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Romániai premier: feketelista 
készült a versenytárgyalásokon 
trükköző vállalatokról. Máris 
van olyan cég, amely követeli, 
hogy töröljék, mert a feketelistás 
jelenlét árt a megítélésének. 
A Krónika által megkérdezett 
önkormányzati vezetők jónak 
tartják az ötletet, ám ennél 
többet várnak annak érdeké-
ben, hogy a közbeszerzéseket 
valóban gördülékenyen és 
versenykorlátozás nélkül tudják 
lebonyolítani.

 » BÍRÓ BLANKA

A z országos Versenytanács listát 
tett közzé azokról a cégekről, 
melyek közbeszerzésen ver-

senykorlátozó magatartást tanúsítot-
tak. Nyilvánosságra hozzák továbbá, 
hogy az elmúlt három évben milyen 
eljárás indult ellenük, az ügyben 
milyen döntés született, és azt is, ha 
részt vettek az úgynevezett engedé-
kenységi politikában, beismerték a 
tettüket, és végül a versenyhatóság 
nem szabott ki bírságot. A Verseny-
tanács honlapjáról letölthető listán 
jelenleg harmincöt cég szerepel, ám 
azt folyamatosan frissítik.

Ki kerül feketelistára?
„A feketelistára mindenki felkerül, 
aki ellen a hatóság az elmúlt három 
évben kivizsgálást indított verseny-
korlátozó magatartás miatt, de a nyil-
vánosságra hozott adatok között az is 
szerepel, ha együttműködött és része-
sült az engedékenységi politikában” 
– magyarázta a Krónika megkeresé-
sére Gyerkó László, a Versenytanács 
tagja. Mint részletezte, a versenyhi-
vatal és az Országos Közbeszerzési 
Hatóság kötött egy keretegyezményt 
a lista közzétételéről, ami arra is vo-
natkozik, hogy az engedékenységi 
politikában résztvevők miként jelent-
kezhetnek a versenytárgyalásokra, 
milyen módon rehabilitálják ezeket.

A közbeszerzési törvény szabályoz-
za, hogy azok a vállalkozások, ame-
lyekről bebizonyosodott, hogy visz-
szaélést követettek el, megpróbálták 
befolyásolni az árat, az eredményt, 
visszaéltek a helyzetükkel, mege-
gyeztek a versenytársaikkal, és mind-
ezt tudatosan, rosszhiszeműen kö-
vették el, három évig nem vehetnek 
részt a közbeszerzési eljárásban. Ezek 
a cégek a közbeszerzési platformra 

(SEAP) nem tudnak bejelentkezni. 
„Egy olyan cég esetében, ahol a forga-
lom jelentős részét a közbeszerzésen 
elnyert munkálatok generálják, a há-
roméves kizárás a csődöt jelentheti” 
– húzta alá Gyerkó László.

Elmondása szerint ugyanakkor 
vannak olyan cégek, amelyek ta-
pasztalatlanságból kerülnek be egy 
kartellcsoportba, ezek élhetnek a 
kegyelmi politika kedvezményeivel, 
ha beismerik a tévedést, és együttmű-
ködnek a versenyhivatallal a vissza-
élés felgöngyölítése érdekében. Ha 
még a vizsgálat lezárta előtt beisme-
rik a hibájukat, ha nem károsították 
meg a közpénzzel gazdálkodó intéz-
ményt, csak a szándék létezett, akkor 
folytathatják a tevékenységüket.

„A cégnek a hivatal által megsza-
bott időszakban ki kell dolgoznia egy 
megfelelési tervet, az alkalmazotta-
inak képzéseken kell részt venniük, 
hogy megértsék, és jól alkalmazzák a 
közbeszerzési törvényt, és tévedésből 
se fordulhasson elő, hogy szabályel-
lenes egyezséget kötnek” – részletez-
te Gyerkó László.

Rámutatott: az ajánlatkérők a Ver-
senytanács által közzétett listáról 
tájékozódhatnak, és minden esetet, 
vállalkozást egyénileg elbírálhatnak, 
fi gyelembe véve a bizonyítékokat.

Nincs kivétel, pedig máris van,
aki lekerülne
A feketelistán szerepel többek között 
a Siveco és az Intrarom – az infor-
matikai cégeket 2017-ben bírságol-
ta meg a versenyhivatal több mint 
8 millió lejre, mert befolyásolták a 

Mezőgazdasági Kifi zetési Ügynökség 
(APIA) által 2008-ban az informa-
tikai rendszere korszerűsítésére és 
bővítésére kiírt közbeszerzésének 
az eredményét. A listán az szerepel, 
hogy a két cég nem tett beismerő val-
lomást, nem élt a kegyelmi politika 
lehetőségeivel, de kidolgoztak egy 
megfelelési tervet.

Egy másik ügy az energetikai ága-
zatban tevékenykedő hat vállalkozást 
érint, amelyeket 2018-ban 73,1 millió 
lejre bírságolták, mert két verseny-
korlátozó megegyezést kötöttek a 
villanyórák forgalmazásáról. Az AEM 
cég bebizonyította, hogy nem vett 
részt a megegyezésben, és végül nem 
is bírságolták meg. Az Electrica válla-
latot a villanyórák piacának elosztá-
sában vállalt közvetítői szerepéért bír-
ságolta meg a versenyhivatal. Mivel 
az Electrica nem gyárt villanyórákat, 
ezért visszautasította a vádat, együtt-
működött ugyan a versenyhivatallal, 
de megfellebbezte a határozatát. Az 
ügy a legfelső bíróságon van, 2022-ig 
kell letárgyalják, tehát jelenleg nincs 
jogerős döntés. Az Electrica éppen 
erre hivatkozva követeli, hogy töröl-
jék a feketelistáról, hiszen az rontja a 
megítélését. „A két hatóság elfogadta 
a keretszerződést, minden gazdasági 
szerepelő, aki a piacon tevékenyke-
dik, és aki ellen a versenyhivatal az 
elmúlt három évben kivizsgálást indí-
tott, rajta van a listán, nincs kivétel” – 
szögezte le Gyerkó László. Hozzátette, 
a listán való jelenlét zavaró tényező 
lehet a cégek számára, ha fontos szá-
mukra a piaci megjelenés, hiszen ez 
árt a megítélésüknek. Viszont ha már 

ÜDVÖZLIK A VERSENYTANÁCS LÉPÉSÉT, DE TÖBBET VÁRNAK A HELYI ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK

Feketelistán a liciteken trükköző cégek

Az érintettek szerint a gyakorlatban derül ki, hogy a feketelista valóban előrelépést jelent-e
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indult ellenük kivizsgálás, akkor ez 
a következménye – összegzett a ver-
senypolitikai szakember.

Az önkormányzatok
többet várnak
Jónak tartják az ötletet, ám ennél 
többet várnak viszont a Krónika ál-
tal megszólaltatott önkormányzati 
vezetők annak érdekében, hogy a 
közbeszerzéseket gördülékenyen 
és versenykorlátozás nélkül tudják 
lebonyolítani. „A feketelista jó első 
lépés, de ennél sokkal többre van 
szükség. Azt is szabályozni kellene, 
ha egy vállalkozó megszünteti a fe-
ketelistás cégét, és újat alapít, akkor 
ennek maradjon nyoma” – hang-
súlyozta Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere. Hozzátette: 
már rég javasolják a közbeszerzési 
hatóságnak, hogy minden munká-
lat után a megrendelő önkormány-
zat minősíthesse, adhasson jegyet a 
kivitelezőcégnek, majd ezt lehessen 
beleszámítani egy következő közbe-
szerzés elbírálásába.

„Minden olyan szabályozás, 
ami az átláthatóságot szolgálja, 
segíti az önkormányzatok mun-
káját” – értékelt hasonlóképpen 
megkeresésünkre Borboly Csaba, a 
Hargita megyei közgyűlés elnöke. 
Arra is ráirányította ugyanakkor a 
fi gyelmünket, hogy jelenleg a köz-
beszerzések során folyamatosan 
szembesülnek a joghézagokkal, a 
projektjeik halasztódnak, elakad-
nak, sőt az is megtörténhet, hogy 
pályázati pénzeket veszítenek 
el, mert elbukik a közbeszerzés. 
Olyan létfontosságú munkálatok 
is veszélybe kerülhetnek, mint egy 
kórházfejlesztés – részletezte a szé-
kelyföldi politikus, aki szerint min-
den olyan intézkedés fontos, amely 
megakadályozza, hogy a cégek visz-
szaéljenek a helyzetükkel, tisztes-
ségtelen előnyt és hasznot próbálja-
nak szerezni.

Borboly Csaba ugyanakkor rá-
mutatott, hatékonyabb fellépést 
várnak el a versenyhatóságtól, 
mert azt tapasztalják, hogy szám-
talan olyan terület van, ahol nem 
lép fel érdemben. „Számtalanszor 
jeleztük a Versenytanácsnak, hogy 
cégek monopolhelyzetre töreked-
nek, vagy hogy a verseny szabályait 
alapjaiban sértő összefogások jöt-
tek létre, ám ritkán foganatosítot-
tak érdemben lépéseket” – mondta 
Borboly, aláhúzva, a gyakorlatban 
derül majd ki, hogy a feketelista 
nyilvánosságra hozatala jelent-e 
valóban előrelépést.

 » „Minden gaz-
dasági szerepe-
lő, aki a piacon 
tevékenykedik, 
és aki ellen a ver-
senyhivatal az 
elmúlt három év-
ben kivizsgálást 
indított, rajta van 
a listán, nincs ki-
vétel” – szögezte 
le Gyerkó László. 
Hozzátette, a lis-
tán való jelenlét 
zavaró tényező 
lehet a cégek 
számára, ha 
fontos számukra 
a piaci megjele-
nés, hiszen ez 
árt a megítélé-
süknek. Viszont 
ha már indult 
ellenük kivizs-
gálás, akkor ez a 
következménye 
– összegzett a 
versenypolitikai 
szakember.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A kormány kétmilliárd lejt hagyott 
jóvá a 2021–2027-es európai uniós 

pályázatok előkészítésére – jelentette 
be Marcel Boloş európai alapokért fe-
lelős miniszter. A következő hétéves 
uniós pénzügyi ciklusban Románia 
79,9 milliárd eurót hívhat le, a költség-
vetés három komponensre oszlik. Az 

első 30,4 milliárd eurót tesz ki, amely 
az Európai Unió helyreállítási csomag-
jának része, és erre Romániának ki kell 
dolgoznia az országos helyreállítási 
tervet, amelyet egyeztetnie kell az Eu-
rópai Bizottsággal. Ebből 16,7 milliárd 
euró kölcsön, 13,6 milliárd vissza nem 
térítendő támogatás – magyarázta 
Boloş. A költségvetés második kom-
ponense 28,4 milliárd euróra tehető, 

és a kohéziós politikát támogatja. A 
kormány közvitára bocsátotta a vonat-
kozó partnerségi szerződés tervezetét, 
amelynek végleges változatát szep-
tember 15-éig kell elküldeni az EB-nek, 
a kohéziós politikáról való egyeztetés 
határideje 2020 vége – tette hozzá a 
miniszter. A harmadik komponens 
19,2 milliárd eurót tesz ki, ez a közös 
agrárpolitikáról szól, és a vonatkozó 

stratégiai dokumentumok kidolgozása 
folyamatban van – mondta el Boloş. A 
tárcavezető kifejtette: a hétfői ülésen 
pénzt különítettek el pályázatok elő-
készítésére olyan területeken, amelyek 
– a kormány álláspontja szerint – pri-
oritást élveznek. Ezek közé sorolta a 
közlekedési infrastruktúrába történő 
befektetéseket és a klímaváltozás lassí-
tását szolgáló beruházásokat is.

Lejmilliárdokat szán a kormány az eurómilliárdok lehívására

 » A következő 
hétéves uniós 
pénzügyi cik-
lusban Románia 
79,9 milliárd 
eurót hívhat le.




