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Jönnek az új vámszabályok 
Magyarországon az elmúlt évtizedben nem tapasztalt mértékű változásra kell 
felkészülniük az Európai Unió vámterületére terméket be- és onnan kiléptető, 
valamint az EU vámterületén vámkezelést végző vállalatoknak. 2016. május 1-jén 
életbe lép ugyanis az új Uniós Vámkódex, valamint annak uniós és nemzeti 
végrehajtási szabályai. Az új környezet jelentős változásokat hoz mind a hatálya 
alá eső vállalatok, mind az érintett hatóságok számára. Amennyiben a 
vállalkozások nem készülnek fel az új vámjogszabályi környezetben való 
működésre, fennakadás keletkezhet az értékesítési láncaikban, egy esetleges 
hatósági vizsgálat során pedig akár jelentős bírságot is kockáztatnak. 
 

További 
információk:  

http://www.piac
esprofit.hu/kkv
_cegblog/jonne
k-az-uj-
vamszabalyok/ 
 

Nulla százalékos hitel a vállalkozásoknak 
A Magyar Fejlesztési Bank Brüsszeli EU Képviseletének vezetője 
tájékoztatást nyújtott arról, hogy május második felétől a vállalkozások nulla 
százalékos kamat mellett is igényelhetnek visszatérítendő forrást 
Magyarországon az MFB Pontok hálózatában. A legfontosabb újdonság, 
hogy az új rendszerben a közvetítő helyett az uniós programszámla viseli a 
hitelezési kockázatot. Az MFB a hiteltermékek feltételrendszerét úgy alakítja 
ki, hogy azok is hozzáférhessenek a forrásokhoz, akiknek korábban erre 
nem volt lehetőségük - az új modell egyik fő célja a minél szélesebb körű 
forráskihelyezés. 

 

További információk:  

mfbbruxel@skynet.be 
 

A digitális egységes piac felé vezető út 
Az Európai Bizottság bemutatta azt az intézkedéscsomagot, amelynek célja az ipar 
és a kapcsolódó szolgáltatások ágazatközi digitalizálását szolgáló nemzeti 
kezdeményezések támogatása és összekapcsolása. A versenyképesség 
érdekében a vállalatoknak, méretüktől függetlenül, az európai ipar minden 
ágazatában teljesen ki kell aknázniuk a digitális lehetőségeket. A hagyományos 
ágazatok (mint az építőipar, az agrár-élelmiszeripar, a textilipar, az acélipar) és a 
kkv-k különösen lemaradtak a digitális átállást illetően. A közelmúltban készült 
elemzések becslései szerint a termékek és szolgáltatások digitalizálása az 
elkövetkező öt évben évi több mint 110 milliárd euróval növelné Európában az ipar 
bevételét. 
 

További 
információk:  

http://europa.eu/r
apid/press-
release_IP-16-
1407_hu.htm 
 

Európai kampány: „Egészséges munkahelyet minden életkorban! 
Az Európai Bizottság és az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) a holland EU-elnökséggel 
együttműködésben útnak indította a következő kétéves, Európa egészére 
kiterjedő „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” elnevezésű 
kampányt. A kampány az európai (mind magán-, mind állami) vállalkozásokra 
összpontosít, és kiemeli annak szükségességét, hogy a fenntartható 
munkavégzés és az egészséges időskor biztosítását már a pályafutás elején 
meg kell kezdeni. A vállalkozások így munkavállalóik egészségét nyugdíjba 
vonulásukig és azon túl is védeni fogják, csakúgy, mint szervezetük 
termelékenységét. 

Kampány 
weboldala: 
https://www.healthy-
workplaces.eu/ 
 
Videók: 

https://www.healthy-
workplaces.eu/en/vi
deos 
 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ideje-felkeszulni-fontos-valtozasok-jonnek-az-unios-vamjogban/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ideje-felkeszulni-fontos-valtozasok-jonnek-az-unios-vamjogban/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/jonnek-az-uj-vamszabalyok/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/jonnek-az-uj-vamszabalyok/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/jonnek-az-uj-vamszabalyok/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/jonnek-az-uj-vamszabalyok/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/jonnek-az-uj-vamszabalyok/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_hu.htm
https://www.healthy-workplaces.eu/
https://www.healthy-workplaces.eu/
https://www.healthy-workplaces.eu/en/videos
https://www.healthy-workplaces.eu/en/videos
https://www.healthy-workplaces.eu/en/videos
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Megjelent az EUREKA 2015. évi összegző jelentése 
Az EUREKA kutatás-fejlesztési együttműködés több mint 40 európai és 
három tengerentúli társult tagállam (Dél-Afrika, Dél-Korea és Kanada) kis- és 
középvállalkozásainak, ipari szereplőinek, egyetemeinek és 
kutatóintézeteinek kooperációját célozza, ezzel is erősítve Európa globális 
versenyképességét az innováció területén. A megalapításának 30. 
évfordulóját tavaly ünneplő nemzetközi szervezet (melynek Magyarország – 
első közép-európai országként – 1992 óta tagja) kiadta éves jelentését 2015-
re vonatkozóan. A jelentés átfogó képet nyújt az EUREKA projektjeiről, 
köztük a Duna Régió kezdeményezésekről is. 

 

EUREKA jelentés 2015: 

http://www.eurekanetw
ork.org/sites/default/fil
es/AR%20EUREKA%
202015-final-web.pdf 

További információk:  
http://ec.europa.eu/growth/too
ls-
databases/newsroom/cf/itemd
etail.cfm?item_id=8776&lang
=en&title=New%2DEU%2Dpu
blic%2Dprocurement%2Drule
s%2Dapplicable%2Dfrom%2
Dtoday 

 

Új uniós közbeszerzési szabályok 
2016. április 28-ától minden uniós tagállamban kötelező végrehajtani az 
Európai Unió 2014-ben elfogadott új közbeszerzési jogszabályait 
(2014/24/EU irányelv). Az irányelvek az eljárások egyszerűsítése és 
átláthatóbbá tétele érdekében kötelezővé teszik az elektronikus 
kommunikációt és az elektronikus adatbázisok használatát. Az irányelv 
olyan újításokat tartalmaz, mint az innovációs partnerség, a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat (MEAT kritériumok), és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás önálló vizsgálatának tiltása. „Fókuszban az unió” 
rovatunkban részletesen kitérünk a KKV-at érintő változásokra.    

 
HÍREK 

További 
információk:  

http://ec.europa.eu/
small-
business/success-
stories/2016/april/in
dex_hu.htm 

 

Sikertörténet:  
Milliókat spórolnak a sörfőzdék a műanyag söröshordókkal 

Az eltulajdonított és fémhulladékként értékesített rozsdamentesacél-hordók 
pótlása évente több millió euróba kerül a söripari vállalkozásoknak, azonban 
egy műanyag alternatíva alkalmazásával véget vethet a fémhordók illegális 
kereskedelmének. Az Emmerald nevű cég két terméket állít elő: a GreenKeg 
és a GreenCask hordót. Mindkét terméknek alacsony a lopási kockázata, 
kisebb az induló és fenntartási költsége a fémhordóénál, ráadásul sokkal 
könnyebb is. A műanyag hordó súlyának köszönhetően a nagykereskedők és a 
sörfőzdék egyaránt alacsonyabb szállítási költségekre számíthatnak. 

 

Javaslat a multinacionális vállalatok  
adózásának nyilvános átláthatóságára  

Az Európai Bizottság jogszabályjavaslata előírná, hogy az Európai Unióban 
működő, globálisan évi 750 millió euró feletti árbevétellel rendelkező 
multinacionális vállalatok tegyék közzé az arra vonatkozó adataikat, hogy 
mely tagállamokban mennyi nyereséget termelnek és mennyi adót fizetnek. 
Ezenfelül a vállalatok kötelesek lennének összesített adatokat közölni az 
Unión kívül fizetett adók tekintetében is. A javaslat célja az uniós országok 
bevételében a becslések szerint évi 50–70 milliárd euró adókiesést okozó 
társaságiadó-kikerüléssel szembeni európai fellépés. 

 

További információk:  

http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
16-1349_hu.htm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QuySpKXHrqE
https://www.youtube.com/watch?v=QuySpKXHrqE
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=en&title=New%2DEU%2Dpublic%2Dprocurement%2Drules%2Dapplicable%2Dfrom%2Dtoday
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/april/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/april/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/april/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/april/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/april/index_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_hu.htm
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 ESEMÉNYEK 

Program: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/co
nf_23_05_2016/Beyond_wood_outline.pdf 
 
További információk: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/confer
ence.htm 

 

2016. május 23. 9:15-18:00 Brüsszel 
A fákon túl:  

az erdőgazdálkodás nyújtotta lehetőségek  
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

, 

Regisztráció és további információk:  
veranstaltung-bxl@stk.bayern.de 

 
 
 

2016. május 3. 11:00-14:00 Brüsszel 
Elektronikus eljárások a cégeknél  

Szervező: Osztrák Kereskedelmi és Iparkamara 
(WKÖ)  

Helyszín: Rue Wiertz 77 

Regisztráció és további információk: 
http://innogrid2020.eu/ 
 2015. május 22-23. Brüsszel 

InnoGrid 2020 + Digitális Energia konferencia 
Szervező: EDSO, ENTSO  

Helyszín: Palais des Beaux Arts (BOZAR),  
rue Ravenstein 23 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite
m_id=8765&lang=en&title=A%2Dsecond
%2Dchance%2Dfor%2Dentrepreneurs%3
A%2Dfrom%2Dfailure%2Dto%2Dsuccess 
 

2016. május 12. 9:30-17:00 Brüsszel 
A vállalkozások második esélye 

Szervező: Belgian Federal 
 Public Service for Economy 

Helyszín: Palais d’Egmont, 
8 bis place du Petit Sablon 

 

További információk:  

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em_id=8592&lang=en&title=Reforming%
2Dregulation%2Dof%2Dprofessions%3A
%2Dresults%2Dof%2Dmutual%2Devalu
ation%2Dand%2Dway%2Dforward 
 

2016. május 18. Brüsszel 
A szakmák szabályozásának  

nemzeti reformjai 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Albert Borschette konferencia központ, 
36 rue Froissart 

 

További információk: 
http://www.greenweek2016.eu/ 
 

2016. május 30 - június 3. Brüsszel 
Zöld Hét 2016 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: számos európai helyszínen 

 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/conf_23_05_2016/Beyond_wood_outline.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/conf_23_05_2016/Beyond_wood_outline.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/conference.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/conference.htm
mailto:veranstaltung-bxl@stk.bayern.de
http://innogrid2020.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8765&lang=en&title=A%2Dsecond%2Dchance%2Dfor%2Dentrepreneurs%3A%2Dfrom%2Dfailure%2Dto%2Dsuccess
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8765&lang=en&title=A%2Dsecond%2Dchance%2Dfor%2Dentrepreneurs%3A%2Dfrom%2Dfailure%2Dto%2Dsuccess
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8765&lang=en&title=A%2Dsecond%2Dchance%2Dfor%2Dentrepreneurs%3A%2Dfrom%2Dfailure%2Dto%2Dsuccess
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8765&lang=en&title=A%2Dsecond%2Dchance%2Dfor%2Dentrepreneurs%3A%2Dfrom%2Dfailure%2Dto%2Dsuccess
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8765&lang=en&title=A%2Dsecond%2Dchance%2Dfor%2Dentrepreneurs%3A%2Dfrom%2Dfailure%2Dto%2Dsuccess
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8592&lang=en&title=Reforming%2Dregulation%2Dof%2Dprofessions%3A%2Dresults%2Dof%2Dmutual%2Devaluation%2Dand%2Dway%2Dforward
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8592&lang=en&title=Reforming%2Dregulation%2Dof%2Dprofessions%3A%2Dresults%2Dof%2Dmutual%2Devaluation%2Dand%2Dway%2Dforward
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8592&lang=en&title=Reforming%2Dregulation%2Dof%2Dprofessions%3A%2Dresults%2Dof%2Dmutual%2Devaluation%2Dand%2Dway%2Dforward
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8592&lang=en&title=Reforming%2Dregulation%2Dof%2Dprofessions%3A%2Dresults%2Dof%2Dmutual%2Devaluation%2Dand%2Dway%2Dforward
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8592&lang=en&title=Reforming%2Dregulation%2Dof%2Dprofessions%3A%2Dresults%2Dof%2Dmutual%2Devaluation%2Dand%2Dway%2Dforward
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8592&lang=en&title=Reforming%2Dregulation%2Dof%2Dprofessions%3A%2Dresults%2Dof%2Dmutual%2Devaluation%2Dand%2Dway%2Dforward
http://www.greenweek2016.eu/
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ESEMÉNYEK 

Regisztráció és további információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_
id=8593&lang=en&title=Conference%2Don%
2Dcommon%2Dtraining%2Dprinciples 

 

2016. június 1. Brüsszel 
Közös szakképzési elvek az Európai Unióban 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: További információk hamarosan  

  
 

További információk:  

http://eudevdays.eu/ 

2016. június 15-16. Brüsszel 
Európai Fejlesztési Napok 2016 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Tour&Taxi  

 
 
 

További információk:  

http://www.eusew.eu/ 
 2016. június 13-17. Brüsszel 

Európai Fenntartható Energia Hét 
 (EUSEW) 2016 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: számos konferencia helyszínen  

Program: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
conferences/smart-regions/agenda.pdf 
 
Regisztráció: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/co
nferences/smart-regions 

 

2016. június 1-2. Brüsszel 
Smart Regions konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Square, rue Mont des Arts 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=8730&lang=en&title=IPR%2DEnforcement
%2DConference%2D2016%2D 

 

2016. június 21. Brüsszel 
A szellemi tulajdonjog megerősítése 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 

épület, 170 rue de la Loi  
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8593&lang=en&title=Conference%2Don%2Dcommon%2Dtraining%2Dprinciples
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8593&lang=en&title=Conference%2Don%2Dcommon%2Dtraining%2Dprinciples
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8593&lang=en&title=Conference%2Don%2Dcommon%2Dtraining%2Dprinciples
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8593&lang=en&title=Conference%2Don%2Dcommon%2Dtraining%2Dprinciples
http://www.eusew.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/smart-regions/agenda.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/smart-regions/agenda.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/smart-regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/smart-regions
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8730&lang=en&title=IPR%2DEnforcement%2DConference%2D2016%2D
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8730&lang=en&title=IPR%2DEnforcement%2DConference%2D2016%2D
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8730&lang=en&title=IPR%2DEnforcement%2DConference%2D2016%2D
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8730&lang=en&title=IPR%2DEnforcement%2DConference%2D2016%2D
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Turizmus ágazat: minőségi foglalkoztatás, szakképzés és gyakornoki program 

A pályázati felhívás célja, hogy támogassa a turizmus szektor minőségi foglalkoztatási lehetőségeit a 

turisztika, a létező uniós projektek (EURES, Drop’Pin, Erasmus+) és az elérhető források 

népszerűsítésén keresztül. A pályázati felhívás egyértelmű fókuszcsoportja a KKV-k. A pályázat egyik 

fő kihívása képzési modulok elkészítése vállalkozások számára. A projekt tervezett időtartama 18 

hónap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkanélküli fiatalok támogatása és  
a szövetkezeti vállalati forma ösztönzése 

A pályázati kiírás célja a munkanélküli fiatalok támogatása a szövetkezeti vállalati forma ösztönzésén 
keresztül. A projekt tervezett időtartama 12 hónap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÁLYÁZAT 

Költségvetés: 450 ezer euró 
Társfinanszírozás: max. 70% 

Jelentkezési határidő:  
2016. június 30. 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8
769&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dproposals%3
A%2DReduction%2Dof%2Dyouth%2Dunemploy
ment%2Dand%2Dthe%2Dsetup%2Dof%2Dco%2
Doperatives 
 
 

Költségvetés: 5000 ezer euró 
Társfinanszírozás: max. 75% 

Jelentkezési határidő:  
2016. június 9. 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8
757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djo
bs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtrainee
ships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Da
cross%2DEurope 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dproposals%3A%2DReduction%2Dof%2Dyouth%2Dunemployment%2Dand%2Dthe%2Dsetup%2Dof%2Dco%2Doperatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dproposals%3A%2DReduction%2Dof%2Dyouth%2Dunemployment%2Dand%2Dthe%2Dsetup%2Dof%2Dco%2Doperatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dproposals%3A%2DReduction%2Dof%2Dyouth%2Dunemployment%2Dand%2Dthe%2Dsetup%2Dof%2Dco%2Doperatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dproposals%3A%2DReduction%2Dof%2Dyouth%2Dunemployment%2Dand%2Dthe%2Dsetup%2Dof%2Dco%2Doperatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dproposals%3A%2DReduction%2Dof%2Dyouth%2Dunemployment%2Dand%2Dthe%2Dsetup%2Dof%2Dco%2Doperatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dproposals%3A%2DReduction%2Dof%2Dyouth%2Dunemployment%2Dand%2Dthe%2Dsetup%2Dof%2Dco%2Doperatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope
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KKV-k számára előnyösebb uniós közbeszerzési jogszabályok 
 
Az EU-ban minden évben több mint 250 ezer közigazgatási szerv szerez be árut, illetve rendel meg 
szolgáltatást vagy építési beruházást. Ezeknek a közbeszerzéseknek az összértéke az uniós GDP 
mintegy 14 százalékát teszi ki. Sok minden tartozik ide az infrastrukturális beruházásoktól kezdve az 
állam által nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges eszközök beszerzéséig. Jelenleg a kis- és 
középvállalkozások a közbeszerzési szerződések összértékének csak 31-38 százalékát „nyerik el”, 
ami sokkal kevesebb annál, mint amekkora részesedést a gazdaságban betöltött összsúlyuk 
indokolna.  Az új uniós közbeszerzési jogszabályok egyik fő célkitűzése, hogy növelje a kis- és 
középvállalkozások részvételét az uniós közbeszerzési eljárásokban.  
 
2016. április 28-ától minden tagállamban kötelező végrehajtani az Európai Unió új közbeszerzési 
szabályait, amelyeket 2014 januárjában fogadott el az Európai Parlament. A tagállamoknak a 
főszabály szerint 24 hónap állt rendelkezésükre arra, hogy az új irányelveket nemzeti jogukba 
átültessék. A teljes elektronikus átállásra a központi beszerző szervezetek vonatkozásában 36 hónap, 
más ajánlatkérők esetében pedig 54 hónap áll rendelkezésre. Magyarországon az új közbeszerzési 
törvény – az elektronikus eljárásokhoz kapcsolódó kivételtől eltekintve - 2015. november 1-jén lépett 
hatályba. 
 

A közbeszerzési jogszabály-csomag három elemből áll:  
 

 közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv - korábbi 2004/18/EK irányelvet váltja fel   

 közszolgáltatók beszerzéseire irányadó 2014/25/EU irányelv - 2004/17/EK irányelvet váltja fel 

 a koncessziós szerződésekről szóló 2014/23/EU irányelv - önálló irányelvként eddig nem 
szabályozott terület  

 
Az új jogszabályok biztosítani hivatottak, hogy az európai cégeknek ugyanolyan lehetőségeik 
legyenek a közbeszerzés világpiacán, mint amilyenekkel versenytársaik rendelkeznek Európában. Az 
Európai Unióban 2010-ben mintegy 420 milliárd euró állt a 
közbeszerzési szerződéseket megnyerő vállalkozások 
rendelkezésére. Ennek az összegnek körülbelül 84 
százalékáért versenybe szállhatott bármilyen cég, a világ 
bármely országából – egyedül a közüzemi és a védelmi 
ágazatban voltak korlátozások az ajánlattevő származási 
országát illetően. Az Egyesült Államokban ezzel szemben 
a külföldi cégek a rendelkezésre álló 556,25 milliárd 
eurónak csak a 32 százalékára pályázhatnak. Japánban 
ez az arány még ennél is kisebb, csupán 28 százalék. A 
korlátozások olyan ágazatokat érintenek, melyekben az 
európai vállalkozások különösen versenyképesek: az 
építőipart, a tömegközlekedést, az orvostechnikai 
eszközök ágazatát, az energiatermelést, a gyógyszeripart 
stb. 
 
Az EU - annak érdekében, hogy Európa-szerte egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson valamennyi cég számára - 
harmonizált minimumszabályokat alkotott. Ezeket a 
nemzeti jogrendbe átültetett előírásokat azokra az 
ajánlattételi felhívásokra kell alkalmazni, amelyeknek az 
értéke meghalad egy bizonyos összeget. Ennek oka az, 
hogy a nagyobb értékű közbeszerzések feltehetően más 
EU-országok vállalkozásainak érdeklődésére is számot 
tartanak. Az értékhatárt meg nem haladó értékű 
közbeszerzésekre a nemzeti szabályok irányadók (a 
tagállami előírásoknak azonban összhangban kell lenniük 
az uniós jog alapelveivel). Ezeknek az eljárásoknak a 
lebonyolítása, menete egyszerűbb lehet a más EU-
országok vállalkozóinak részvételével zajló tenderekénél. 

 

 

 

Központi kormányzati szervek 

≥ 135 000 EUR 

Árubeszerzésre irányuló szerződések (ami 

a védelem területét illeti, csak a 2014/24/EK 

irányelv III. mellékletében felsorolt 

szerződések) 

 

≥ 209 000 EUR 

A 2014/24/EK irányelv III. mellékletében fel 

nem sorolt védelmi termékek beszerzésére 

vonatkozó szerződések 

 

≥ 5 225 000 EUR 

Minden, építési beruházásra vonatkozó 

szerződés 

 

Egyéb közigazgatási szervek 

≥ 209 000 EUR 

Minden, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés 

 

≥ 5 225 000 EUR 

Minden, építési beruházásra vonatkozó 

szerződés 

Értékhatárok, melyek elérése esetén az 
uniós szabályok érvényesek 

Az EU-ban minden évben több mint 

250 ezer közigazgatási szerv szerez be 

árut, illetve rendel meg szolgáltatást 

vagy építési beruházást. Ezeknek a 

közbeszerzéseknek az összértéke az 

uniós GDP mintegy 14%-át teszi ki. 

Az EU-ban bejegyzett 

vállalkozásoknak joguk van ahhoz, 

hogy részt vegyenek más uniós 

országok közigazgatási szervei által 

kiírt közbeszerzési eljárásokon. 

Az EU - annak érdekében, hogy 

Európa-szerte egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítson 

valamennyi cég számára - harmonizált 

minimumszabályokat alkotott, 

melyeket a közbeszerzésekre 

vonatkozó különböző irányelvek 

rögzítenek. Ezeket a nemzeti 

jogrendbe átültetett előírásokat azokra 

az ajánlattételi felhívásokra kell 

alkalmazni, amelyeknek az értéke 

meghalad egy bizonyos összeget (az 

értékhatárokat lásd lent). Ennek oka 

az, hogy a nagyobb értékű 

közbeszerzések feltehetően más EU-

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424946753358&uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424946753358&uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1424946753358&uri=CELEX:32014L0024
http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_hu.htm#Thresholds-EU-rules
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Minden közbeszerzési eljárásra érvényes, hogy az ajánlatkérő szerv: 

 nem alkalmazhat megkülönböztetést egyik vállalkozással szemben sem azzal az indokkal, hogy 
a cég székhelye egy másik EU-országban van; 

 nem utalhat konkrét márkára, védjegyre vagy szabadalomra az általa beszerezni kívánt 
termékek és szolgáltatások jellemzőinek leírása során; 

 nem hagyhat figyelmen kívül olyan igazoló dokumentumokat (tanúsítványokat, képzettséget 
igazoló okleveleket stb.), melyeket egy másik tagállam bocsátott ki, amennyiben ezek az 
okmányok ugyanolyan szintű biztosítékot nyújtanak, mint a saját országában kibocsátott 
dokumentumok; 

 köteles a tenderekkel kapcsolatos összes információt minden érdekelt cég rendelkezésére 
bocsátania, függetlenül attól, hogy a kérdéses vállalkozást melyik EU-országban jegyezték be. 

Ha egy ország rendszeresen hátrányos megkülönböztetést alkalmaz az európai vállalkozásokkal 
szemben, a Bizottság tárgyalást kezdeményezhet a probléma megoldására. Amennyiben ez nem jár 
sikerrel, az EU korlátozhatja a szóban forgó ország cégeinek hozzáférését az uniós piacokhoz, 
például egy adott ágazatot célzó korlátozásokkal, vagy az országból származó árukra, illetve 
szolgáltatásokra alkalmazott büntető ár kiszabásával. 

 
Adminisztratív terhek csökkentése a KKV-k helyzetbe hozásának érdekében 
 
NYILATKOZATI ELV - A gazdasági szereplőknek az ajánlatok benyújtásakor igazolások helyett a 
gazdasági szereplő nyilatkozatából álló ún. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot 
(ESPD) kell benyújtania előzetes bizonyítékként a kizáró okok és az alkalmasság igazolására. A 
tényleges igazolásokat végül csak a leendő nyertesnek kell benyújtania. 
 
Az Európai Bizottság által kifejlesztett formanyomtatvány elektronikusan kitölthető verziója április 
közepe óta már elérhető az Európai Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement/e-procurement/espd/index_en.htm Tekintettel arra, hogy az Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum folyamatos fejlesztés alatt áll, az online formanyomtatványra 
vonatkozó észrevételeket a Bizottság örömmel veszi.  
  
NAGY ÉRTÉKŰ SZERZŐDÉSEK RÉSZEKRE BONTÁSA 
- A nagy értékű szerződéseket az 
ajánlatkérőknek főszabály szerint részekre kell 
bontania annak érdekében, hogy a KKV-knak is 
legyen esélyük a pályázásra. A részekre bontás 
végezhető mennyiségi alapon, amikor is az 
egyedi közbeszerzések nagyságának  
meghatározásakor jobban figyelembe veszik a 
KKV-k  kapacitását, vagy minőségi alapon, a 
különböző érintett ágazatoknak és 
szakosításoknak megfelelően.  
 
BÍRÁLAT EGYSZERŰSÍTÉSE  - A bírálat 
folyamatát könnyíti meg, hogy nyílt eljárás 
esetén az értékelés és a bírálat sorrendje 
felcserélhető, így lehetséges, hogy ajánlatkérő 
ne végezze el azon ajánlatok érvényességi 
bírálatát, amelyek az értékelési szempontokra 
tekintettel nem lehetnek az adott eljárásban legkedvezőbb vagy második legkedvezőbb ajánlatok sem. 
A legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt 5 munkanapos határidővel fel kell hívni az igazolások 
megküldésére. 
 
 

 

 
A Közbeszerzési és Információs Rendszer 
(SIMAP portál) európai uniós 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
információkkal várja az érdeklődőket. A 
portálon keresztül díjmentesen hozzá lehet 
férni az uniós közbeszerzések 
hirdetményeinek adatbázisához (TED –
Tenders Electronic Daily), amely az EU 
Hivatalos Lapjában megjelenő összes 
nagy értékű európai közbeszerzési felhívás 
részleteit ismerteti. A SIMAP-on keresztül 
a tagállami közbeszerzési adatbázisokat is 
el lehet érni. 
 

Közbeszerzési Információs Rendszer  
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http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd/index_en.htm
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Források és további információk: 
 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-
procurement/index_en.htmhttp://europa.eu/business/public-contracts/index_hu.htm 
 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8773 
 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/index_en.htm 
 
Irányelvek magyar nyelven: 
http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/kozbeszerzesi-iranyelvek/ 
 
Információs rendszer az európai közbeszerzésekről (SIMAP): 
http://simap.europa.eu/index_en.htm 
 
Közbeszerzési hirdetmények adatbázisa (TED): 
http://ted.europa.eu 
 
 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

http://europa.eu/business/public-contracts/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8773
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/index_en.htm
http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/kozbeszerzesi-iranyelvek/
http://simap.europa.eu/index_en.htm
http://ted.europa.eu/

