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Tisztelt Képviselő Urak!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (8) bekezdésébe n
foglaltak szerint hozzám intézett „Mi indokolja, hogy közbeszerzés nélkü l
valósíthatja meg az elektronikus útdíjfizetési rendszer kiépítését az Állam i
Autópálya Kezelő Zrt.?” című, K/10430. számú írásbeli kérdésükre az alább i
tájékoztatást adom:

Mind a „közbeszerzés”, mind a „minősített beszerzés” fogalma a közpénzbő l
megvalósuló beszerzések jogszabály által részleteiben szabályozott, ellen őrzött
folyamatát jelöli . Egyes speciális tárgyú, egyedi védelmi intézkedéseket igénylő ,
közpénzbő l megvalósított beszerzések esetében maga a közbeszerzésekröl szóló
2011 . évi CVIII . törvény (Kbt.) ad lehetőséget arra -- a 2010 előtti szabályozásho z
hasonlóan —, hogy az eljárás egyes szabályait a kormány rendelete a törvényt ől
eltérően rendezze . 2010 előtt a szocialista kormányzat maga is számos, ún . „143-as ”
eljárást folytatott le (az elnevezés a kormányrendelet számából adódik), azzal a
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különbséggel, hogy a korábbi szabályozás jelentősen kötetlenebb volt az új ,
minősített beszerzést szabályozó, 21812011 . (X. 19.) Korm . rendelet szabályaihoz
képest. Számos ponton — közös háttérszabályként — a Kbt . vonatkozik a minősített
beszerzésekre is . A jogi terminológia oldaláról nézve a min ősített beszerzésekre nem
a közbeszerzés fogalmat használjuk, az eljárások részleteit, azok szabályozottságát ,
követelményeinek szigorúságát vizsgálva a két eljárás azonban nem különbözi k
egymástól lényegesen . Köznyelvi szempontból a . minősített beszerzés is
közbeszerzés, nem kontroll és korlátok nélküli közpénzfelhasználás, hane m
rendkívül szigorúan szabályozott, formalizált eljárás, amelynek megindítását a z
Országgyű lés illetékes bizottsága hagyta jóvá .

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. eredetileg egy bárki számára nyitva áll ó
közbeszerzési eljárás keretében kívánta kiválasztani a rendszer teljes kialakítását
végző fővállalkozót. A kitűzött beszerzési cél elérése érdekében azonban mind az
eredeti modellt, mind a projekt megvalósításához szükséges beszerzési eljárásokat ,
mind pedig a megvalósítás szerepl ő it felül kellett vizsgálni . A tender a kormányzat
hibáján kívüli okból eredménytelennek bizonyult, aminek következtében alapvet ően
megváltoztak a feltételek, ugyanakkor a kitűzött határidők és a költségvetési bevétel i
elő irányzat változatlanok maradtak . Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a
kormány nem meggondolta magát, hanem újratervezte a projektet, amelynek sorá n
szükségessé vált az a védelem, amelyet a min ősített beszerzési eljárás szabálya i
nyújtanak .

A kiválasztási kritériumok körébő l egyetlen speciális szempontot említhetünk meg,
amely magából a minősített beszerzési eljárást leíró jogszabályból következik . Az
ajánlattevők az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzéken szereplő
gazdasági szereplőkbő l kerülhetnek ki, a jegyzékre felvenni pedig csak alapos é s
szigorú biztonsági vizsgálaton átesett szerepl őt lehet. Minden egyéb szempon t
megegyezik a szokásos beszerzési szempontokkal, így a határid őt tartani képes, és
a projekt megvalósítására minél alacsonyabb áron alkalmas ajánlattev őt, illetve
ajánlattevőket kell kiválasztani .

Az előzőekben ismertetett, átfogóan szabályozott min ősített beszerzés során a
kiválasztást kizárólag a már említett elvek befolyásolják .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjenek elfogadni .

Budapest, 2013. április „ L .”
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