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I. §zabadkézivétel

Az Országg5nilés a kiadiások ésszerűsítésére, a közpénzek felhaszná-
lására, átláthatóságának és széleskörú nflvános ellenőrizhetóségének
megtervezé§ére, továbbá a beszerzések során a verseny tisztaságának
biztosítrása érdekében elfogadta az 1995. 6, XL. a közbeszerzésekről
(továbbiakban: Kbt.) sóló törvényt.

A törvény hatálya alá tartozik többek köxjtt a Maryar Honvédség
is, amely központi költségvetési szerv. A Kbt. hatálya alá tartoznak az
árubeszerzések, építési beruházrások és a szolgáltatások megrendelése,
ha azok értéke a közbeszerzés megkezdésekor elérik vary meghaladják
a törvény által elóírt értékhatárt,

Az értékhatárokat eííe az éyíe az 7996. éi CXXIV. bl. "A Magar
Köztórcas óg 1 997. év i löltségvetéséről' tartalmazza.

a.) árubeszerzések esetén: 12 MFt,
b.) építési beruházások esetén: 24 MFt,
c.) építési műszaki terv készítése esetén: ó MFt,
d.) szolgáltatás megrendelése esetén: 6 MFt.

Az er ített törvényben, illewe az éves költségvetési törvényben
előírt értékhatár alatti értékű, a központosított közbeszerzés kórébe

l He8ye§i Iínre álezíede§, MH LFI Eüenórzá§i o§ztály, ette8ór fótisá
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nem tartozó árubeszerzések és szolgáltatások megrendelése, valamint
azok elókészítése során alkalmazni ke|l a !'2Á17996. (VII.24.) kormány
rendeletet is. Ezt a kategóriát a kormány rendelet szabadkézi vételnek
nevezi. A szabadkézi vétellel történó beszerzések hatálya alá tartoznak,
a, ÁFA néIktll 500.000 Ft-ot meghaladó vételek. EZek eúkészítése során
kötelesek legalább három ajánlatot bekérni írá§ban. A beszerzéseket ti-
los részekre bontani.

A Maryar Honvéd§ég központi beszerzéseiben érintett szervezete-
inek feladatait a 401199"1. (HK 15.) HM utasítás szabáIyozza.

Ezek alapfogalmait az uíasítás a következkőben fogalmazza meg:

Központi beszerzés: a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a
felsószintű gazdálkodó szerv hatáskörébe tartozó előirányzat terhére
végrehajtott tárg;ri eszkóz, készlet, anyag, ipari javítás és szolgá|tatás, va-
lamint szolgáltatás beszerzése, mind hazai, mind külföldi üszonylatban.

Központi értékesíté§: a központi készletekben tárolt, a Magyar
Honvédség számára felesleges vagy katonai felhasználásra már végleg
nem alkalma§ tárgyi eszköxik, készletek, selejt és hulladék anyagok ér-
tékesítése.

Haditechnikai termék é§ §zolgálíatÁsz a48l197-(IL 23.) Korm. ren-
delet mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások, amelyek
polgári forgahcmban nem vagy csak külön engedéllyel kerülhetnek.

Importbeszerzés: közvetlenúl külföldi gazdálkodó szervezettőlvaló
beszerzés, amely hazai szakhatósági engedéllyel még nem rendelkezik.

Felsőszintű gazdálkodó szerv: adott anyagnemre vonatkozóan az
MH egészére szakmai irányítási felelősséggel tartozó, továbbá ezen fel-
adatkör ellátásához hatáskörébe utalt kózponti kóltségvetési (további-
akban kv-i) előirányzatokkal rendelkező irányítő szervézet

Központi ellátó szerv: azon elemi kv.-el rendelkezó szervezet (ellátó
központ, főigazgatóság), amelynek egyes előirányzatai felett az adott
anyagnemfelelós szolgálati ág fónöke, meghatározott elóirányzatai felett
viszont saját maga rendelkezik és a hatáskörébe utalt varyontárgyakkal
részben önállóan gazdálkodik
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A Kormány tehát az előbbiekben vázoltak szerint a Kbt-ben, illetve
az éves költségvetái törvényben előírt értékhatáí alatti értékű árube-
szerzések és szolgáltatások (továbbiakban: beszerzések), valamint azok
elókészítése át|átható§ágának és a verseny tisztaságának biztosítása ér-
dekében meghozta a 726/796. (VJI.24.) számú rendeletét a központi
költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabá-
lyozásáról (továbbiakban: Szbk.). E rendelet 1 /1/ bekezdése szeíint a
frt-ben"előírt értél<}tatár al^tti értéhi, a központosított közbeszenés kö-
rébe nem tartozó órubeuenések és szolgaltatások megrendelése, valamint
azok elókészítése" minósül szabadkézi vételnek.

Az Szbt<r. 3.§-a m qhatÁrozz.a a szabadkézi vétel körébe tartozó be-
szerzések előké§zíté§e és lebonyolítása során a központi kölíségvetési
szen feladatait és kötelességeit

A Magyar Honvédség egyik központi költségvetési szervénél a be-
szerzések követelmények szerinti lebonyolításának ellenrőzése során
olyan szabálytalanságokkal találkoztunk, melyek az érvényben lévó elő-
írások tudatos figyelmenkívül hag5rására utaltak. A konkrét eset részletes
kiüzsgálása számos tanulságot eredményezett. Ezeket a tapa§zta|atokat
- tekintettel arra, hog5l a Szbk. nem megfelelő végrehajtása az MH köz-
ponti költségvetési szervei beszerzési tevékenységében hasonló hiányos-
ságok elkövetéséhezvezÉthet - érdemes szelesebb körben is elemezni.

A következókben esettanulnány nódszerével bemutatotú ellenőr_
zés az egrik kiizponti költsógv€tési §zerv szabadkézi vétellel történő b€_

szerzéseit élozta meg,Éz az a szint, ahol szakmai téren példamutatással
kellene élenjámi, illetve a végrehajtó szewek felé irányuló szakmai el-
lenórzés bázisaként kellene szerepelni a felsószintű gazdálkodó eg5rik

eszközeként.

Az ellenőnött költ§eveté§i §zert, beszerzések lebonyolításával íog-
lalkoó osáályánát az ellenőrést megelóző időszakban került sor osz-
tályvezetői váltásra. Az újonnan beosztásba került ambiciózus vezetó
megfeleló szakmai felkészültséggel rendelkezett feladata ellátásfua. Lz
osztály háron alosztálya közül az egyik rnűködésében píoblémát jelen-
tett az állomány alacsony szintű feltöltöttsége, valamint az alosztályveze,-

tő hiánya. Ezért ezen olo§ztály lránltását az osztályvezető közvetlenűl
vfuezír-, Az aloszíály feladata volt az ellenőtzéx tárgát képezó beszerzési
eljárrások szervezése, lebonyolítása.
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Az ellenőrzés végrehajtását élirányossá és egyben kérdésessé tette
az a téay, hogy az érintett aloszíáty beszelzési e|iárásai során egnnást
követően öt konlaét esetben egt és u5ranszon qiáDlrttev6 lett a nyertes,
melynek alkalmazotíja az njánlat tévó o§ztályvGzetó kiizeü hozátarto-
ója. Az érinteű osztÁlyvewtő iáayitotta a szabadkézl vétel körébe tgr-
tozó e|iárások lebonyolítá§át, ré§zt Yett az qitinlrtok elbírálásában, és
eglszemélyi Java§lattevó volt s nyert€§ kivitel€zó személyérc vonatko-
zóan.

tr. A folyamat leínisa

Ellenőrzésünk é{ia volt feltárni:

- az adott központi költségvetési szerv szabadkézi vétellel történó
beszerzái szabályairól sóló kormányrendelet előírásainak szabályszerű
betartrását;

- az ajánlattevők kiválasztásának, fuajánlataik bekérésének, az qén-
latok elbírálásának szenpontjait;

- a kérdéses osztályvezető rokoni kapcsolatának befolyását azeljátás
nyertesének megbízását illetően;

- a nyertes ajánlattevó kivá|asztása tudatos elókészítettségének bi-
zonyíthatóságát;

- az eljárás lebonyolítrásához kapcsolódó honvédségi szabályzókbe-
tartá§át.

1. djánlatok bekérése

Az Szbkr.3.§ /1/ bekezdése me gbatározza,hogl "az inténnény a sza-
badkízi vétel körébe tartozó beszeqései előkészítése sorón lóteles írásban
legalább hórom ajónlatot bekémt', valamint a Bl bekezd,& sz,eint "az
ajánlatkerésben meg kell hatdromi a minősé§ követelményekf'. Megál-
lapítottuk, hogl az osztályvezető az értélútatárok megtartása mellett a
fentimeghatározott követelményekszerint minden ajánlatkérést írásban
teUe§ített. Az elkészített levelek üryviteü zfuadéka azonban nem felel
meg az MH Titokvédelmi és Ugyviteli Szabályzat (továbbiakban:
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TvSz.) 249. pontjában meghatározottaknak. AZ előtalált levelek a zá-
radékuk szerint né5, példányban ké§zütek, de a valóságban csak két-két
levéllel dolgoztak - egy beszerzéshez összesen hét példány készült.

A levelet a - beszoízés okmányainak kezeléséíe felfektetett - gyűj-
tőben előtalálható másolati példányon ( nem a záradékszerinti 4.sz. irat-
tári példányon! ) dátummal és aláírással ellátva a címzett vállalat képvi-
selóje átvette, A végül győztes vállalat részére átadott ajánlat kérés 1.sz.
példányát minden esetben Qlyan személy ííta alá, aki az egyik - de nem a
győztes - ajánlattevő ügyvezető igazgatőja.

Az ajánlatkérések megfogalmazásánál a rendelet 3.§ /3/ bekezdésé-
ben meghatározott minőségi követelményeket nem h atározták meg. Az
osztályvezetó mindenesetben a telefonon történt megbeszélésekre, va-
lamint a megszólított ajánlattevők által végrehajtott helyszíni bejárásra
hivatkozott az ajánlatok bekéréseko

AzSzbkr. az ajárllattevók kiválasztására nem határoz meg figyelem-
beveendő §zempontokat, de a 3.§ /4/ bekezdés a., pontjában meghatá-
rozza, hogy "az intézmény köteles az ajánlattevől<ről szál]ítási, banki refe-
renciálg gazdasági kamaráktól kapott, korábbi beszerzéselte vonatkozó in-
formá ciók a lapj á n l ái é kozódni".

Az osztályvezető döntése alapján a korábbi időkben foglalkoztatott
polgári szervek tevékenységére a továbbiakban nem tartott igényt. A
vizsgált esetekben öt olyan vállalkozót kért fel árajánlat megíételére,
akikkel kapcsolatban a fenti - kormáryrendeletben kötelezően elóírt -
információval nem rendelkezhetett, mivel azt megelőzően semmilyen
munkakapcsolatba nem került velük.

2. Árajánlatok kezelése

A üzsgált kivitelezési feladatokkal kapcsolatos okmányokat az MH
ATFCSF 144n95. (HK 18.) sz. intézkedésében meghatározott gyűjtók-
ben tartják nfllván. Mindeglrik glrűjtóben rnegtalálhatók az árajánlatok
megtételére felkéró okmányok. Azokat, az árajánlatot tevó vállalatok az
ügyviteli szew megkerülésével személyesen adták át az osztályv,ezető-
nek. Ezek az árajánlatok a vállalatok részéről nllvántartási számmal el
vannak látva, ezért azok honvédségi szervnél történő átvétele során a
T'ÚSz. zsl. pontlában meghatározottak betartása kötelező: " az üglinté-
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zó más szervtőI nyík iíatot, kiiaeményt átvehet, de aa löteles eredeti szá-
mon belső leírósba bevezetni és aláírús ellenében dtadni az üglviteli szerv-
nek ilaatós végett". Ez az átvett okmányok kezelésekor elmaradt, íg5l eryik
okmányon sem találkoztunk a beérkezés, illetve átvétel dokumentálásá-
val. Ez azt eredményezte, hory a katonai §zervez€t ré§zere megküldött
árajánlatok beérkezési ideje nyomonkövethetetlen.

3. Árajánlatok elbirálása

A beérkezett árajánlatok elbírálásakor már a központi költségveté§i
szerv rendelkezés ére állt az az elöljárói intézkedés, mely a végrehajtók
részére meghatátozza,hogy "a bíníló bizottságba nem jelölhctó az, aki a
pályázatra jelentkező magón szelnéIy hozzátartozója". Az árajánlatok el-
bírálására alakított bizottságok elnöke azonban ennek ellenére minde-
nesetben az az osztályvezetó volt, akinek hozzátartoója az egik fualál-
latot tevő - a káóbbiek során mindegyik üzsgált esetben győztesként
kihirdetett - polgrári vállalat alkalmazottja. Az elbírálási jeg5zőkönyvek-
ben olvasható megállapítás szerint " az ámjánlatok elbírálása a kiütelezési
kóltsé7 alapján tfuténí". Ennek firyelembe vételekor semmi kétség nem
merülhetett fel, hory csakis a legkedvezőbb (a betervezett HM előirány-
zatnál mindig kevesebb) ajánlatot tevő - azoszíályvezető közvetlen hoz-
zátartozóját is foglalkoztató - polgári vállalatot hirdessék ki gőztesként.
Az osztályvezető szprint az előzetes megbeszélések során az átajáriat
megtételére f€lkért vállalatokkal minden esetben tájékoztató jelleggel
köólte a tervezett HM előirányzatot. Ennek ismeretében állíthatták
össze árajánlataikat. Hog5l a valóságban kivel mit közolt, eg]§zeíűen ki-
deríthetetlen - de lehet következtetni!

4. IÉrtesítés az árajántat elbírátá§áról

AbíráJraíi jegyzőkönyvek elkésátésével egddóben azonnal írásban
értesítették a ryőztes árajánlatot tevő vállalatot árajánlata eüogadásáról.
Az értesítés irattári példányán dokumentálták az l.sz.pld. á§lételréí - az
1. pontban ismertetett szabálytalanság megismétlődésével.

A ve§ztes ajánlattevők részere árajánlatuk elutasításáról írásos érte-
sítést nem készítettek. Valószínűleg telefonon hajtották aztvégre.
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5. VáIlalkoási sz€lzftés megkötése

A nyerte§ ajánlattevő kiütelezővel megkötött "vállalkozási szerző-
dés" -ek a|áításának dátuma egy nappal megelőzi a "B íráIart legzőkönyv"
elkészítésének idejét. Ez egyértelműen arra utal, hogy a bíráló bizottsá-
gok döntései előtt a ryőztes ajánlattevő személye már elóre ismert volt.
Ellenkező esetben abííá|atiiegrzókönyvet utólag készítették el. A szer_
ződések kezelése során a 2. pontban ismertetett űgyviteli szabáiflalan_
ságokat megismételték. Az adott szerzódéseket és a hozzájuk kapcsoló-
dó szerződés módosításokat aláíró jogi személyek között mindeg5rik eset-
ben megtalálható az árajánlatot bekérő osztályvezstő közeli hozzátarto-
zójának az aláítása.Ez atény egyéttelmúen ellentmo nd az osztályvezető
azon állításának, hory a közeli hozzátartozüa'a cégnél önálló aláírási
jogal nem bí/'.

Itr. Az eset tanulságai

A fenti esettanulmányjól érzékeltette, ho5t az ellenőrzött központi
költségveúési szerv szabadkézi vétellel íörténő beszerzései végrthajtá_
§akor az érintett parancsnoki állomány a végrehajtrás lebonyolitását
szabáIyozó 12611996, ( VIL24, ) kormányrendelet előírá§ait ismeri.
Részben szabályozatlan területnek tekintették a beosztáshoz kapcsoló-
dó összeférhetetlenség kérdését. Ezt a konkrét, részben leszabályozat-
lannakvélt területet tekintve - összhangban az e§ettanulrnányban észre-
vételezettekkel - óhatatlanul "sikamlós" területre jutottunk. Többnlre
a leszabályozatlanságra hivatkozva - amikor a szándékosság nem kizár-
ható, esetleg csak nehezen bizonyítható - olyan szabá$alanságokat kö-
vetnek el a beszerzések lebonyolítása során, melyek jogszabá\ba nem
ütköznek, de mélyen sértik a környezetükben becsületesen gondolkodók
erkölcsi érzékét, Az a tény,hogy az árajánlat bekérésekor olyan ajánlat-
tevóket kértek fel az adott beszerzési feladatra, akik az új vezetés saját -
és közeli hozzátartozója - ismeretségkörébe tartoztak, arra enged követ-
keztetni, hogy az ajánlatokkal történó "vercenyeztetés" csak a kormány-
rendelet által kötelezően előírt okmányolást legitimálta,

Megállapitísaink szerint a vizsgált e§et€k nem csak anyagilag M-
rosították a Masrar Honvédséget hanen mérhetet|en erkölcsi károkat
okoztak A közvélemény megkiilönböztetett figyelemmel kíséri a hon-
védség tevékenységét, minden vele kapcsolatos hír élénküsszhangra ta-
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lál. Ezért különösen fontos, hogy a Magyar Honvédség hivatiásos állomá_
nyának tevékenys égére még a gyanú árnyéka se essen. Ez kiemelten ér-
vényes a gazdasági tevékenység területén. Ennek tükrében elótérbe ke-
rül a beszerzési tevékenység szabályos, előírásszerű végrehajtiása, saját és
hozzátartoóink jogosulatlan előnyszeruÁéből er edő üsszaélések meg-
akadá|yozása. Ezt azzal érhetjük el, hogy a kormányrendelet, a honvéd_
ségi rendelkezések és a leszűrt tapa§ztalatok alapjrán olyan felsőszintű
szigorító szabályozás készül, rnely eryértelmúen meghatározza és érte|-
mezi az összeférhetetlenség esetét. Jelenleg az 1996. éü XLIil. törvény
a hivatásos állomány szolgálati üszonyáról ó5.§ /1/ bekezdés b. pontja
így határozza megaz összeférhetetlenség esetét: "/tiyd tósos állomány tag-
ja nem tölthet be olyan szolgalati beosztást ...... amelynek révén - az óllo-
mányilletékes parancsnok engedélye nélkiil - olyan gazdúlkodó szervezettel
kerüI elszámolási v i.szonyba, amelyben közeli hozzátanozój ának tulaj d.oni
hányada meghatározó, vagl a hozzótartozó az elszámolási viszonyra befo-
lyással bíró tisztséget lát el".

Az adott központi költségveté§i szerv elöljáró csoportfónöke az el-
lenőrzések tapasztalatai alapján a vonatkozó kormányrendelet hatálya
alá tartozó beszerzések során előírt eljárási- és összeférhetetlenségi sza-
bályok egységes értelmezésére példamutató gyorsasággal intézkedett.
Az intézkedésben meghatározta, bog "mivel az érinteu hivatúsos állo-
móny beosztásba helyezése a beszerzési eljárásoktóI filgetkn, íg a fenti (
értsd: Hszt 65§ 11/ bekezdés ) előtrásokbantörténő megfeleltetés érdekében
szül<séges, hop az eljárásban résztvevő állomány mdr az eljárós megkez-
dése előtt - kötelező jellegel - írásban nyilatkozzon, hog személy és tevé-
kenysége a beszenési - és értékesítési eljárás sordn nem összeférhetetlan.
Ezen írásos nyilatkozatot a pólyázati (versenyeztetési) anyaghoz keII csa-
toln|'.

Ezen csoportfőnöki intézkedés a Maglar Honvédség összes szervé-
nél csak akkor érheti eI vis§zatartó hatásá! ha minden közponíi köIt-
ségvetési- és végrehajüó szervezetének beszerzósi tevékenységére is ki-
terjed.

Tekintettel a beszerásek, versenytárgyalások során elóforduló hiá-
nyosságokra, célszerű felhívni a parancsnokok és a gazdálkodással fog-
lalkoó állomány fislelmót az alábbi szabályzok részletes ismeretére és
azok fokozott betartására.
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1.) 1995. á/i )(L. (HK 15.) törvény: A közbeszerzésekról, valamint
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7.) A Honvédelmi Miniszter 40/1997. (HK 15.) HM utasítá§ a Ma-
5lar Honvédség központi beszerzési és értékesítési rendszerének szabá-
lyozásáróL

A jelenlegi hefuetben sem engedhajükmeg hogl a Magar Honvédség
hivatósos ésközalkabnazotti óllomány becsüIetéhez ketségférjen. Ezért céI-
szerű, kiemelt jelentőséget fordítani a gazdálkodás jogszabályainak ismere-
tére, a váItozások figelemmel ldsérésére. Kjlöntjsen vonatkozik ez, a té-
móban me§elető szalonai végzeuségel és kllő ismeretekkel nern rendel,
kező szakemberelae, parancsnokolaa (vezetólce), i]letve ezek szaktlai és
szolgálati ekí,Ij áróilaa.
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