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Érkezett: 2005 DEC 0 7

Magyar Orszd~l& Gazdasági Bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Ors2ággyW4s elnökének

Helvben

Bizonsápi módosrtn lavaslat

Tiszteit Elnök Asszony!

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a kézbeszerzésekről szóló 2003. évi C=.. törvény modasitüsá ól szóló T118199.

számú tőrvényjüvcaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak 20. §-dCnark az aldrbbi m~sitósdtjavarsolja.

20. §

L1 A Kbt. 44. § [-ónak helyébel (1) bekezdése a következS [rendelkezés lépj
mondattal eaész0lk" :

„[44. § (1) E fejezet alkalmazásában hirdetmény kőzzctctelén az Európai Unió
Hivatalos Lapjában és a hirdctméuyek elektronikus napilapjában (a továbbiakban:
TED-adatbank) tőrfenő közzétételt kell érteni, kivéve, ha e fejezet másként rendelkezik.
A hirdctménynek az ajánlatkérő honlapján türtéuó közzétctelc esetében [43. § (X)
bekezdés] a hirdetmény kázzétételéhez fűződő joghatások szempontjából a
hirdetménynek a honlapon tŐrténó közzétételének illópontja az irányellő .]

Ahirdctm . ekaz Wánlatkéri hontagján történ UZZététele esetében. 143 . §-W
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honlaponitörténő kemmétetelének ídővontia az iránvad. '

- [(2) Az ajánlatkérnnck a hirdetményt a lehető leggyorsabban és a
legmegfelclóbb módon kell megküldenie az Európai KŐzósségek Hivatalos Kiadványai
Hnvataiának .

(3) Az ajánlatkérő a hirdetményt - a ki!IŐn jogszabályban meghatározott
szabályok szerint a Kőzbesmrzések Tanácsán, illetve a központi rendszeren keresztűt
is megküldheti az Európai Ki zósségck Hivatalos Kiadványai Hivatalának. A
Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkéi& által megküldátt hirdetményt az
ajánlattérd erre vonatkozó kérelmére - továbbküldése, feladása elolt megvizsgálja
abból a szempontból, hogy megfelel-e h közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak-
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A hirdetmcnyck ellenőrzéséért -- külűu jogszabályban meghatározott mértékű W- díjat
kell fizetni.

(4) Gyorsított eljárás (136. t) esetében a hirdetményt telefaxon vagy
elektronikus úton kell megküldeni .

(5) A hirdetményt közzétételre az ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő erre
vonatkozó kérelme esetén a Közbeszerzések Tanácsa adja fel. A hirdetmény feladásának
napját az ajánlatkérőnek, öletve a Közbeszerzések Tanácsainak tudnia kell igazolni,

(6) A Közbeszerzések Tanácsa a hirdetmény nem elektronikus úton, illetve
elektronikus úton, de nem a Ulbu jogszabályban meghatározott módon tórtén6
megküldése esetén - az ajánlatkérő kérelmére - a kúlöu jogszabályban meghatározott
mádnak megfe%18 elektronikus úton küldi tovább a hirdetményt az Európai Közősségek
Hivatalos Kiadványai Hivatala részére. A hirdetmény ilyen mödou, elektronikus úton
történd továbbküldéséért - külön jogszabályban meghatározott mértékű - díjat kell
fizetni.

(7) Az Európai Közősségek Yivatalos Kiadványai Hivatala a hirdetményt a
feledőst kóv~en legkésSbb tizenkét napon belől teszi közzé; gyorsított eljárás, valamint
a hirdetmény elektronikus uton, kűlón jogszabályban meghatározott mádon történő
feladása csctében pedig legkésőbb öt napon belűt

(8) Az Európai Közősségek Hivatalos Kiadványai Hivatala visszaigazolást Uld
a megküldött hirdetmények kBzzétételéról, megjelölve a közzététel időpontját. A
visszaigazolás a közzétételre vonatkozó bizonyítéknak minősűi . -j

f2) A Kbt. 44. $ (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki :

A hird

	

n k llenó e ayo bó o rozott mérté
kellf7Ctlli : '

(3) A Kbt. 44. $-a a következő(ó)-(7)bekezdéssel egészül ki :

„(6)A Közbeszerzések Tanácsa a hirdetmény nemelektronikus , .úton . illetve
elektronikres úton de nem a küli a 'o

	

bál ban me

	

zo ód t"rtén me kül
esetén-azajánlatkémkérelmére -a kel sn jogszabályban meghatározott módnak megfelelt
ele o

	

s út n 1 ' tovább birdetmén az Euré ai Ks3zössé ek s '

	

o Kiadván
Hivatalarészére. A hirdetmény ilyen módonm elektronikus úton tc rténó továbbk%ldéséért -
külön iogszabályban mPRhatározott mértckü -diíat kell fizetni.

(7) .Az Euröpai Közősségek Hivatalos Kiadványai liyatala visszaip-aa7<> küld a
1 S

	

én k ö zét' elér6l

	

Ji lve a közzététel idSpontiát_ A visszaigazolás
a közzétételre, vonatkozó bizonvitéknak minősül ."
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2. A Gazdasági bizottsdg a törvényjavaslatnak 82.§ri~ ay alóbbi modosrtasatjavasoljar

82 . §

(1) A Kbt. 184. § [-a helyébe] (1)bekezdése a következő [rendelkezés lép]
mondattal ezészűl ki:

„[184. § (1) E fejezet alkalmazásában hirdetmény közzétételén az Európai Unió
Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban-
TEA-adatbank) történő kőzzétételt kell érteni, kivéve, ha e fejezet másként rendelkezik.
A hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetében [1$2. § (l .)
bekezdés) a hirdetmény közzétételéhez főződő joghatások szemrpoutjáh61 a
hirdetménynek a honlapon történS közzétételének időpontja az irányadó .]

A hirdetménynek az aiánlatk+ rő honlapján történő közzététele esetében (182 . $ (1)
bekezdés ahi	'n	zzétételéhez fúződó lophatások szemnontiából a hirdetménvnck a
honlapon töxtérlü kozzétételének időpontja azirányadó."

[(2) Az ajánlatkérőnek a hirdetményt a lehető leggyorsabban és a
legmegfelelőbb mádon kell megküldenie az Európai Közősségek Hivatalos Kiadványai
Hivatalának.

(3) Az ajánlatkérő a hirdetményt -- a különu jogszabályban meghatározott
szabályok szerint - a Közbeszerzések Tanácsán, illetve a közpond rendszeren keresztül
is megküldheti az Európaii Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának. A
Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által mcgkuldött birdctmémyt az
ajánlatkérő erre vonatkozó kérelmére - továbbküldése, feladása előtt - megvizsgálja
abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak .
A hirdetmények ellenőrzéséért - kűlőn jogszabályban meghatározott mértékű - díjat
kell fizetni.

(4) A hirdetményt közzétételre az ajánlatkérő, illetve az ajánlatkérő erre
vonatkozó kérelme esetén a Közbeszerzések Tanácsa adja fel. A hirdetmény feladásának
napját az ajánlatkérőnek, illetve a Közbeszerzések Tanácsának tudnia kell igazolni .

(5) A Közbeszerzések Tanácsa a hirdetmény nem elektronikus úton, illetve
elektronikus úton, de nem a kűlöu jogszabályban meghatározott mádon tórtén8
megküldése esetén - ar ajánlatkérő kérelmére - a külön jogszabályban meghatározott
módnak megfelelő elektronikus úton küldi tovább a hirdetményt az Európai Közösségek
Hivatalos Kiadványai Hivatala részére . A hirdetmény ilyen módon, elektronikus útorr
történő továbbktíldéséért - külőu jogszabályban meghatározott mértékű - dijat kell
fizetni .

(6) Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala a hirdetményt a
feladást kővetően legkésőbb tizenkét napon befúl teszi közzé; a hirdetmény elektronikus
úton, külön jogszabályban meghatározott módon történő feladása esetében, valamint
kivételes esetekben az ajánlatkérő kérésérc az ajánlati, illetőleg a részvételi felhívást
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tartalmazó hirdetmény (189. §, 202. §) telefaxon vaiu feladása esetén pedig legkésőbb ót
napon belül.

(7) Az Európai KözUségck Hivatalos Kiadványai Hivatala visszaigazolást küld
a megküldött hirdetmények közzétételérői, megjelölve a kóxzététel időpontját . A
vissaaigazolús a közzétételre vonatkozó bizonyítéknak minősül .")

f2)A Kbt. 184. § (4) bekezdése a következö mondattal egészül ki :

ut

A hirdetmén e el enö ré ért

	

n o s b' b x3ne határozott
diiatkell fiz~!."

(3)A jKbt..184. 4-a akövetkezá(ó)-(7) bekezdcsckkelegészülki;

.S

..(G) A KZ;zbesxerzések Tanácsa a hirdetménv nem elektronikus úton, illetveelektronikus
úton de nem küli n o szabál bán me határ o q *do t rté ő e küldése eseté - az
ainnlatkérö kézelmére -a külön ionszabályban meghatározott mádnak megfelelő elektronikus

d' tovább a hír e 'n Euró ai K.özO sé k Hivata os +v: E i- avatala
részére. A hirdetmény ilyen módon, elektronikus úton te>rténc továbbküldéséért-külön
j"szabályban meghatározott }nértékü-díiat kell fizetni .

Az Euró i Közi ssé ek Hivatalos Kiadván

	

v tala v

n

a meazolást kül 1 5
hirdetményekközzétételéröl, me eltilve a közzé_té_t _iifDontiát.Avissz..aigazolás a
közzétételre vonatkozóbízonvítéknakminősül ."

3. A Gazdasági bizottság a t£7rvényjavaslatnak 10,4.. §-ónak az alábbi módosításr tjavasodja:

104. §

A Kbt. 249. §-ónak (5) bekezdése [helyébe a következő rendelkezés lép] a
következő mondattal ep-észziíl lei :

„[(5) A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkéi$ által megküldött
hirdetményt az ajánlatkérő erre vonatkozó kérelmére megvizsgálja abból a'
szempontból, hogy megfelel-e a kőzbcsaerzésckkel kapcsolatos jogszabályoknak .} A
hirdetmények [ellenőrzéséért] szerkesztéséért, kt118n jogszabályban meghatározott mértckű --
díjat kell fizetni."

4. A Gazdacsági bizottság a tőrvány, javastamak 17, -almé az alábbi mádosftásátjavasolja:

117. §

A Kbt. . 278 . §-ónak (5) bekezdése [helyébe a következ5 rendelkezés lépj a
következő mondattal eRész(il ki :

4
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„[(5) A Közbeszerzések Tanúesax (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött
hirdetményt az ajánlatkérő erre vonatkozó kérelmére megvízsg{lja abból a
szempontból, hogy megfelel-e a kőzbeszerzésckkcl kapcsolatos jogszabályoknak.] A
hird~ények [ellen# rzéséért] szerkesztéséért -alán jogszabályban meghatározott mértékű -
díjat kell fizetni."

5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak 133. §-a (3) bekezdésének az alábbi
»r. dosltlsútjavasolja:

(3) 2007. január 1-jén lép hatályba a Kbt. 4. §-ának -- c torvény 2. §-ának (1)
bekezdésével megállapított - 2/C. pontja, a Kbt. 4. §-ának - e tarvény 2. §-ának (12)
bekezdésével megállapított - 33/,A. . pontja, a Kbt. 4 . §-ának - e törvény 2. §-ának () 3)
bekezdésével megállapított - 368. pontja, a Kbt. - e torvény 7. §-ávei megállapított - 17/A .
§-a, a. Kbt. - e törvény 16. §-óval megállapított - 391A. §-ónak (2) bekezdése, a Kbt . 41 . §-
ának - e tárvény 17. §-ával megállapított - (4) bekezdése, a Kbt. 44. §-ának - e torvény 20 .
[§-ávei] _~-ónak (3) bekezdésével megállapított - [(2)-(7)j f bekezdése, a Kbt. 60. §-a (1)
bekezdésének - e törvény 28 . §-ával megállapított -- i) pontja, a Kbt. 63 . §-a (2) bekezdésének
- e törvény 29, §-ával megállapított - j} pontja, a Kbt. 1$0. §-ának - e tarvény 79 . §-ával
megállapított - (5) bekezdése, a Kbt. 184. §-ének - e törvény 82 . [§-ával]&--ónak(3)
beke,adésével megállapított- E(2)-j (6) bekezdése, a Kbt . 246 . §-ának - e t&-vény 101 . §-ával
megállapított - (4) bekezdése, [a Kbt. 249. §-ának - e tőrvény 104. §-ával megállapított -
(5) bekezdése,] é a Kbt. 275. §-ának - e torvény 114. §-ával megállapított - (5) bekezdése
[és a KM. 278. §-ának - e tőrvény 117. §-éval megállapított- (5) bekezdése] .

6. A Gazdasági bizottság a törvényjavashdnak 135. §-a(3) bekezdésének az elhaevdsát
javasoja:

[(3) E tőrvény batólybalépésével egyidejűleg a közigazgatási batósógi eljárás és
szolgáltatás ölfaiónos szabályairól szőlő 2004. évi CXL. törvény 174. §-ának (1)
bekezdése a következő űjp ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a .Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
,J) a központi rendszer múkődésének feltételeit."]
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Indokolás

A törvényjavaslat eredeti 20 . §-a 2007. január 1 jétál kezdődően meg kívánja szüntetni
a hirdetmények kézponti kiküldését és a kiküldést megelőző kötelező
hirdetményellenőrzést .

A módosító első és második pontjában meghatározott módosítás a kötelező
hirdetményellenőrzés és a Közbeszerzések Tanácsán keresztül történő központi
hirdetmény-kiküldés rendszerének fenntartására irányul az alábbiakban kifejtett
indokokra figyelemmel .

A hatályos a Közbeszerzések Tanácsán keresztül történő - központi hirdetmény-
tovAbbitás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIXX törvény hatálybalépése óta
zökkenőmentesen biztosítja a hirdetményeknek az Európai Közösségek Hivatalos
Kiadványai Hivatala {Kiadványhivatal} részére való továbbítását, illetve - a magyar
ajánlattevők megfelelő tájékoztatása érdekében - ugyanezen hirdetményeknek a
Kíizbes.erzési Értesítőben tájdkoztató jelleggel történő közzétételét .

A központi hirdetménykezelés keretében a Tanács a Szerkesztőbizottság által
működtetett hirdetmény-kezelő központba elektronikusan beérkező hirdetményeknek a
Kiadványhivatal által előirt elektronikus formában való továbbítását is megoldotta, és
ezzel kiküszöbölte a hirdetmények hagyományos utakon való továbbitásábő1 adódó
terjedelmi korláttal kapcsolatos problémát. Emellett falyamatban van a
Kiadványhivatalnál az OJS e-Sender státusz megszerzése, amely kifejezetten a
hirdetmények központi elektronikus kiküldését hivatott megkénnyiteni . A folyamatos
munka révén a Közbeszerzések Tanácsa jól működő munkakapcsolatot alakított lei a
Kiadványhivatal apparátusával .

A Kiadványhivatal tapasztalatai is a központi kiküldés rendszerének fenntartása mellett
szólnak: e nélktil a hirdetmcnyek kezeldse sokkal ncbézkesebb . Az egyedi továbbítás
több tagállamban is kaotikus, kezelhetetlen helyzetet eredményezett . Emiatt néhány
tagállam meg is tette a sztikséges intézkedéseket a hirdetm dny-továbbítás centralizAlAsa
érdekében.

Egyébiránt a törvényjavaslat megközelítése ellentmondásos ; a jelenlegi, TanA<-s általl
koordinált k©zponti rendszer opcionálissá tétele mellett újabb kézponti rendszer
bevezetésére tesz javaslatot .

A hatályos rendszer fenntartása mellett sv51 az is, hogy ez garantálja a Közbeszerzések
Tanácsa folyamatos, naprakész statisztikáinak vezetését . Ez lehetővé teszi, hngy a
Tanács éves parlamenti beszámolóiban pontos, naprakész statisztikai adatokat
k+ zélhessen, és ezek alapján végezhesse el a közbeszerzési folyamatok elemzését . A
Tanács ezen adatbázis hiányában a tárgyévi közbeszerzési folyamatokról csak a
kővetkező év őszén rendelkezne az ajánlatkérők által összeállított éves összegezések
alapján készített statisztikákkal. Kiemelésre kívánkozik, hogy a Tanács által vezetett
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folyamatos statisztika az -Európai Unió tagállamait tekintve is kivételes eredménynek
száralt .

A hirdetmények kc zponti kiküldésének rendszere szervesen tlsszefügg a hirdetmények
előzetes ellenőrzésével .

A módosító javaslat harmadik és negyedik pontjában, meghatározott módosítások a
hirdetmény-ellenőrzés szabályainak módosítására irányulnak . A hirdetmény-ellenőrzés
a közbeszerzési eljárások folyamatába épített ellenőrzés fontos elenne. A megfeloló
tartalom, az ajánlattevők esélyegyenlőségét garantáló felhívások nemesek az
ajánlattevők, hanem tágabb értelemben az állam és az adöfizetók érdekeit is szolgálják .
Egyoldalú tehát az a megközelítés, hogy a Szerkesztőbizottság által végzett
tevékenység egyfajta, állam. által nyújtott szolgáltatás, melynek igénybe vételét az
ajánlatkérők belátására érdemes bízni. A Szerkesztőbizottság előzetes kontrollja
számos tbrvénysértést akadályoz meg, ennek hiánya nagyságrendekkel nbvelné a
jogorvoslati kérelmek szánnőt . (A Szerkesztőbizottság jelenleg a közzétételre feladott
hirdetmények több mint kétharmadát kényszerül hiánypótlásra visszaküldeni az
ajánlatkérőknek.)

A Szerkesztőbizottság munkájánakk eredményességét igazolja, hogy a Magyarországnál
kiküldlitt hirdetményeket a Kiadványhivatal magas színvonalon és megfelelően
kitöltöttnek tartja, egyetlen hirdetményt sem kellett visszaküldenie tartalmi
hiányosságok, hibáit miatt, ami - a Kiadványhivatal közlése szerint - egyáltalán nem
jellemző a 2004. májusában csatlakozott új tagállamok gyakorlatára.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a közbeszerzési szabályozás
módosulásával egyidejűleg az ajánlatkérőknek új, a korábbinál még bonyolultabb
hirdetményminták felhasználásával kell közbeszerzési eljárásaikat megindítaniuk,
ugyanis a kdz6sségi irányelvek módosítása új hirdetményminták kidolgozását tette
szükségessé. A 2003, évi közbeszerzési törvény több mint másfél éves
hatőiyosulásának tapasztalatai azt jelezik, hogy a jogalkalmazóknak a már bevezetett
hirdetményminták megfelelő kit+ ltése is problémát okoz . A helyzetet feltételezhetőenn
tovább bonyolítja majd az új szabályozásra valö gtterés .

A hirdetmény-ellenőrzés a közbeszerzési eljárások folyamatába épített ellenérzés
fontos eleme, megakadályozza a szándékosan vagy szakmai hozzá nem értésből
fakadó, esetlegesen az eljárások testre szabásának igényével készült hirdetmények
megjelenésót. Nem lehet tehát egyetérteni azzal az egyoldalú megközelítéssel, hogy a
Szerkesztóbizottság által végzett tevékenység egyfajta, állam által nyújtott szolgáltatás,
melynek igénybe vételét az ajánlatkérSk belátására érdemes bízni . (A
Szerkcsztc bizottság mind a mai napig a közzétételre feladott hirdetmények több mint
kétharmadát kényszerű) hiánypötlásm visszaküldeni az ajánlatkérőknek .) A megfelelő
tartalom, az ajánlattevők esélyegyenlőségét garantáló felhívások nemcsak az
ajánlattevék, hanem tágabb értelemben az állam és az adófizetők érdekeit is szolgálják .
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A Szerkesztőbizottság előzetes kontrollja számos törvénysértést akadályoz meg, ennek
hiánya nagyságrendekkel növelné ajogorvoslati kérelmek számát.

A hirdetményellenőrzés célszerűségét nemzetközi visszajelzések is igazolják: a
közösségi eljárásrendben a Magyarországról kiküldött hirdetaxaényeket az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala (Kiadványhivatal) magas színvonalon és
megfelelően kitöltöttnek tartja, egyetlen hirdetményt sem kellett visszaküldenie
tartalmi hiányosságok, hibák miatt, ami - a Kiadványhivatal közlése szerint -
egyáltalán nem jellemző a 2004. májusában csatlakozott új tagállamok gyakorlatára .
Nyilvánvaló, hogy a szerkesztőbizottsági kontroll a nemzeti eljárásrendben is
hasonlóképpen garantálja a hirdetmények színvonalát .

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a közbeszerzési szabályozás
módosulásával egyidejűleg az ajánlatkérőknek üj, a korábbinál is bonyolultabb
hirdetmdnyminták felhasználásával kell közbeszerzési eljárásaikat megindítaniuk . A
közösségi irányelvek módosítása ugyanis üj hirdettnényrninták kidolgo zását tette
szükségessé, amelyek a szükségszerű eltérésekkel a nemzeti eljárásrendben is
alkalmazandóak lesznek. A 2003 . évi közbeszerzési torvény több mint másfél éves
hatályosulásának tapasztalatai azt jelezik, hogy a jogalkalmazóknak a már bevezetett
hirdetményminták megfele16 kitöltése is Problémát okoz . A helyzetet feltdtelezhetően
tovább bonyolítja maid az új szabályozásra való áttérés .

A jogszabály-el Skészit6 javaslatot tett annak a közbeszerzési törvdnyben va16
rögzítésére, miszerint a hirdetmények ellenőrzéséért külön jogszabályban
meghatározott díjat kell fizetni. (Ezidáig a díjakra vonatkozó rendelkezések csak
korm.rendeleti szinten jelentek meg.) 1~igyelernmel arra, hogy a hatályos szabályozás
értelmdben a nemzeti és az egyszerű eljárásrendben nem. ellenőrzési, hanem az
ellenőrzési feladaton túl a hirdetmények közzétételével összefüggő szerkesztési
feladatok költségeit is fedező szerkesztési díjat kell fizetni, a mödosítási javaslat e
pontatlanság kiküszdbdlcsét is célozza . (A közösségi eljárásrendben a hirdetmények
szerkesztésdvel kapcsolatos költségeket az Európai Unió viseli .)

A módosító javaslat ötödik és hatodik pontjában foglalt módosítások a fenti
módosításokhoz szükséges technikai jellegű módosításokat tartalma7,7,4k .

Budapest, 2005 . december 7 .
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