében, hogy a hazai közbeszerzési kultúra 
fejlődjék. 

IV. A közbeszerzési szabályozás mint a tisztességtelen verseny gátja  

A kérdőíves felmérés során kapott válaszok tanúsága szerint 2007-ben általánosságban nem gondolták úgy, hogy 
a közbeszerzési szabályozás hatékony fegyver lenne a tisztességtelen verseny megakadályozásához, és ez a 
pesszimista vélemény csak hangsúlyosabbá vált a 2010-ben végzett felmérés szerint. Eleinte még bizonytalannak 
lehetett ítélni a vélemények főátlaga szerinti ítéletet, a legújabb adatok szerint viszont a szabályozás inkább nem 
alkalmas gátat szabni a tisztességtelen verseny számára. 

V. Az ajánlattevői oldal etikus viselkedése  

2007-ben nagy általánosságban még főként vegyes megítélésben részesült az ajánlattevői oldal etikai kvalitása, 
azonban a 2010-es adatfelvétel eredményei szerint az etikai nívó a közbeszerzési piacon romlott, már 
egyértelműen azok a vélemények kerülnek előtérbe, amelyek etikátlannak tartják a szereplők magatartását. 

VI. Ajánlatkérők közbeszerzési kultúrája 

A hazai klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési kulturáltságát illetően 2007-ben gyenge közepes értékelést adtak a 
megkérdezettek, ellenben 2010-re ez a megítélés romlott, bár nem jelentős mértékben. A kurrens vélemények 
szerint általánosságban a közepes és a „gyengénél valamivel jobb” szint közöttire minősíthető a hazai klasszikus 
ajánlatkérők közbeszerzési kultúrája. 

A hazai közszolgáltató ajánlatkérők közbeszerzési kultúraszintjét illetően érdekes módon csak 2009 és 2010 
között állt be drasztikusan negatív irányú véleményváltozás, ugyanis a 2007 és 2009-es kutatási hullámok során 
szinte teljesen azonos, közepes nívót állapítottak meg a szóban forgó közbeszerzési piaci szereplőcsoport 
kulturáltságáról. 2010-re azonban a megítélésük erősen esett a megkérdezetteink körében, ugyanis a gyengénél 
már alig jobb szintűre értékelték a hazai közszolgáltató ajánlatkérők közbeszerzési kultúráját. 



Vezet ői összefoglaló 
 

A kérdőíves elemzés első eredményeinek bemutatása az általános adatok, célok ismertetése mellett három részre 
osztható. Az első részben az általános eredményekről, az egyes kérdésekre adott válaszok egyszerű 
bemutatásáról adtunk számot.  

A második részben a nyílt kérdésre adott válaszok értelmében csoportosítottuk a válaszadók írásos véleményét 
az alábbiak szerint.  

• Túlszabályozás megszüntetése, egyszerűsítés 

• Szigorúbb ellenőrzés  

• Részletszabályok 

• Közbeszerzési kultúra 

• Politika 

• Következetes jogalkalmazás, kiszámítható jogi környezet 

• Hatékonyság 

• Lehetetlen 

• Egyedi ötletek 

A harmadik részben a kutatás eredményei alapján elmondható, hogy statisztikailag az adatbázis megfelelőnek 
bizonyult, több próbát elvégezve a kereszttáblás lekérdezések alapján közölt eredmények szerint huszonegy 
olyan összefüggést sikerült találni, melyek rövid bemutatása alapján az alábbi csoportbontásban értékelhető az 
érintettek véleménye 

• A piaci szabályozás mértéke és a közbeszerzés hatékonyságának növelése  

• Innováció és racionális megoldások a közbeszerzésben 

• A piaci folyamatok érvényesülése a közbeszerzésben és a verseny támogatásának mértéke 

• A közbeszerzési szabályozás mint a tisztességtelen verseny gátja 

• Közbeszerzési kultúra és közbeszerzési fertőzöttség 

• Korrupciós fertőzöttség a becsült érték és a beszerzési tárgyak viszonylatában 

A kutatás következő lépés az idősoros elemzés elkészítése volt két korábbi kutatás azonos kérdéseinek alapul 
vételével.  

Az alábbiakban az egyes részenként közölt összefoglalók vezetői összefoglalóját közöljük, melynek további 
elemei a részletes elemzésekben találhatók.  

  



 

Vezető összefoglaló a támogatásra irányuló közbeszerzések sajátosságairól szóló kutatás eredményeiről 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott kutatás célja a támogatásra irányuló beszerzések 

sajátosságainak felmérése volt. A kérdőíves felmérés kifejezetten fókuszált a közbeszerzési piac fejlettségére, a 

kulturális és etikai színvonalra, a szabályozás és a verseny kapcsolatára. A kutatás tehát nem kifejezetten a 

korrupció fertőzöttségére, hanem a közbeszerzés hatékonyságára, annak növelésére, illetve a korrupció 

elkerülésére vonatkozó gyakorlati problémákra helyezte a hangsúlyt.  

A válaszadók a hazai közbeszerzési piac fejlettségét inkább átlagosnak tekintik, mely esetben összességében a 

piac kis mértékben jobb eredményt ért el, mint az intézményrendszer. A közbeszerzési piac fejlettségének 

megítélését illetően az elmúlt három évben romló adatokkal számolhatunk. A 2007-ben mért véleményátlag 

alulról súrolta a „közepes” minősítést, 2009-re ez már romlott, de 2010-re észrevehetően rosszabbnak ítélték 

meg válaszadóink a hazai közbeszerzési piac fejlettségét, ekkor már csak gyenge közepes értékelést adtak rá. 

A közbeszerzési piacot egyértelműen erősen, de inkább túlszabályozottnak tartja a válaszadók többsége. Fontos 

sajátosság, hogy a kifejezetten a támogatás elnyerése során a Kbt. hatálya alá kerülő ajánlatkérők, tehát aki 

egyébként nem tartoznának a törvény hatálya alá inkább nem vagy közepes mértékben tekinthetők felkészültnek 

a közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatása során. Azaz a támogatásra irányuló közbeszerzések specifikumai 

között kiemelésre méltó a közbeszerzési piac egyik legkevésbé felkészült szegmensének gyengesége.  

A hazai közbeszerzés hatékonyságának növelésének módja, a válaszadók szerint leginkább a korrupció 

visszaszorításával és a közbeszerzési kultúra fejlődésével történhet. A legkevésbé hasznos megoldásnak a 

válaszadók a törvény szigorítását, vagy részletesebb szabályozását látják. A törvényi szabályozás könnyítését 

közepesen vagy inkább jó megoldásként értékelték. Azon válaszadók esetében, akik túlszabályozottnak tarják 

hazánkban a közbeszerzési piacot, a legtöbben úgy véli, hogy a törvény szigorítása egyáltalán nem megfelelő 

megoldás a hazai közbeszerzés hatékonyságának növelésére.  

A 2007-ben mért véleményekhez képest bizonyos változás állt be 2009-re, illetve 2010-re a tekintetben, hogy a 

válaszadók a Kbt. részletesebb szabályozását mennyire látják a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelő 

megoldásnak. 2007-ben a vélekedők összességében inkább afelé hajlottak, hogy nem megfelelőnek (közepesnek) 

ítéljék a részletes szabályozás elvárt hatását. Két, illetve három évvel később már jellemzően a szabályozás 

további bonyolítása egyre nagyobb ellenérzéseket szült. 

A közbeszerzés, mint az innováció gátja és az ezzel kapcsolatos inkább negatív vélemény egyértelmű az adatok 

alapján. Tehát a rugalmas megoldások, technológiai sajátosságok, műszakilag indokolható igények stb. olyan 

elemek, melyek alkalmazása során inkább felvetődik a verseny akadályozása, vagy a túlzott specifikáció az 

eljárás során vezet olyan problémákhoz (pl. versenypárbeszéd szabályainak nehéz betartása), mely eleve 

determinálja a piaci szereplők viselkedését. Sajnálatos módon a közbeszerzési szabályozás inkább nem hagyja, 

vagy se nem támogatja, se nem hagyja érvényesülni a piaci folyamatokat és ennek megfelelően nem támogatja a 

versenyt. Azon válaszadók között, akik úgy vélik, hogy a közbeszerzés gátolja a versenyt, nem volt olyan, aki 

úgy gondolta volna, hogy a közbeszerzési szabályozás képes gátat szabni a tisztességtelen versenynek. Azon 

cégek, akik a legkevésbé bürokratikus megoldást keresik, legnagyobb arányban azzal értenek egyet, hogy 



kevéssé akadályozza az innovációt a közbeszerzés, csaknem ugyanennyien véli úgy, hogy kicsit vagy egyáltalán 

nem akadályozza.  

A kérdőíves felmérés során kapott válaszok tanúsága szerint 2007-ben általánosságban nem gondolták úgy, hogy 

a közbeszerzési szabályozás hatékony fegyver lenne a tisztességtelen verseny megakadályozásához, és ez a 

pesszimista vélemény csak hangsúlyosabbá vált a 2010-ben végzett felmérés szerint. Eleinte még bizonytalannak 

lehetett ítélni a vélemények főátlaga szerinti ítéletet, a legújabb adatok szerint viszont a szabályozás inkább nem 

alkalmas gátat szabni a tisztességtelen verseny számára. 

A válaszok alapján az ajánlattevők kevésbé etikusnak tekinthetők, mint az ajánlatkérők. Az egyes ajánlatkérői 

(klasszikus, közszolgáltató, támogatott szervezetek) csoportok közötti megkülönböztetés alapján általánosságban 

közepesen vagy nagyon fertőzöttnek tartják a hazai piacot a válaszadók. Az ajánlatkérők, ajánlattevők és 

közbeszerzési tanácsadók viselkedéséről, közbeszerzési kultúrájával kapcsolatban a legrosszabb vélemény 

ajánlattevők esetében alakult ki, míg a közbeszerzési tanácsadók esetében a vélemény inkább közepesen fejlett, 

mint gyengén. Az egyes közbeszerzési eljáráshoz kötődő tevékenységek és szakaszok között az előkészítő, a 

bírálati és a teljesítési szakasz korrupciós fertőzöttsége mérvadó. Legelőnyösebb megítélése a szerződéskötésnek 

és a jogorvoslatnak van. Szintén kevésbé tartják fertőzöttnek az ajánlattétel szakaszát a válaszadók. A hangsúly 

tehát kisebb mértékben a Kbt. által részletesen szabályozott tevékenységen van, tekintettel az előkészítés és a 

teljesítés kiemelkedően rossz megítélésére a válaszadók véleménye szerint.  

A megkérdezett válaszadók megkérdezettek közül a legtöbben közepesnek tartják a hazai ajánlatkérők 

közbeszerzési kultúráját, az ő legnagyobb részük közepesen fertőzöttnek ítélik az eljárás előkészítését, valamint 

a. legnagyobb arányban közepesen fertőzöttnek ítélik az ajánlattételi, a bírálati szakaszt és a teljesítést egyaránt. 

A hazai klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési kulturáltságát illetően 2007-ben gyenge közepes értékelést adtak a 

megkérdezettek, ellenben 2010-re ez a megítélés romlott, bár nem jelentős mértékben. A kurrens vélemények 

szerint általánosságban a közepes és a „gyengénél valamivel jobb” szint közöttire minősíthető a hazai klasszikus 

ajánlatkérők közbeszerzési kultúrája. 

A hazai közszolgáltató ajánlatkérők közbeszerzési kultúraszintjét illetően érdekes módon csak 2009 és 2010 

között állt be drasztikusan negatív irányú véleményváltozás, ugyanis a 2007 és 2009-es kutatási hullámok során 

szinte teljesen azonos, közepes nívót állapítottak meg a szóban forgó közbeszerzési piaci szereplőcsoport 

kulturáltságáról. 2010-re azonban a megítélésük erősen esett a megkérdezetteink körében, ugyanis a gyengénél 

már alig jobb szintűre értékelték a hazai közszolgáltató ajánlatkérők közbeszerzési kultúráját. 

A megkérdezettek fele úgy véli, hogy a hazai közbeszerzési kultúra ajánlattevői oldala gyenge, az ő valamivel 

több, mint két ötödük úgy véli, hogy a szerződéskötés kevéssé fertőzött, csaknem egyharmaduk szerint alacsony 

mértékben fertőzött. 2007-ben nagy általánosságban még főként vegyes megítélésben részesült az ajánlattevői 

oldal etikai kvalitása, azonban a 2010-es adatfelvétel eredményei szerint az etikai nívó a közbeszerzési piacon 

romlott, már egyértelműen azok a vélemények kerülnek előtérbe, amelyek etikátlannak tartják a szereplők 

magatartását  

A korrupciós szempontból leginkább fertőzött beszerzési tárgynak az építési beruházások tekinthetők, míg a 

leginkább jó megítélés az árubeszerzés során alakult ki. A szolgáltatással kapcsolatos vélemények átmenetet 



képeznek, de inkább nagyobb mértékben tartják fertőzöttnek a vonatkozó beszerzéseket a válaszadók. A becsült 

értékek elkülönítése esetében a magasabb becsült értékű beszerzések korrupciós fertőzöttsége dominál.  

A korrupció visszaszorítására tett erőfeszítéseket minden válaszadó üdvözlendőnek tartja. Azonban más 

mértékben gondolták ezt 2007-ben válaszadóink, mint 2010-ben. Adataink tanúbizonysága szerint kezdetben 

igen jó megoldásnak látták válaszadóink a korrupció visszaszorításáért tett erőfeszítéseket, de 2010-re ez a 

reménykedés alábbhagyott, láthatóan már a „közepes megoldás” irányába tolódott a válaszolók véleményátlaga, 

bár még mindig jónak tartanák a korrupció visszaszorítását annak érdekében, hogy a hazai közbeszerzési kultúra 

fejlődjék. 

A szabad szöveges válaszadók tehát a túlszabályozásra vonatkozó véleményükkel összhangban a legtöbben a 

túlszabályozás megszüntetését, a törvény egyszerűsítését, a végrehajtási rendeleti kör racionalizálását sürgetik. 

Az ellenőrzés fontosságára helyezik a hangsúlyt, ennek keretében nem csak a szigor növelésére, hanem a 

felelősségi körök pontos meghatározására helyezték a hangsúlyt. A részletszabályok pontosítására törekvés 

azonban irányadó abban a tekintetben, hogy ugyan egyszerűsítés a cél, de az egyértelmű jogszabálykövetés 

egyszerűbb módját, a pontos és kimunkált szabályokat mégis hiányolják az érintettek, annak ellenére, hogy 

egyértelműen túlszabályozottnak tartják a piacot. Tehát együttesen van jelen az egyszerűsítésre törekvés és más 

területeket a részletesebb szabályozás. Jellegénél fogva többen beszélnek a hiányosságokról pontosan, mint 

amennyien az egyszerűsítés esetében részletezik, mire nem lenne szükség. A kulturális, hatékonysági 

aspektusok, az egyszerűen kiszámítható jogi környezetet igénylő megjegyzések, egyértelműen jelen vannak a 

válaszok között, azonban a politikai aspektus, ráhatás megjelenése az ötödik legfontosabb jelzés a közbeszerzési 

szereplők részéről.  

 

 

  



 

Melléklet: A kutatás kérd őíve 
 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Budapesti Corvinus Egyetem kérdőíves felmérése a támogatásra irányuló 

közbeszerzések sajátosságairól 

A kérdőív célja, hogy  minél hatékonyabb, versenyképesebb, a hazai közbeszerzési piac szereplői számára 

kulturált közbeszerzési piaci körülményeket biztosító szabályozási környezetet és versenyfeltételeket 

teremtsünk. Ennek érdekében született meg jelen kérdőív, hogy felmérve az érintettek véleményét,  

javaslatokat tudjunk megfogalmazni a döntéshozók számára.  

 

1 [02]Mióta foglalkozik közbeszerzéssel?  

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

kevesebb, mint egy éve  

1-5 éve  

több, mint 5 éve  

2 [1]Hogyan ítéli meg a hazai közbeszerzési piac fejlettségét? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1- rendkívül 

gyenge színvonalú; 5- világszínvonalú) * 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

  1 2 3 4 5 

összességében a piac 
     

intézményrendszer tekintetében 
     

3 [5]Véleménye szerint milyen mértékű a közbeszerzési piaci szabályozás hazánkban? Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - alulszabályozott, 5 - túlszabályozott) * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

1  

2  

3  



4  

5  

4 [8] Véleménye szerint a támogatás elnyerése során Kbt. hatálya alá kerülő ajánlatkérők  milyen mértékben 

tekinthetők felkészültnek közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatása során? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! 

(1- egyáltalán nem; 5- teljes mértékben)  * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

1  

2  

3  

4  

5  

5 [9]A beszerzés lebonyolítása szempontjából véleménye szerint a bonyolultabb, beszerzési szempontból 

racionálisabb megoldás (pl. keretmegállapodásos eljárás választása), vagy inkább a kevésbé bonyolult, 

kevésbé rugalmas megoldás irányába (pl. hiánypótlás lehetőségének szűkítése) mozdulnak a szereplők? 

Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1 – a legkevésbé bürokratikus megoldást keresik; 5 – a racionális megoldást 

keresik, függetlenül a bürokratikus eljárásrendtől) * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

1  

2  

3  

4  

5  

6 [9b] Ön szerint a támogatásra irányuló projektekben kiegészítő építési beruházás vagy szolgáltatás 

beszerzése esetében inkább szerződésmódosítást vagy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 

választanak ajánlatkérők? * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

Csak szerződésmódosítást  



Inkább szeződésmódosítást  

Azonos arányban választják mindkettőt  

Inkább hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást  

Csak hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást  

7 [11]Ön szerint, hogyan lehetne a hazai közbeszerzés hatékonyságát növelni? Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1-  nem megfelelő megoldás, 5-  tökéletes megoldás) * 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 

nem megfelelő 

megoldás 

kevéssé 

megfelelő 

megoldás 

közepesen 

megfelelő 
jó megoldás 

tökéletes 

megoldás 

A törvény 

részletesebb 

szabályozásával 

     

A törvény 

szigorításával      

A törvényi 

szabályozás 

könnyítésével 

     

A projektkultúra 

meghonosításával      

A közbeszerzési 

kultúra fejlődésével      

A korrupció 

visszaszorításával      

Az elektronikus 

beszerzési technikák 

bevezetésével 

     

Más EU tagállamok      



 

nem megfelelő 

megoldás 

kevéssé 

megfelelő 

megoldás 

közepesen 

megfelelő 
jó megoldás 

tökéletes 

megoldás 

gyakorlatának 

megismerésével, 

bevezetésével 

hazánkban 

8 [13] Ön szerint mennyire lehet a közbeszerzés akadálya az innovációnak? (Ilyen kockázat lehet: a 

közbeszerzés átfutási ideje alatt a gyors technológiai változások miatt elévülhet a beszerezni kívánt 

technológia, eljárás, termék, illetve a projekt komplexitása miatt nem lehet előre megbecsülni a 

közbeszerzési eljárás kimenetelét stb.)Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1 - nem akadályozza; 5 - teljes 

mértékben akadályozza) * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

1  

2  

3  

4  

5  

9 [14]Véleménye szerint a közbeszerzés szabályozása esetében milyen mértékben hagyja érvényesülni a piaci 

folyamatokat? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1 - egyáltalán nem hagyja érvényesülni, 5 - teljes mértékben 

hagyja érvényesülni) * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

1  

2  

3  

4  

5  



10 [15]Ön szerint támogatja vagy gátolja a közbeszerzés a versenyt? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1 - 

gátolja; 5 - támogatja) * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

1  

2  

3  

4  

5  

11 [21] Mennyire tekinthető a közbeszerzési piac szereplőinek viselkedése etikusnak? Helyezze el a 

szereplőket ebből a szempontból és indokolja válaszát! Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1- etikátlan; 5- 

teljesen etikus) 

* 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

  1 2 3 4 5 

Ajánlatkérők 
     

Ajánlattevők 
     

12 [22] Véleménye szerint milyen mértékben tudja gátját szabni a közbeszerzési szabályozás a tisztességtelen 

versenynek (alkalmatlan ajánlattevők kiszűrése, ajánlattevő jogtalan előnyben részesítése, korrupció)? 

Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1 - egyáltalán nem gátolja, 5 - teljes mértékben gátolja) * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

1  

2  

3  

4  

5  



13 [23] Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az egyes beszerzési tárgyak esetében? Pontozza 1-5-ig 

terjedő skálán!( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- teljes mértékben fertőzött) * 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 

1 2 3 4 5 

Árubeszerzés 
     

Szolgáltatások beszerzése 
     

Építési beruházások 
     

14 [12] Milyen mértékű a 

korrupciós fertőzöttség az alábbi 

becsült értékű beszerzések 

esetében? Pontozza 1-5-ig terjedő 

skálán! (1 - alacsony mértékben 

fertőzött; 5 - teljes mértékben 

fertőzött) 

* 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 

1 2 3 4 5 

Nagy becsült értékű 

beszerzések      

Alacsony becsült 

értékű beszerzések      

15 [13] Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az alábbi ajánlatkérői csoportok 

esetében? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán!  ( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- 

teljes mértékben fertőzött) 

* 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 

1 2 3 4 5 



 

1 2 3 4 5 

Klasszikus 

ajánlatkérők      

Közszolgáltató 

ajánlatkérők      

Támogatott 

szervezetek (amely 

szervezetek 

egyébként nem 

tartoznának a 

törvény hatálya alá) 

     

16 [24] Milyen mértékű a korrupciós fertőzöttség az alábbi közbeszerzési tevékenységek esetében? Pontozza 

1-5-ig terjedő skálán!( 1 - alacsony mértékben fertőzött - 5- teljes mértékben fertőzött) 

* 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 

1 2 3 4 5 

Eljárás előkészítése 
     

Ajánlattételi szakasz 
     

Bírálati szakasz 
     

Szerződéskötés 
     

Teljesítés 
     

Jogorvoslat 
     

17 [26] Mi a véleménye a hazai közbeszerzési kultúráról? Pl. Megfelelően viselkednek-e a piaci szereplők az 

előkészítő szakasztól a bírálatig, az ajánlattételtől a jogorvoslatig? Pontozza 1-5-ig terjedő skálán! (1-a 

kultúra gyenge; 5 - a kultúra fejlett) * 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  



 

nagyon gyenge a 

kultúra 
gyenge a kultúra közepes 

a kultúra a 

közepesnél 

jobban fejlett 

a kultúra fejlett 

Ajánlatkérők 
     

Ajánlattevők 
     

Közbeszerzési 

tanácsadók      

18 [30]Kérjük, írja le véleményét, hogyan lehetne az etikátlan magatartást, korrupciót visszaszorítani a hazai 

közbeszerzési gyakorlatban? * 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

Köszönjük közreműködését! 

 

 


