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Antal-Pomázi Krisz ti na

A köz be szer zés 
mint ár ve rés 
El mé le ti mo del lek és gya kor la ti prob lé mák

ÖS  Sze fog lA láS: ta nul má nyunk ban be mu tat juk, mi ként al kal maz ha tók az auk ció el mé let ered mé nyei a köz be szer zé sek mo del le zé sé re,

majd kö ze lebb rõl is meg vizs gá lunk két, a ku ta tá sok alap ján je len tõs gya kor la ti prob lé mát, az op ti má lis el já rás tí pus meg vá lasz tá sát és

a szer zõ dés kö tés tõl va ló el ál lást. Bár lát szó lag az egy sze rû el sõ áras auk ció ne he zí ti leg in kább az ös  sze ját szást, vizs gá ló dá sunk so rán

ar ra a kö vet kez te tés re ju tunk, hogy ér de mes le het több fé le, tár gya lá sos vagy akár kom bi nált el já rást is el ér he tõ vé ten ni a köz be szer -

zé sek te rü le tén. A szer zõ dé si jog gaz da ság ta na se gít sé gé vel pe dig ar ra vi lá gí tunk rá, men  nyi re nem egy ér tel mû, hogy – a je len le gi

gya kor lat nak meg fe le lõ en – egy köz be szer zés so rán in gye nes le he tõ sé get kel le ne biz to sí ta ni a fe lek nek a szer zõ dés kö tés tõl va ló el ál -

lás ra. ér ve lé sünk vi lá gos sá te szi, hogy meg kel le ne vizs gál ni, az el já rá sok so rán me lyik fél a ki sebb költ sé gû koc ká zat vi se lõ, és ez

alap ján kel le ne dön te ni az ígé re tek ki kény sze rí té sé rõl, il let ve a le het sé ges kár té rí tés rõl. Így sem biz tos, hogy tel je sen ki küsz öböl he tõ

az ös  sze ját szás, de min den kép pen csök kent he tõ volna.* 

KulcS SzA vAK: auk ció el mé let, köz be szer zés

Jel-KóD: D44, h57, K12

M
Ma gyar or szá gon éven te a GDP 5–10 szá za lé -
ká nak meg fe le lõ ös  sze get köl te nek el köz be -
szer zé sek re.  A szak iro da lom az el já rá sok két
alap ve tõ tí pu sát kü lön böz te ti meg: a ver se -
nyez te tést és a tár gya lást.  Elõb bi a ha gyo má -
nyos ár ve rés „for dí tott ja ként” fog ha tó fel: a
fe lek alap ve tõ en nem kom mu ni kál nak egy más -
sal, az aján la tok pe dig kön  nyen ös  sze ha son lít -
ha tók.  A köz be szer zé si tör vé nyek, így a ma -
gyar is, a ke ve sebb ös  sze ját szá si le he tõ ség mi -
att ál ta lá ban ezt az el já rás tí pust ré sze sí tik
elõny ben.  A tár gya lás ugyan ak kor ko moly
elõ nyök kel jár hat egy komp lex fel adat ese té -
ben, ahol a ve võ pél dá ul spe ci á lis szak mai
szem pon to kat kí ván ér vé nye sí te ni.  Az iro da -

lom meg osz tott ab ban a te kin tet ben, mi kor
me lyik el já rás tí pust cél sze rû a ve võ vagy a tár -
sa dal mi jó lét szem pont já ból al kal maz ni, és az
em pí ria ol da lán is igen ke vés bi zo nyí té kot mu -
tat tak be ed dig a kér dés el dön té sé re.  Ma gyar -
or szá gon a tár gya lá sos el já rá sok szá ma az el -
múlt tíz év át la gá ban az ös  szes el já rás 28,3 szá -
za lé kát tet te ki, ér té kük pe dig 38,3 szá za lé kot,
de ez az arány 2007-ben meg ha lad ta az ös  szes
köz be szer zés ér té ké nek 60 szá za lé kát is (az el -
já rás tí pu sok sze rin ti meg osz lást szem lél te ti az
1. és 2.  áb ra).

A Tát rai (2009) ál tal le írt, 2006-os és 2007-es
kér dõ íves ku ta tá sok ered mé nye alap ján a ma -
gyar or szá gi köz be szer zé si rend szer egyik leg -
na gyobb prob lé má ja a szer zõ dés kö tés tõl va ló
el ál lás.  A ver se nyez te té si fo lya mat ál ta lá ban
hos  szú, rész ben a jog or vos la ti el já rás nak kö -
szön he tõ en, ame lyet az ese tek több mint ötö -
dé ben foly tat nak (de csak ezen el já rá sok ke ve -
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1. áb ra

A�közbeszerzések�számánAk�megoszlásA�eljárástípusok�szerint,�2002–2011

For rás: a Köz be szer zé sek ta ná csa or szág gyû lé si be szá mo lói alap ján

2. áb ra

A�közbeszerzések�értékének�megoszlásA�eljárástípusok�szerint,�2002–2011

For rás: a Köz be szer zé sek ta ná csa or szág gyû lé si be szá mo lói alap ján
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sebb, mint fe lé ben ál la pí ta nak meg jog sér tést).
A tör vény ezért le he tõ sé get biz to sít ar ra, hogy
a hos  szas pro ce dú ra után, még mi e lõtt a nyer -
tes aján lat te võ vel meg köt nék a szer zõ dést, va -
la mely „elõ re nem lát ha tó és el há rít ha tat lan ok -
ra” hi vat koz va bár me lyik fél el áll jon a szer zõ -
dés kö tés tõl.  A rossz hi sze mû el ál lás ne he zen
len ne bi zo nyít ha tó, így lé nye gé ben min dig van
ki bú vó, amely nek ki hasz ná lá sá ra mind két fél
kész te tést érez het.  Az el ál lás az ös  sze ját szás
esz kö ze le het ri vá lis el adók kö zött (vis  sza lé pés
va la ki más ja vá ra), vagy a ve võ és egy-egy el adó
kö zött is (nem az nyert, akit ki sze melt a ve võ,
ezért in kább új el já rást ír ki).

Ta nul má nyunk ban be mu tat juk, mi ként al kal -
maz ha tók az auk ció el mé let ered mé nyei a köz -
be szer zé sek mo del le zé sé re, majd kö ze lebb rõl is
meg vizs gá lunk két, egy más tól nem tel je sen füg -
get len gya kor la ti prob lé mát, az op ti má lis el já -
rás tí pus meg vá lasz tá sát és a szer zõ dés kö tés tõl
va ló el ál lást.  Lát ni fog juk, hogy ér de mes az egy -
sze rû el sõ áras auk ció elõ írá sa he lyett több fé le,
tár gya lá sos vagy akár kom bi nált el já rást is el ér -
he tõ vé ten ni a köz be szer zé sek te rü le tén.  Tár sa -
dal mi szem pont ból kí vá na tos le het te hát, hogy
az aján lat ké rõk na gyobb sza bad sá got kap ja nak
az el já rás tí pu sok kö zöt ti vá lasz tás ban.  Ter mé -
sze te sen nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni,
hogy ez zel együtt au to ma ti ku san fel me rül nek
más faj ta prob lé mák, ami lyen pél dá ul a kor rup -
ció koc ká za tá nak nö ve ke dé se.  A szer zõ dé si jog
gaz da ság ta na se gít sé gé vel ar ra is rá vi lá gí tunk,
men  nyi re nem egy ér tel mû, hogy egy köz be -
szer zés so rán in gye nes le he tõ sé get kel le ne biz -
to sí ta ni a fe lek nek a szer zõ dés kö tés tõl va ló el ál -
lás ra.  A köz gaz da sá gi lo gi ka alap ján meg kel le -
ne vizs gál ni, me lyik fél az el já rá sok so rán a ki -
sebb költ sé gû koc ká zat vi se lõ, és esze rint kell
dön te ni az ígé re tek ki kény sze rí té sé rõl, il let ve a
le het sé ges kár té rí tés rõl.  Így sem biz tos, hogy
tel je sen ki küsz öböl he tõ az ös  sze ját szás, de
min den kép pen csök kent he tõ.

A ta nul mány fel épí té se a kö vet ke zõ: a kö vet -
ke zõ fe je zet ben be mu tat juk, ho gyan tá masz -

kod nak a köz be szer zé si mo del lek az ár ve rés el -
mé let egyes ered mé nye i re.  Kü lön fe je zet elem -
zi az op ti má lis el já rás tí pus meg vá lasz tá sá nak
prob lé má ját.  Majd ki fejt jük a szer zõ dés kö tés -
tõl va ló el ál lás sal kap cso la tos ál lás pon tun kat,
vé gül az utol só fe je zet ben ös  sze fog lal juk kö -
vet kez te té se in ket.

A KÖz Be Szer zéS mint ár ve réS

A mo del le zés szem pont já ból a köz be szer zés sel
kap cso la tos kér dé sek az op ti má lis adás vé te li
me cha niz mu sok el mé le té nek (theory of optimal
auctions) ré szét ké pe zik.  Az adás vé tel szó hasz -
ná la ta azért in do kolt, mert az auk ció – mint a
cse re le bo nyo lí tá sá nak mód ja – nem csak azt a
célt szol gál hat ja, hogy egy el adó több po ten ci á -
lis vá sár ló kö zül ki vá las  sza azt, aki vel üz le tet 
kí ván köt ni (ha gyo má nyo san ezt ne vez zük ár -
ve rés nek), ha nem azt is, hogy egy vá sár ló ki vá -
las  sza a szá má ra meg fe le lõ el adót vagy szol gál -
ta tót.  A köz be szer zé sek vizs gá la tá hoz több
szem pont ból is el en ged he tet len az ár ve ré sek
iro dal má nak is me re te: egy részt a két prob lé ma,
a be szer zé si és az el adá si egy tõ rõl fa kad, más -
részt az ér té ke sí té si prob lé ma fel dol go zott sá ga
na gyobb, így az ezen a te rü le ten már meg lé võ
ered mé nyek bi zo nyos meg szo rí tá sok kal a be -
szer zé si prob lé mák ra is jó esél  lyel át ül tet he tõk.

A to váb bi ak ban meg vizs gál juk, mi lyen ered -
mé nye ket ér tek el kü lön bö zõ ku ta tók az ár ve -
ré sek el mé le té nek sok ol da lú fej lesz té sé ben, és
ho gyan al kal maz ha tók ezek a köz be szer zé sek
vizs gá la ta so rán.

Az ár ve ré sek el mé le te

Töb bek kö zött az internet ter je dé sé nek és a
tech ni kai ha la dás nak, a ki vi te le zés egy sze rûb bé
vá lá sá nak kö szön he tõ en nap ja ink ra az ár ve ré sek
nagy nép sze rû ség re tet tek szert.  A leg kü lön bö -
zõbb te rü le te ken ki ter jed ten al kal maz zák õket
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az egy sze rû hasz nált bú tor el adás tól a mû kin csek
ér té ke sí té sén át a rá dió frek ven ci ák ki osz tá sá ig.  

Az ár ve ré sek ki vi te le zés ének köz pon ti kér -
dé se, ho gyan hajt son vég re egy mo no po lis ta
(az el adó, aki az ér té ke sí té si sza bá lyo kat dik tál -
ja) op ti má lis ár diszk ri mi ná ci ót in for má ci ós
prob lé ma mel lett? Az in for má ci ós prob lé ma
ab ból adó dik, hogy az el adó nem is me ri a le het -
sé ges ve võk re zer vá ci ós ára it, te hát nem tud ja
ugyan azt az ár diszk ri mi ná ci ót meg va ló sí ta ni,
mint azt tö ké le tes in for mált ság ese tén te het né.
Az el adó cél ja ál ta lá ban az el adás ból szár ma zó
be vé tel ma xi ma li zá lá sa.  Bi zo nyos ese tek ben,
pél dá ul ami kor az el adó a kor mány zat, más cé -
lo kat is kö vet het az ér té ke sí tés so rán.  A mi nél
na gyobb be vé tel mel lett fon tos nak tart hat ják
pél dá ul, hogy ne ala kul jon ki mo no pol he lyet
egy pi a con az ár ve rés kö vet kez té ben, vagy elõ -
re meg ha tá ro zott pi ac szer ke zet ki ala kí tá sá ra
tö re ked het nek.  

Mi vel ta nul má nyunk szem pont já ból el sõ sor -
ban a gya kor la ti al kal ma zá sok fon to sak, nem -
csak az alap ve tõ ered mé nye ket kell meg vizs gál -
nunk, ha nem azok ki ter jesz té se it is.  A kis mo -
dell spe ci fi ká ci ó be li kü lönb sé gek alap ve tõ fon -
tos sá gá ra jó pél da az ár ve ré sek kel kap cso la tos
egyik fon tos ered mény, a be vé te li ek vi va len cia
té te le (revenue equivalence theorem, lásd
Myerson, 1981, 65.  ol dal).  Esze rint, ha a ve võk
kockázatsemlegesek és ér té ke lé se ik egy más tól
füg get le nek, ak kor bár mely két di rekt el adá si
me cha niz mus, amely (az el adó re zer vá ci ós ára
fe let ti) leg ma ga sabb ér té ke lé sû ve võ nek jut tat ja
a tár gyat, ugyan ak ko ra be vé telt je lent az el adó
szá má ra.  Va gyis a kü lön bö zõ ár ve re zé si for mák
be vé te li szem pont ból ek vi va len sek, az el ér he tõ
le he tõ leg ma ga sabb be vé tel pe dig vár ha tó ér ték -
ben (ex ante) a li ci tá lók kö zött a má so dik leg na -
gyobb fi ze té si haj lan dó ság nak fe lel meg.  A leg -
ma ga sabb és a má so dik re zer vá ci ós ár kö zöt ti
kü lönb ség a jól in for mált fél in for má ci ós já ra dé -
ka (lásd még Esõ, 1997, 609.  ol dal; Szat má ri,
1996, 310.  ol dal).  Ugyan ak kor ez az ered mény
ér vé nyét vesz ti, ha a ve võk koc ká zat ke rü lõk és

csak az el adó kockázatsemleges (Maskin – Riley,
1984).  Ek kor ugyan is az el adó a ve võk koc ká zat
el le ni biz to sí tó ja ként is mû kö dik, ami az zal a
kö vet kez mén  nyel jár, hogy a má so dik áras auk -
ci ók (te hát ami kor a leg ma ga sabb li ci tet mon dó
fél a má so dik leg ma ga sabb li cit nek meg fe le lõ
árat fi ze ti) ros  szab bul tel je sí te nek, mint az el sõ -
ára sak (ami kor a leg ma ga sabb li ci tet mon dó fél a
sa ját li cit jé nek meg fe le lõ árat fi ze ti).  

Az ár ve ré sek ki vi te le zé sé vel kap cso lat ban
Klemperer (2002) – aki ma ga is részt vett ta -
nács adó ként kü lön bö zõ auk ci ók (mo bil te le fon-
licencek, arany stb. ) ter ve zé si fo lya ma tá ban –
fel hív ja a fi gyel met né hány gya kor la ti prob lé -
má ra, ame lyek re fon tos oda fi gyel ni.  Az egyik
ilyen a ve võk ös  sze ját szá sá nak meg aka dá lyo zá -
sa vagy leg alább is le he tõ sé ge ik mi ni ma li zá lá sa.
Egy nö vek võ li ci tes (an gol tí pu sú) ár ve rés nél
pél dá ul a kez de ti li ci tek jel zés ként szol gál hat -
nak ar ra néz ve, ki me lyik tár gyat kí ván ja meg -
vá sá rol ni, ez zel le he tõ ség nyí lik a hall ga tó la gos
ös  sze ját szás ra.  Is mét lõ dõ in ter ak ci ók ese tén –
ami ti pi kus pél dá ul a vil la mos ener gia-pi a con – a
sze rep lõk nek még több le he tõ sé gük van ki is -
mer ni egy mást, ös  sze ját sza ni és pusz tán a sa ját
ma ga tar tá suk ré vén bün tet ni, ha va la ki el tér az
egyez ség tõl.  

Egy má sik fon tos szem pont, hogy az el adó
szá má ra elõny te len, ha egy ár ve ré sen túl ke vés
ve võ li ci tál.  A mo del lek egy ré szé ben a ve võk
szá ma exogén, így ez a prob lé ma nem me rül fel,
a va ló ság ban azon ban az aján lat te võk szá ma en -
do gén és be fo lyá sol ha tó az el adá si me cha niz -
mus sza bá lyai ré vén.  A ha gyo má nyos, nö vek võ
li ci tes ár ve ré sek bi zo nyos ese tek ben al kal ma sak
ar ra, hogy egyes li ci tá lók el ri as  sza nak má so kat
at tól, hogy be száll ja nak a ver seny be, kü lö nö sen,
ha van nak be lé pé si kor lá tok (a li ci tá lás költ sé -
ges).  Klemperer (2002, 172.  ol dal) a Glaxo- és a
Wellcome-cég fú zi ó ját em lí ti pél da ként, ahol,
bár több po ten ci á lis ve võ je is volt a Wellcome
vál la lat nak, az aján lat té tel költ sé ges sé ge mi att a
li cit egy kez de ti ala cso nyabb ér té ken meg állt.
Így a Glaxo 1–2 mil li árd font tal ol csób ban ju -
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tott hoz zá, mint amen  nyit a Wellcome rész vé -
nye sei kap hat tak vol na, ha má sok is be száll nak
ver seny be.  Ha son ló kép pen el ri aszt hat ja a po -
ten ci á lis ver seny tár sa kat, ha úgy vé lik, egy ér tel -
mû, ki fog nyer ni – ilyen le het a mo bil szé les sá -
vok ese té ben az inkumbens, he lyi ve ze té kes há -
ló za tot üze mel te tõ vál la lat.  A po ten ci á li san
nyer tes nek gon dolt ve võk egy kis elõny bõl ha -
tal ma sat ko vá csol hat nak az ár ve rés so rán.  Ilyen
kis elõny le het töb bek kö zött, ha meg pró bál nak
olyan hír ne vet ki épí te ni ma guk ról, hogy ag resz -
 szí van li ci tál nak, min den áron meg akar ják sze -
rez ni a kér dé ses dol got.  Er re vo nat ko zó jel zés
le het, ha egy vál la lat fel vá sár lás nál van már egy
„tal pa lat nyi” ré sze se dé sük (toehold) a cél vál la -
lat ban, vagy köz tu dot tan ren del kez nek olyan
dol gok kal, ame lyek nek az auk ció tár gya ki egé -
szí tõ je (te hát úgy mond hi te le sen el kö te le zõd -
tek az ag res  szi vi tás mel lett).  

Az ár ve ré si me cha niz mus meg ha tá ro zá sa kor
adód hat nak „po li ti kai” jel le gû prob lé mák.  Egy
ha gyo má nyos zárt li ci tes el já rás – ahol a ve võk
egyet len aján la tot tesz nek, ame lyet a töb bi ek
nem is mer nek – nem von zó az aján lat te võk
szá má ra.  A nyer tes vál la lat me ne dzse rei ugyan -
is igen kel le met le nül érez he tik ma gu kat a rész -
vé nye sek elõtt, ha utó lag ki de rül, hogy aján la -
tuk sok kal ma ga sabb volt a má so dik nál.
Klemperer (2002, 175.  ol dal) a spa nyol BSCH
ban kot em lí ti, amely zárt li ci tes auk ci ón el nyer -
te ugyan a bra zil Banespa ban kot, de mint
utóbb ki de rült, mint egy 2,5 mil li árd dol lár ral
töb bet fi zet tek ér te, mint amek ko ra a kö vet ke -
zõ aján lat volt.  Ez zel szem ben a má so dik áras
ár ve rés, ahol a leg ma ga sabb aján la tot te võ kap -
ja az auk ció tár gyát, de csak a má so dik leg ma -
ga sabb aján la tot kell ér te ki fi zet nie, az el adók
szem pont já ból le het kel le met len, még ak kor is,
ha a vár ha tó ér ték ben a leg jobb ár ve re zé si mó -
dot vá lasz tot ták.  Egy új-zé lan di auk ci ón pél dá -
ul a nyer tes 7 mil lió dol lá ros aján la tott tett, de
a sza bá lyok ér tel mé ben csak 5000 dol lárt kel -
lett fi zet nie, mi vel ez volt a má so dik leg ma ga -
sabb aján lat.  Ez az eset ar ra is rá vi lá gít, mek ko -

ra je len tõ sé ge le het an nak, ha az el adó nem köt
ki meg fe le lõ re zer vá ci ós árat még az ár ve rés
kez de te elõtt.

A sza bá lyok vál toz ta tá sa vagy meg sze gé se az
elõ zõ höz ha son ló prob lé ma.  Bi zo nyos ese tek -
ben egyik vagy má sik fél nek ér de ké ben áll hat,
hogy a sza bá lyo kat meg vál toz tas sák, vagy ne
kény sze rít sék ki be tar tá su kat (Klemperer, 2002,
176–177.  ol dal).  Nö vek võ li ci tes auk ci ó kon
elõbb-utóbb el ér ke zik az a pont, ami kor már
csak ke vés szá mú ve võ van ver seny ben, és ha az
aján lat té te lek nek nem azon nal kell kö vet ni ük
egy mást, a ver seny tár sak nak le he tõ sé ge nyí lik
fe nye ge tés sel él ni, vagy más mó don meg szeg ni
a sza bá lyo kat.  Zárt li ci tes auk ci ó kon rá adá sul az
el adó is kész te tést érez het a sza bá lyok meg ke -
rü lé sé re és pél dá ul újabb aján lat té te li kör ki írá -
sá ra, ha meg tud ja, hogy bi zo nyos ve võk haj lan -
dók len né nek töb bet aján la ni, mint az ak tu á lis
nyer tes li cit, mert úgy mond „el szá mí tot ták ma -
gu kat” az elõ zõ li cit jük be nyúj tá sa kor.  

Lát ha tó, hogy szá mos le he tõ ség kí nál ko zik,
ahol egy auk ció ter ve zé se fél re tud sik la ni.  
A prob lé mák ra ter mé sze te sen nincs egy ér tel mû
meg ol dás, amely mind egyi ket egyi de jû leg ki -
küsz öböl né.  Lé tez nek át vál tá sok (trade-offok)
az ár ve ré si for mák kí vá na tos tu laj don sá gai és
csa lás nak vagy ked ve zõt len kö rül mé nyek nek
(ös  sze ját szás, fe nye ge tés, nem meg fe le lõ szá mú
aján lat te võ stb.) va ló ki tett sé gük kö zött.  Ezek
kö zül két té nye zõ re kü lö nö sen ér de mes fi gyel -
met for dí ta ni: az ös  sze ját szás ra és a sza bá lyok
utó la gos vál toz ta tá sá ra.  Ezek, mint ké sõbb lát -
ni fog juk, a köz be szer zé sek nél is ko moly prob -
lé mát je len te nek, és alá ás hat ják az ere de ti célt, a
ver sen gés jó té kony ha tá sa i nak ki hasz ná lá sát a
vá sár lás te rü le tén.

Köz be szer zé si mo del lek

Az ár ve ré sek pi a ci li be ra li zá ci ó ban va ló el ter je -
dé se hoz zá já rult, hogy a köz be szer zé sek ben is
meg kö ve tel jék a ver se nyez te tést.  Az aján lat te -
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võk kö zöt ti ver seny nek le het nek jó té kony ha -
tá sai: nö vel he ti a ha té kony sá got, egyen lõ esé -
lye ket biz to sít hat min den vál la lat nak és csök -
kent he ti a kor rup ci ót.  Eh hez ké pest a ma gyar -
or szá gi ta pasz ta la tok ar ra utal nak, hogy a rend -
szer még sem tel je sí ti az elõb bi ek hez ha son ló,
el mé let ben jo gos el vá rá so kat.  A Transparency
International 2008-as ál lás fog la lá sa sze rint a
ma gyar tör vé nyi sza bá lyo zás ban túl sok a kis -
ka pu, a ki vé tel, ami az ere de ti jog al ko tói szán -
dék meg ke rü lé sé hez ve zet, vis  sza élé sek re ad al -
kal mat, a jog or vos la ti rend szer pe dig nem mû -
kö dik ha té ko nyan.  Mi e lõtt azon ban rá tér nénk
a gya kor la ti prob lé mák ra, vizs gál juk meg, el -
mé le ti szem pont ból mi lyen ered mé nyek áll nak
ren del ke zés re az op ti má lis köz be szer zé si me -
cha niz mus ki vá lasz tá sá hoz vagy jel lem zé sé hez.

A be szer zé si prob lé ma az ár ve ré si alap hely -
zet meg for dí tá sa ként ér tel mez he tõ.  Egy vá sár -
ló áll szem ben szá mos le het sé ges el adó val, és
kö zü lük kí ván ja ki vá lasz ta ni a szá má ra leg elõ -
nyö seb bet.  A ki vá lasz tás mód ját il le tõ en két el -
já rás cso por tot szo kás meg kü lön böz tet ni: 

• a ha gyo má nyos ár ve rést, ami kor a ve võ a
köz be szer zé si ten der ki írá sán túl nem kom -
mu ni kál ér dem ben az aján lat te võk kel, és

• a tár gya lást, ahol a ve võ és az el adó lé nye -
gé ben kö zö sen ala kít ja ki a ten der pa ra mé -
te re it, és a ve võ egyen ként pró bál tõ lük
mi nél ked ve zõbb aján la tot „ki csi kar ni”.

Meg kell je gyez nünk, hogy bár a be szer zé si
prob lé ma lé nye ges vo ná sa it te kint ve meg egye -
zik a ko ráb ban tár gyalt el adá si fel adat meg for -
dí tá sá val, az ár ve ré sek kel kap cso la tos ered mé -
nyek nem ül tet he tõk át egy az egy ben a köz be -
szer zé si szi tu á ci ó ra.  

Ál ta lá ban kér dés, hogy adott dol got ár ve rés
vagy tár gya lás út ján ér de mes-e be sze rez ni, de
még az ár ve ré sek cso port ján be lül is ak ko ra a
sok fé le ség, hogy ne héz meg ta lál ni a leg jobb
me cha niz must.  Esõ (1997) az ár ve ré si for mák
kö zött ke re si vi szony lag ál ta lá nos eset re a tár -
sa dal mi lag op ti má lis me cha niz must.  Ar ra az el -
sõ rá né zés re meg le põ ered mény re jut, hogy a

tár sa da lom nyer het a ver seny kor lá to zá sá val.  
A je len ség oka a kont ra sze lek ció, va gyis hogy a
ve võ nem tud ja meg ál la pí ta ni az el adók tény le -
ges költ ség vi szo nya it.  Ha a ve võ nem tud ja tel -
jes mér ték ben el len õriz ni a mi nõ sé get vagy a
be szer zés tár gyá nak más, ál ta la kí vá na tos nak
tar tott pa ra mé te re it, az in for má ci ós aszim met -
ria mi att elõ for dul hat, hogy a leg ol csóbb aján -
la tot vá laszt va egy ben a leg ros  szabb vagy ne ki
nem meg fe le lõ mi nõ sé get kap ja.  Amen  nyi ben
egy köz be szer zést bo nyo lí tó vál la lat nak azt ír -
juk elõ, hogy a leg ol csóbb aján la tot te võ vel kell
szer zõ dést köt nie, ez zel azt a ter het ró juk rá,
hogy a ten dert a le he tõ leg pon to sab ban kell ki -
ír nia.  Az ala csony árat szem elõtt tart va ugyan -
is az el adók nem fog nak be le szá mí ta ni az ár ba
olyan ele me ket, ame lye ket a ve võ nem kér ki fe -
je zet ten, ös  szes sé gé ben te hát a mi ni má lis mi -
nõ sé gû meg va ló sí tás ra ösz tö nöz zük õket.  Az
ilyen ösz tön zés nem min dig cél ra ve ze tõ, és a
vá sár ló nak sem áll ér de ké ben.  

Az egyes ese te ket kü lön kell te hát vá lasz ta -
nunk, még hoz zá asze rint, hogy mi lyen jó szág a
be szer zés tár gya.  Két tí pus nál köz vet le nül al -
kal maz ha tó az ár ve rés el mé let ered mé nye i nek
meg for dí tá sa.  Az egyik le he tõ ség, hogy kö zön -
sé ges jó szág ról van szó, amely nek mi nõ sé ge ter -
me lõ tõl füg get le nül ál lan dó, vagy leg alább is a
fo gyasz tó ál tal még a vá sár lás elõtt költ ség men -
te sen meg is mer he tõ.  A má sik cso port a ke re sé si
jó szá gok kö re, ame lyek nél a mi nõ ség re vo nat -
ko zó in for má ció a vá sár lás elõtt meg sze rez he -
tõ, de költ sé ges, vagy bár a mi nõ ség csak utó lag
de rül ki, eb ben az eset ben is bi zo nyít ha tó (a
mi nõ ség ki de rí té sé re jó pél da a kós to lás le he tõ -
sé ge).  A ter mé kek e tí pu sa i nál te hát a mi nõ ség
elõ ze te sen vagy utó la go san ve ri fi kál ha tó, így a
vá sár lás pil la na tá ban is szer zõ dés be fog lal ha tó.
Eb bõl ki fo lyó lag in for má ci ós aszim met ria sem
je lent ke zik, és a prob lé má ra al kal maz ha tók
Myerson (1981) ered mé nyei.  Kockázatsemleges,
ex ante egy for ma el adók nál te hát a be vé te li
szem pont ból op ti má lis be szer zé si me cha niz -
mus az ár ve rés (bár mi lyen for má ban).  
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Esõ (1997) a jó szá gok har ma dik tí pu sá ra ke -
re si a tár sa dal mi lag op ti má lis me cha niz must.  
A ta pasz ta la ti ja vak ese té ben a jó szág lé nye ges
tu laj don sá gai nem is mer he tõk elõ re, mi nõ sé -
gük csak hos  szabb idõ el tel té vel de rül ki, ami -
kor már nem bi zo nyít ha tó (ti pi ku san ilye nek
pél dá ul a gyógy sze rek), vagy a kós to lá suk és el -
fo gyasz tá suk kö zött nincs kü lönb ség.  Esõ
(1997) mo dell jé ben a ve võ pár tat lan, az az a
hasz nos sá ga nem függ at tól, hogy ki tõl vá sá -
rolt, a fe lek kockázatsemlegesek, a ve võ pe dig
csak egyet len jó szá got kí ván be sze rez ni.  Ilyen
fel té te lek mel lett egy olyan má so dik áras, zárt
li ci tes auk ció az op ti má lis, amely ben a ve võ
egy sé ges ár pla font és egyé ni, az el adók ra sza -
bott ár pad ló kat köt ki.  

E rö vid el mé le ti át te kin tés alap ján is vi lá go san
lát szik, mi lyen ös  sze tett fel adat az op ti má lis 
be szer zé si me cha niz mus meg vá lasz tá sa.  A prob -
lé ma meg ol dá sá ra egy elõ re nincs egy ér tel mû re -
cept, ezért a sza bá lyo zó nak na gyon kö rül te kin -
tõ en kell el jár nia, ami kor meg ha tá roz za, mi lyen
tár gya kat vagy szol gál ta tá so kat mi lyen el já rás ke -
re té ben kell be sze rez ni.  A kor rup ció le he tõ sé gé -
nek vis  sza szo rí tá sa fon tos cél, de a ta pasz ta la tok
(lásd pél dá ul Transparency International, 2008)
azt mu tat ják, hogy a tár gya lá sos for ma egy sze rû
ki zá rá sá val még nem va ló sul meg.  Ár ve ré ses be -
szer zés mel lett is ki vá ló le he tõ sé get nyújt az ösz -
 sze ját szás ra pél dá ul a szer zõ dés kö tés tõl va ló el ál -
lás, ezért a to váb bi ak ban a köz be szer zé sek nek
er re a két as pek tu sá ra kon cent rá lunk.  

Az oP ti má liS el Já ráS tÍ PuS 
meg vá lASz tá SA

Az elõ zõ fe je zet ben lát hat tuk, hogy az in for -
má ci ós aszim met ria mi att még az ár ve ré sek
cso port ján be lül sem fel tét le nül kön  nyû meg -
ha tá roz ni az op ti má lis be szer zé si me cha niz -
must.  Most egy lé pés sel „hát rébb” lép ve azt
vizs gál juk meg, mi tõl függ het, hogy va la mit ár -
ve rés vagy tár gya lás út ján ér de mes-e be sze re zi.  

A sza bá lyo zás ál ta lá ban csak ke vés szá mú 
el já rás tí pust is mer, az ezek kö zöt ti vá lasz tás
pe dig jel lem zõ en nem a kü lön bö zõ faj ta ár ve ré -
sek, ha nem egy bi zo nyos ár ve rés tí pus és egy bi -
zo nyos faj ta  tár gya lá sos el já rás kö zöt ti vá lasz -
tást je len ti.  A sza bá lyo zás ugyan ak kor mó do -
sít ha tó, meg kell te hát vizs gál ni, hogy mi lyen
el já rás tí pu sok kö zöt ti vá lasz tást ér de mes le he tõ vé
ten ni a köz be szer zés re kö te le zett aján lat ké rõk
szá má ra.  Az alap kér dés te hát az „ár ve rés vagy
tár gya lás?”, és e prob lé ma rész kér dé sei kö zé
tar to zik, hogy az egyes tár gya lás- és ár ve rés tí -
pu sok kö zül me lyek hasz ná la tát kí vá na tos ösz -
tö nöz ni vagy ép pen til ta ni.  

El mé le ti mo del lek

Az elõ zõ fe je zet ben már be mu tat tuk: ha egy
köz be szer zé sen vá sár ló vál la lat nak elõ ír juk,
hogy a leg ol csóbb aján la tot te võ vel kell szer zõ -
dést köt nie, az zal ar ra kész tet jük az aján lat te -
võ ket, hogy a ten der ki írá sá nak ha tá ra in be lül a
mi ni má lis mi nõ ség meg va ló sí tá sá ra tö re ked je -
nek.  Er re az alap ve tõ prob lé má ra kí ván meg ol -
dást ta lál ni Che (1993), aki olyan „több di men -
zi ós” ár ve ré si me cha niz must épít fel, amely ben
a ve võ nem csak az árat, ha nem a mi nõ sé get is
ér té ke li min den aján lat te võ nél.  Az ér té ke lé sek
agg re gá lá sát egy pont rend szer se gí ti.  Che
(1993) ered mé nye lé nye gé ben a be vé te li ek vi -
va len cia el vé nek több di men zi ós ki ter jesz té se.
Ha ugyan is a vá sár ló ké pes hi te le sen el kö te le -
zõd ni amel lett a „na iv” pont rend szer mel lett,
amely a va lós pre fe ren ci á it tük rö zi, a kü lön bö -
zõ ár ve ré si for mák a ve võ vár ha tó hasz nos sá ga
szem pont já ból ek vi va len sek lesz nek, a nyer tes
cég mi nõ sé gi dön té se azon ban az op ti má lis nál
ma ga sabb mi nõ sé gi szin tet ered mé nyez.
Ugyan ak kor, ha a ve võ bár mely pont rend szer
mel lett hi te le sen el kö te le zõd het, ak kor azok az
el já rá sok, ame lyek ben a leg ma ga sabb pont szá -
mú vál la lat nyer, és akár a sa ját, akár a má so dik
leg jobb aján la tot te võ vál la lá sai alap ján kö te les
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tel je sí te ni, imp le men tál ják az op ti má lis ki me -
ne tet.  Fel kell hív nunk rá a fi gyel met egy részt,
hogy az op ti má lis ki me net el éré sé nek szük sé -
ges fel té te le a hi te le sen el kö te le zõ dés, amely a
vá sár ló szem pont já ból nem min den eset ben
kön  nyû.  Más részt, bár az elõb bi hez ha son ló
pont rend sze rek al kal ma zá sa le ve szi a ter het a
ve võ vál lá ról és meg spó rol ja ne ki a mi nél pon -
to sabb ten der ki írá sá nak költ sé gét, le he tõ ség
nyí lik az ered mény ma ni pu lá lá sá ra a vá sár ló ol -
da lán, aki a pont rend szer meg fe le lõ meg vá lasz -
tá sá val lé nye gé ben bár kit ki hoz hat nyer tes nek.

Ket tõ nél több di men zió men tén még ne he -
zebb meg ha tá roz ni, me lyik az op ti má lis be -
szer zé si me cha niz mus.  Komp lex fel ada tok nál,
ami kor a ve võ eset leg nincs is bir to ká ban a
meg fe le lõ ten der ki írá sá hoz szük sé ges tu dás -
nak, in for má ci ó nak, ér de me sebb le het tár gya lá -
so kat foly tat ni a le het sé ges ki vi te le zõk kel.

Manelli és Vincent (1995) szin tén a kont ra -
sze lek ció prob lé má já ra fó ku szál va vizs gál ták,
mely be szer zé si me cha niz mus op ti má lis olyan -
kor, ami kor a mi nõ sé get nem le het szer zõ dés be
fog lal ni (a ve võ nem is me ri ex ante és a bí ró ság
elõtt sem le het iga zol ni ex post).  Va ló já ban
Manelli és Vincent (1995) a má so dik áras auk -
ci ót ha son lí tot ta ös  sze egy szek ven ci á lis „kell
vagy nem kell” (take-it-or-leave-it) tí pu sú aján -
lat ké ré si rend szer rel.  Utób bi so rán a ve võ elõ -
ször ki vá laszt egy ke res ke dõt, és ajánl ne ki egy
árat.  Ha az el fo gad ja, a szer zõ dés lét re jön.  Ha
nem fo gad ja el, a ve võ új aján la tot tesz, de már
egy má sik el adó nak.  Az al ku do zás ad dig foly -
ta tó dik, míg va la me lyik el adó el nem fo gad ja a
ne ki tett aján la tot, vagy min den ki el nem uta -
sít ja, ilyen kor nem tör té nik be szer zés.  A szer -
zõk li ne á ris prog ra mo zás se gít sé gé vel pró bál -
tak szük sé ges és elég sé ges fel té te le ket meg ál la -
pí ta ni, ame lyek mel lett a má so dik áras ár ve rés
és az is mer te tett szek ven ci á lis aján lat ké ré si
rend szer az op ti má lis.  Ar ra a kö vet kez te tés re
ju tot tak, hogy utób bi a le het sé ges kör nye ze tek
tá gabb kö ré ben op ti má lis, mint az ár ve rés.
Ugyan ak kor azt is meg ál la pí tot ták, hogy lé tez -

nek olyan kör nye ze tek, ame lyek ben egyik el já -
rás sem az, va gyis más faj ta be szer zé si me cha -
niz mu sok szám ba vé te lé re is szük ség van, ha a
tár sa dal mi lag op ti má lis köz be szer zé si el já rást
ke res sük.

Az elõb bi kö vet kez te tés több ku ta tót ar ra
ösz tön zött, hogy olyan be szer zé si me cha niz mu -
so kat dol goz za nak ki, ame lyek öt vö zik az ár ve -
rés és a tár gya lás elõ nye it.  Huh és Park (2010)
en nek szel le mé ben az ár ve rés és a tár gya lás kom -
bi ná lá sá nak le he tõ sé ge it vizs gál ták.  Elem zé sük
azon a meg fi gye lé sen alap szik, amely sze rint az
üz le ti élet ben gya ko ri, hogy egy be szer zés so rán
a ve võ elõ ször né hány le het sé ges el adó tól kér
aján la tot, majd azok ki ér té ke lé se alap ján vá laszt
ki kö zü lük egyet vagy töb bet, akik kel rész le tes
tár gya lá sok ba bo csát ko zik.  Ez az ár ve rést kö ve -
tõ tár gya lás le he tõ sé get biz to sít a fe lek nek, hogy
pon to sabb ké pet kap ja nak egy más tu dá sá ról,
költ ség vi szo nya i ról, komp lex fel ada tok ese té -
ben pe dig –, ahol az egy sze rû auk ció nem cél ra -
ve ze tõ – ma gá nak a fel adat nak a pa ra mé te re i rõl,
a prob lé ma meg ol dá sá nak tech ni kai le he tõ sé ge i -
rõl is egyez ked het nek.  A tár gya lás ré vén a ve võ
nagy mér ték ben men te sül az alól a te her alól,
hogy ma gá nak kell jen tel jes egé szé ben tisz tá ban
len nie az zal a szak tu dás sal, amely a tel je sí tés hez
és így egy tö ké le tes ten der ki írá sá hoz szük sé ges
len ne.  Huh és Park (2010) mo dell je alap ján egy
kockázatsemleges ve võ a má so dik áras auk ci ót
pre fe rál ja az el sõ áras sal szem ben az el sõ, ár ve ré -
ses kör ben, míg ös  szes sé gé ben a kom bi nált el já -
rás (el sõ- vagy má so dik áras auk ci ót kö ve tõ en
tár gya lás az el adók kal) na gyobb vár ha tó pro fi tot
ered mé nyez a ve võ szá má ra, mint ha csak ár ve -
rés vagy csak tár gya lás se gít sé gé vel bo nyo lí ta ná a
be szer zést.

Em pi ri kus elem zé sek

A té má ban több olyan ta nul mány is ké szült,
ame lyek a tény le ges be szer zé si gya kor lat alap -
ján kí ván ták fel tár ni az op ti má lis el já rás tí pus
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meg ha tá ro zá sá nak fo lya ma tát.  A kö vet ke zõk -
ben ezek – több nyi re egy be vá gó – ered mé nyei
kö zül is mer te tünk né há nyat.

Bajari, McMillan és Tadelis (2008) az ár ve rés
és az egyez ke dés kö zöt ti vá lasz tást vizs gál ták.
Az Egye sült Ál la mok ban a köz be szer zé si sza -
bá lyo zás szé les kör ben kö te le zõ vé te szi a nyílt
li ci tes ver se nyez te tést és a köz szfé rá ban az ese -
tek 97 szá za lé ká ban ezt is al kal maz zák, míg
ugyan ez az arány mind ös  sze 18 szá za lék a ma -
gán szfé rá ban (Bajari – McMillan – Tadelis,
2008, 23.  ol dal).  A szer zõk ar ra ke res ték a vá -
laszt, mi ma gya ráz za ezt az ala csony arányt a
ma gán szfé rá ban, és mely ese tek ben len ne meg -
fon to lan dó, hogy a köz szfé rá ban is in kább a
tár gya lá sos el já rást al kal maz zák.  Em pi ri kus
elem zé sük ben az 1995–2001 kö zöt ti észak-ka -
li for ni ai épí té si meg bí zá sok ki vá lasz tá si el já rá -
sa it vizs gál ták.  Az elem zés rá vi lá gí tott, hogy
mi nél komp le xebb egy pro jekt, an nál va ló szí -
nûbb, hogy tár gya lá so kat foly tat nak az aján lat -
te võk kel, és mi nél több po ten ci á lis épí tõ van,
an nál in kább meg éri ár ve ré sen oda ítél ni a meg -
bí zást.

Bonaccorsi és szer zõ tár sai (2000) ta nul má -
nyuk ban egy, az olasz kór há zak be szer zé se it
tar tal ma zó adat bá zis se gít sé gé vel vizs gál ták, mi
mo ti vál ja a kü lön bö zõ el já rá sok kö zöt ti vá lasz -
tást.  Négy olyan kö rül ményt si ke rült azo no sí -
ta ni uk, ame lyek fenn ál lá sa ese tén a kór há zak
in kább ár ve rést al kal maz nak tár gya lás he lyett.
Ezek a kö vet ke zõk:
u ha az ad mi niszt ra tív al kal ma zot tak nak na -

gyobb be le szó lá sa van a be szer zé si dön té sek be,
mint a gyó gyí tás ban részt ve võk nek (utób bi ak
ugyan is a mi nõ sé get sok kal fon to sabb nak tart -
ják, mint a költ ség szem pon to kat); 
v ha olyan tárgy ról van szó, ame lyek nél a

mi nõ ség ha tár költ sé ge ma gas vagy 
w a mi nõ ség ha tár hasz na ala csony, il let ve 
x ha a po ten ci á lis aján lat te võk szá ma ala -

csony.  (Bonaccorsi et al. , 2000, 15.  ol dal)
Ös  szes sé gé ben te hát õk is ar ra a kö vet kez -

te tés re ju tot tak, hogy mi nél fon to sabb sze re pet

ját szik a be szer zés so rán a mi nõ ség, an nál ke -
vés bé va ló szí nû, hogy ár ve rést al kal maz nak.  

Thomas és Wilson (2002) az el sõ áras auk ci ót
ha son lí tot ták ös  sze egy spe ci á lis, „több ol da lú”
tár gya lá sos el já rás sal.  Utób bi so rán a ve võ elõ -
ször aján la tot kér több le het sé ges el adó tól,
majd ki játs  sza õket egy más el len az zal, hogy
egyen ként tár gya lá sok ba bo csát ko zik ve lük (az
el adók nem tud nak egy más sal kom mu ni kál ni),
ame lyek so rán meg mu tat ja ne kik a ver seny tár -
sak aján la ta it, és az így ked ve zõb bé tett aján la -
tok kö zül vá laszt.  A szer zõk kí sér le tek se gít sé -
gé vel el sõ sor ban azt vizs gál ták, ho gyan be fo -
lyá sol ja a po ten ci á lis el adók szá ma azt, hogy
me lyik el já rás lesz a ve võ szem pont já ból ked ve -
zõbb.  A ve võ ket vé let len sze rû en pá ro sí tot ták
ket tõ vagy négy el adó val, és azt ta lál ták, hogy
míg két el adó ese tén az auk ci ók szig ni fi kán san
ala cso nyabb árak hoz ve zet tek, négy el adó ese -
tén nem volt ilyen kü lönb ség a ki ala kult árak
kö zött.  Saj nos, mi vel csak ezt a két fé le el ren de -
zést (ket tõ, il let ve négy el adó) vizs gál ták, nem
le het ál ta lá no sabb kö vet kez te té se ket le von ni
ar ra vo nat ko zó an, hogy az el adók mek ko ra szá -
má nál tû nik el az ár be li kü lönb ség a két el já rás
kö zött, vagy mi lyen kö rül mé nyek kö zött vál -
hat elõ nyö seb bé a több ol da lú tár gya lás az el sõ -
áras auk ci ó nál.

Más ered mé nyek is azt mu tat ják, hogy az ár -
ve rés csak bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött ve zet
ala cso nyabb árak hoz, mint a tár gya lás.  Kjerstad
(2005) egész ség ügyi be szer zé se ket vizs gál va
nem ta lált szig ni fi káns ár kü lönb sé get a két fé le
el já rás kö zött.  Leffler, Rucker és Munn (2003)
pe dig azt az ered ményt kap ták, hogy a fa áruk
el adá sa kor az ár ve re zõ ros  szab bul jár az auk ci -
ó val, mint a tár gya lás sal, amen  nyi ben nem ve szi
igény be er dé sze ti szak ér tõ se gít sé gét.

Az is mer te tett mo del lek és em pi ri kus bi zo -
nyí té kok alap ján vi lá gos, hogy ér de mes az egy -
sze rû el sõ áras auk ció elõ írá sa he lyett több fé le,
tár gya lá sos vagy akár kom bi nált el já rást is el ér -
he tõ vé ten ni a köz be szer zé sek te rü le tén.  Tár -
sa dal mi szem pont ból kí vá na tos le het te hát,



n PHD-PÁLYÁZAT n

422

hogy az aján lat ké rõk na gyobb sza bad sá got
kap ja nak az el já rás tí pu sok kö zöt ti vá lasz tás -
ban.  Ter mé sze te sen nem sza bad fi gyel men kí -
vül hagy ni, hogy ez zel együtt au to ma ti ku san
fel me rül nek más faj ta prob lé mák, ami lyen pél -
dá ul a kor rup ció koc ká za tá nak nö ve ke dé se.  
A té má nak ez a ré sze azon ban már in kább má -
so dik gya kor la ti prob lé mánk hoz kap cso ló dik.  

A Szer zõ DéS KÖ téS tõl vA ló el ál láS

A Tát rai (2009) ku ta tá sá ban le írt ma gyar or szá -
gi ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a ha zai köz -
be szer zé si rend szer egyik leg na gyobb prob lé -
má ja a szer zõ dés kö tés tõl va ló el ál lás.  A tör -
vény azért biz to sít le he tõ sé get a fe lek nek az el -
ál lás ra, mert az el já rá sok ál ta lá ban hos  szú ide ig
tar ta nak, ami alatt na gyobb va ló szí nû ség gel kö -
vet ke zik be va la mi lyen vá rat lan ese mény, mint
ha rö vid idõn be lül meg szü let né nek a dön té -
sek.  A tör vény ha tá lyos szö ve ge sze rint a ve võ
„csak ab ban az eset ben men te sül a köz be szer -
zé si szer zõ dés meg kö té sé nek kö te le zett sé ge
alól, ha az aján la tok el bí rá lá sá ról szó ló írás be li
ös  sze ge zés meg kül dé sét kö ve tõ en – ál ta la elõ re
nem lát ha tó és el há rít ha tat lan ok kö vet kez té -
ben – be ál lott lé nye ges kö rül mény mi att a köz -
be szer zé si szer zõ dés meg kö té sé re vagy tel je sí -
té sé re nem ké pes.” [2011.  évi CVIII.  tör vény a
köz be szer zé sek rõl, 124.  § (9)] 

Kön  nyû be lát ni, mi lyen ne he zen el len õriz he tõ,
hogy va ló ban fenn áll-e az az „el há rít ha tat lan”
kö rül mény, ami le he tõ vé ten né a ki hát rá lást a
ten der nyer te sé vel szem be ni kö te le zett sé gek
alól.  A ve võ pél dá ul bár mi kor hi vat koz hat 
ar ra, hogy még sem tud na fi zet ni.  Ha son ló -
kép pen a nyer tes aján lat te võ is vis  sza lép het,
bi zo nyos el já rá sok ban utat en ged ve ez zel a
má so dik he lye zett nek és le he tõ sé get te remt ve
az össze ját szás ra.

Lát ha tó, hogy azok a mo ti vá ci ók, ame lyek a
szer zõ dés kö tés tõl va ló el ál lás en ge dé lye zé sé hez
ve zet tek, mind két fél szá má ra le he tõ sé get ad nak

az ered mény ma ni pu lá lá sá ra, akik al kal man ként
él nek is ez zel [Tát rai (2009, 840.  ol dal) em lít
ilyen ese te ket].  Meg kel le ne te hát ta lál ni va la mi -
lyen egész sé ges egyen súlyt az el ál lás le he tõ vé té -
te le és az ös  sze ját szás aka dá lyo zá sa kö zött.  
A prob lé ma to váb bi tisz tá zá sá hoz te kint sük át,
mi lyen ered mé nyek áll nak ren del ke zés re a jog
gaz da sá gi elem zé se (law and economics) te rü le tén,
ame lyek se gít het nek a prob lé ma meg ol dá sá ban.

A köz be szer zé sek nél a szer zõ dés kö tés tõl va -
ló el ál lást el mé le ti szem pont ból te kint het jük
szer zõ dés sze gés nek, hi szen a konk rét szer zõ -
dés alá írá sa elõtt is lé te zik már egy meg ál la po -
dás, amely sze rint az aján lat ké rõ vál lal ja, hogy
az adott sza bá lyok sze rint ki vá lasz tott aján lat -
te võ vel köt szer zõ dést a tel je sí tés re, az aján lat -
te võk pe dig vál lal ják, hogy a be adott aján lat fel -
tét elei sze rint tel je sí te nek, ha rá juk esik a ve võ
vá lasz tá sa.  A szer zõ dé si jog iro dal má nak alap -
ve tõ kér dé se, hogy mely szer zõ dé sek le gye nek
ki kény sze rít he tõk, és mi kor, mi lyen fel té te lek
mel lett tar toz zon a szer zõ dést meg sze gõ fél
kár té rí tés sel.  

Az el mé let több fé le in do kot is el is mer, ame -
lyek ah hoz ve zet het nek, hogy egy szer zõ dést
fel bont sa nak és a tar tal mát ne kény sze rít sék ki.
Ilye nek le het nek a cse lek võ kép te len sze mél  lyel
kö tött szer zõ dé sek, a köl csö nös té ve dés vagy a
csa lás, és eb be a kör be tar to zik a tel je sí tés le he -
tet len sé ge (ami kor egy vá rat lan ese mény el le -
he tet le ní ti a tel je sí tést) és a szer zõ dé ses cél
meg hi ú su lá sa is (ami kor egy vá rat lan ese mény
meg hi ú sít ja a tel je sí tés cél ját).  Utób bi két eset -
ben a fel bon tást ké rõ fél el is me ri, hogy kö te le -
zett sé ge ket vál lalt, de ar ra hi vat ko zik, hogy bi -
zo nyos fenn ál ló kö rül mé nyek mi att kép te len
azo kat tel je sí te ni, és ta gad ja, hogy kár té rí tés sel
tar toz na a szer zõ dés meg sze gé sé ért.  A le he tet -
len sé get tá gan kell ér tel mez ni, ide so rol juk
ugyan is azo kat a hely ze te ket is, ami kor a tel je -
sí tés fi zi ka i lag le het sé ges vol na, de egy vá rat lan
kö rül mény mi att az ere de ti leg ter ve zett nél sok -
kal költ sé ge sebb, va gyis gaz da sá gi ér te lem ben
vált le he tet len né.
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A kér dés te hát az, hogy ha egy bi zony ta lan
ese mény kö vet kez té ben a tel je sí tés le he tet len -
né vált, tar toz zon-e kár té rí tés sel az ígé ret te võ
vagy men te sül jön aló la? Egy tö ké le tes szer zõ -
dés ben a fe lek ki tér né nek min den le het sé ges
bi zony ta lan ese mény re és tisz táz nák, ki vi se li
an nak koc ká za tát.  A va ló ság ban azon ban ezek
a tár gya lá sok költ sé ge sek, így lesz nek olyan bi -
zony ta lan ese mé nyek, ame lyek re a szer zõ dés
nem tér ki, mi vel a va ló szí nût len koc ká za tok ról
va ló tár gya lá sok költ sé ge meg ha lad ja az ál ta luk
el ér he tõ hasz not.  A szer zõ dé sek jo gá nak ezt a
hé za got kell ki töl te nie, meg spó rol va a tár gya lás
költ sé ge it a fe lek nek, amen  nyi ben azok nem
akar nak a tör vény ad ta ke re tek tõl el tér ni.  

Ki re ter hel jük a vá rat lan ese mé nyek koc ká -
za tát? A köz gaz da sá gi lo gi ká ból adó dó vá lasz
az, hogy ar ra, aki ki sebb költ ség gel vi sel he ti
ezt a koc ká za tot.  A koc ká za tot vi se lõ fél ek -
kor fe le lõs sé ge tu da tá ban meg pró bál hat ja pél -
dá ul meg elõz ni a vá rat lan ese mény be kö vet ke -
zé sét.  Az a tény azon ban, hogy va la ki nem
tud ta vol na (és  sze rû en vál lal ha tó költ sé gek
árán) meg elõz ni a bi zony ta lan ese ményt, nem
je len ti fel tét le nül azt, hogy men te sí te ni kell õt
a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek alól (Posner –
Rosenfield, 1977, 90.  ol dal).  A meg elõ zés
csak egy mód, le he tõ ség van biz to sí tás ra is.  
A fe lek biz to sít hat ják ön ma gu kat (pél dá ul egy
ügy fél fi ze tés kép te len né vá lá sa el len port-
fóliójuk di ver zi fi ká lá sá val) vagy vá sá rol hat nak
pi a ci biz to sí tást (pél dá ul egy elõ adó mû vész a
ha lá la ese té re).  An nak meg ál la pí tá sá hoz, hogy
me lyik fél a ki sebb költ sé gû koc ká zat vi se lõ,
két fé le költ sé get kell fi gye lem be ven ni
(Posner – Rosenfield, 1977, 91.  ol dal).  Az
egyik költ ség tí pus a vár ha tó kár becs lé se: ide -
tar to zik az ese mény be kö vet ke zé si va ló szí nû -
sé gé nek meg ál la pí tá sa és a be kö vet ke zés ese -
tén ke let ke zõ kár becs lé se.  A má sik tí pus a
tranz ak ci ós költ ség, ami a koc ká zat ki küsz -
öbö lé sé nek vagy mi ni ma li zá lá sá nak költ sé ge,
az az a biz to sí tá sé.  Ál ta lá ban el mond ha tó,
hogy amen  nyi ben jó le he tõ sé gek van nak a di -

ver zi fi ká lás ra, az ön biz to sí tás ol csóbb meg ol -
dás, mint a pi a ci biz to sí tás.  

Az elv lát szó lag egy ér tel mû: meg kell vizs -
gál ni, ki tud ja job ban meg be csül ni a kárt és a
be kö vet ke zés va ló szí nû sé gét, és ki köt het rá ol -
csób ban biz to sí tást – en nek a fél nek kell vi sel -
nie a koc ká za to kat, és at tól füg gõ en, hogy ez az
ígé ret jo go sult ja vagy az ígé ret te võ, a szer zõ -
dést fel kell bon ta ni vagy ki kell kény sze rí te ni.
A meg ol dás azon ban nem min dig egy sze rû,
elõ for dul, hogy a kü lön bö zõ költ sé ge ket más-
más fél vi se li ol csób ban, és ilyen ese tek ben,
ami kor a két faj ta költ ség elem zé se el len ke zõ
irány ba mu tat, nem ál la pít ha tó meg, hogy ki a
leg ki sebb költ sé gû koc ká zat vi se lõ.  Ál ta lá ban
azon ban igaz, hogy az ígé ret te võ ké pes a koc -
ká za to kat ol csób ban vi sel ni, ezért fõ sza bály nak
azt te kint het jük, hogy az ígé ret te võ szi go rú fe -
le lõs ség gel tar to zik az ígé re te be tar tá sá ért és
kö te le zett sé gei alól csak rit kán men te sül.

Egy ál ta lán nem egy ér tel mû te hát, hogy kel -
le ne-e egy köz be szer zés so rán in gye nes le he tõ -
sé get biz to sí ta ni a fe lek nek a szer zõ dés kö tés tõl
va ló el ál lás ra.  Nem in do kolt pél dá ul, hogy a
gyõz tes aján lat te võ vi sel je an nak koc ká za tát, ha
a ve võ utó lag rá jön, ros  szul ír ta ki a ten dert,
ezért vis  sza lép ne.  Meg kel le ne vizs gál ni, ál ta lá -
ban me lyik fél az el já rá sok so rán a ki sebb költ -
sé gû koc ká zat vi se lõ és ez alap ján dön te ni az
ígé re tek ki kény sze rí té sé rõl, il let ve a le het sé ges
kár té rí tés rõl.  Így sem biz tos, hogy az ös  sze ját -
szás tel je sen ki küsz öböl he tõ, de nem is fel tét -
le nül ra ci o ná lis er re tö re ked ni.  A köz gaz da sá gi
ér ve ket azon ban sem mi képp sem len ne sza bad
fi gyel men kí vül hagy ni a szer zõ dés kö tés tõl va -
ló el ál lás sza bá lyo zá sa kor.

ÖS  Sze fog lA láS

A be szer zé sek so rán az auk ci ók al kal ma zá sá nak
elõ nye, hogy a ver sen gés ré vén a ve võ ké pes le -
het a szá má ra leg ked ve zõbb árat el ér ni.  Hát rá -
nya, hogy csak bi zo nyos fel té te lek tel je sü lé se
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ese tén ér he tõ el a kí vánt ha tás (pél dá ul meg fe le -
lõ szá mú aján lat te võ rész vé te lé re van szük ség),
és hogy a ver sen gés kön  nyen a mi nõ ség ro vá sá -
ra me het, amen  nyi ben az nem fog lal ha tó szer -
zõ dés be.  A tár gya lá sos el já rás elõ nye: le ve szi az
aján lat ké rõ vál lá ról a mi nél tö ké le te sebb ten der
ki írá sá nak ter hét, ugyan ak kor a sza bá lyo zók ál -
ta lá ban tar ta nak tõ le, mi vel a tár gya lá sok ré vén
szü le tõ aján la tok nem fel tét le nül ös  sze ha son lít -
ha tók, a ve võ és az el adó kö zöt ti kom mu ni ká ció
mi att pe dig bár mi kor fel me rül het az ös  sze ját -
szás gya nú ja.  Emi att a köz be szer zé si tör vé nyek
a leg több eset ben el sõ áras auk ció hasz ná la tát 
ír ják elõ az aján lat ké rés re kö te le zet tek nek.  Az
el mé le ti mo del lek és az ed di gi em pi ri kus elem -
zé sek ugyan ak kor nem tá maszt ják alá az ár ve rés
el sõ sé gét a tár gya lás sal szem ben.  Vizs gá ló dá -
sunk so rán így ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tunk:
tár sa dal mi szem pont ból kí vá na tos len ne, hogy
az aján lat ké rõk na gyobb sza bad sá got kap ja nak
az el já rás tí pu sok kö zöt ti vá lasz tás ban.

A ma gyar or szá gi ta pasz ta la tok azt mu tat ják,
hogy a fe lek az ered mény ki hir de té se után haj -
la mo sak el áll ni a szer zõ dés kö tés tõl.  A tör vény
az el já rá sok hos  sza dal mas vol ta mi att biz to sít
er re le he tõ sé get (be kö vet kez het vá rat lan ese -
mény, ami mi att a tel je sí tés le he tet le né vá lik),
de egyút tal esz közt is ad a fe lek ke zé be az ösz -
 sze ját szás ra (az el adók vagy egy-egy el adó és a
ve võ kö zött).  A szer zõ dé sek jo gá nak köz gaz -
da sá gi elem zé se se gít sé gé vel rá mu tat tunk,
hogy a szer zõ dés ki kény sze rí té sét at tól kell
füg gõ vé ten ni, hogy a vá rat lan ese mény koc ká -
za tát, ami mi att a szer zõ dés fel bon tá sát ké rik,
me lyik fél vi se li ki sebb költ ség gel.  Az el já rás
idõ tar ta ma vagy a vá rat lan ese mény meg elõ zé -
sé nek le he tet len sé ge te hát ön ma gá ban nem in -
do kol ja, hogy bár me lyik fe let fel ment sék ígé -
re te tel je sí té sé nek kö te le zett sé ge alól.  Rá adá -
sul az ös  sze ját szás is gyen gít he tõ vol na, ha a
szer zõ dés kö tés tõl nem le het ne költ ség men te -
sen el áll ni.
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