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10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 45 . § (5) bekezdése alapján — a közbeszerzésekr ől szóló

T/4849. számú törvényjavaslathoz a mellékelt részletes vitát lezáró bizottsági módosító
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS
Költségvetési bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító iavaslat

1. A bizottság a törvényjavaslat 9. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(8) E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni a z
alábbi esetekben :

b) audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató,	 továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató é s
Vagyonkezelő Alap olyan beszerzése, amelynek tárgya audiovizuális vagy rádiós
médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vétele, fejlesztése, előállítása, illetve audiovizuális vag y
rádiós médiaszolgáltatók általi közös el őállítása; valamint bármely ajánlatkérőnek az
audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól, 	 továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató é s
Vagyonkezelő Alaptól megrendelt műsorszám szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó
szerződése;

2. A bizottság a törvényjavaslat 111. §-ának a következő módosítását javasolja :

111 . § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő

s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok által
meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontba n
meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetébe n
kerül sor[.]
t) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság által a médiatartalmak elkészítéséhe z
szükséges technikai eszközök és szolgáltatások beszerzésére .
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INDOKOLÁ S

1. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban : Mttv.) szerint a MTVA nem minősül audiovizuális vagy rádiós
médiaszolgáltatónak, ugyanakkor a közmédia az elmúlt négy éves m űködése az egységes
szemléletű rendszernek a kialakításáról szólt, amelybe — a közpénzek ésszer ű és hatékony
felhasználása érdekében — az Mttv. szerint közszolgálati audiovizuális vagy rádiós
médiaszolgáltatók, mint megrendelők számára ténylegesen az MTVA rendeli meg és/vag y
gyártja a műsorszámokat, műsoranyagokat . Minderre, valamint a közbeszerzésről és a
2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezésér ő l szóló 2014/24/EU irányelvre tekintettel a
javaslat célja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően az MTVA kerüljön megjelölésre a
kivételi kör alanyai között .

2. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján sok alkalommal és nagy számban van szükség
olyan kis értékű beszerzésre, amelyek értéke együttesen eléri a közbeszerzési értékhatárt,
de az egyenkénti vagy közös beszerzésük gazdaságtalan és/vagy el őre nem tervezhető . Erre
tekintettel a javaslat célja, hogy ezek a sajátos, más ajánlatkér őknél nem jelentkező
esetkörök külön, nevesített kivételi körben kerüljenek szabályozásra .
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