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2009. évi … törvény 
a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról 

 
 
 

Az Országgyűlés  
kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus jogállam értékei, a közélet tisztasága és a 
közérdek következetes érvényre juttatása iránt, 
megerősítve a közpénzek hatékony felhasználásának ellenőrzését, különösen a 
közbeszerzésekről és a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényekben meghatározott 
feladatokra tekintettel,  
kinyilvánítva a korrupció elleni küzdelem fontosságát, illetőleg a korrupciós jelenségek 
visszaszorításának szükségességét, 
a korrupció elleni átfogó stratégia részeként, 
továbbfejlesztve az e célok eléréséhez szükséges szervezeti kereteket 
a következő törvényt alkotja: 
 
 

A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal jogállása  
 

1. § 
 
(1) A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) autonóm 
államigazgatási szerv. 
 
(2) A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó 
központi közhatalmi költségvetési szerv, amelynek székhelye Budapest. 
 
(3) A Hivatal költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez, 
előirányzatának terhére az Országgyűlés jóváhagyása nélkül év közben nem hajtható végre 
átcsoportosítás. 
 

A Hivatal szervezete és feladatai 
 

2. § 
 
(1) A Hivatal szervezetét e törvény keretei között a Hivatal szervezeti és működési 
szabályzata határozza meg.  
 
(2) A szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak módosítását a hatálybalépését 
megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell 
tenni. A szervezeti és működési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű szövegét a 
Hivatal honlapján kell közzétenni. 
 

3. § 
 
(1) A Hivatal szervezete 
 
a) Közbeszerzési Döntőbizottságra; 
b) Közérdekvédelmi Igazgatóságra; 
c) Titkárságra 
tagozódik. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységek a Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint főosztályokra, a főosztályok osztályokra 
tagozódhatnak. 
 

4. § 
 
A Hivatal mellett véleményező, javaslattevő szervként működik  
 
a) a Közbeszerzések Tanácsa, valamint 
b) a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület. 
 

5. § 
 
(1) A Hivatalt az elnök vezeti. 
 
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottságot a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (a 
továbbiakban: döntőbizottsági elnök) vezeti. 
 
(3) A Közérdekvédelmi Igazgatóságot a közérdekvédelmi igazgató vezeti. 
 
(4) A Titkárságot a főtitkár vezeti. 
 

6. § 
 
(1) A Hivatal a tisztességes eljárás védelméről szóló törvény rendelkezései alapján, illetve 
azzal összhangban 
 
a) vizsgálatot folytat a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben meghatározott eljárás 
keretében; 
b) gondoskodik a bejelentők védelméről és ösztönzéséről; 
c) ajánlást dolgoz ki a költségvetési és gazdálkodási szervezetek részére a közérdeksértő 
magatartások megelőzésére, feltárására; 
d) közreműködik a közszolgálati etikai szabályok továbbfejlesztésében; 
e) közreműködik a Kormány Korrupció Elleni Stratégiájának kidolgozásában és 
végrehajtásában; 
f) évente jelentést készít az Országgyűlés számára a tisztességes eljárás védelméről szóló 
törvényben meghatározott feladatok végrehajtásáról, amelyben összefoglaló ismertetést ad 
különösen a lezárt vizsgálatokról, a más szerveknél kezdeményezett eljárásokról és azok 
eredményéről; 
g) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat. 
 
(2) A Hivatal a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján, illetve azzal 
összhangban 
 
a) naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi; 
aa) a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját, 
ab) a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, 
meghatározza a minősítési szempontokat és azok igazolási módjait, 
ac) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét, 
ad) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista 
tartalmazza az eltiltás idejét is; 
b) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről; 
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c) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal 
Hivatalos Lapja” (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítő) szerkesztéséről, a közbeszerzési és 
a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint ellenőrzéséről, 
továbbá az e törvény vagy a közbeszerzésekről szóló törvény által előírt egyéb adatoknak, 
információknak a honlapján, illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről; 
d) honlapján közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményező kérelemnek 
a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti adatait, a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi és 
a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát, továbbá a határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság határozatát; 
e) kialakítja és működteti a jogorvoslati határozatok nyilvános adatbázisát, amelyben 
biztosítja, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai és a bírósági határozatok 
elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárgyszavas keresési lehetőséggel bárki által 
elérhetőek legyenek; 
f) a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati 
döntésekből levonható tapasztalatokról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalókról, és az útmutatót a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi; 
g) figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és 
teljesítését; 
h) elősegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési 
adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs 
lehetőségek támogatását; 
i) felügyeli, összehangolja, elősegíti a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatását és 
továbbképzését, részt vesz a hivatalos közbeszerzési tanácsadók kötelező továbbképzésére 
vonatkozó feltételrendszer kialakításában; 
j) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel és nemzetközi szervezetekkel; 
k) éves összesített statisztikai jelentést készít; 
l) évente jelentést készít a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben meghatározott 
feladatok végrehajtásáról, amelyben összefoglaló ismertetést ad különösen a lezárt 
vizsgálatokról, a más szerveknél kezdeményezett eljárásokról, a rendelkezésére álló adatok 
alapján azok eredményéről; 
m) évente jelentést készít az Országgyűlésnek a közbeszerzési törvény végrehajtásával 
kapcsolatos tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos 
tapasztalatairól, valamint a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól. A jelentésnek megállapításokat 
kell tartalmaznia a közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulására, a hazai 
ajánlattevők és ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetére vonatkozóan. A 
Tanács a jelentést tájékoztatásul az Állami Számvevőszéknek is megküldi; 
n) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat. 
 
(3) A tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben meghatározott vizsgálatot a 
Közérdekvédelmi Igazgatóságnak a Hivatal elnöke által egyedileg kijelölt közérdekvédelmi 
vizsgálója folytatja le. 
 
(4) A Hivatal elnöke, valamint a közbeszerzési biztos megkeresésére a közbeszerzéssel 
kapcsolatos ügyben minden szervezet köteles tizenöt napon belül tájékoztatást adni. 
 

7. § 
 
(1) A Hivatal üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, vagyoni hozzájárulást 
semmilyen szervezettől vagy személytől nem fogadhat el, részükre vagyoni hozzájárulást nem 
nyújthat. 
 
(2) a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott rendbírság és bírság a központi 
költségvetés központosított bevétele.  
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(3) A Közérdekvédelmi Igazgatóság által kiszabott bírság teljes összege a központi 
költségvetés központosított bevételét képezik a (5) bekezdésben meghatározott elszámolási 
rend szerint. 
 
(4) A Hivatal saját bevétele a közbeszerzésekről szóló törvény szerint 

a) az ajánlatkérő által megküldött hirdetmény ellenőrzéséért, 
b) a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt kérelemre induló eljárásért, valamint a közbeszerzési 
eljárást megindító hirdetmény jogellenességének megállapítására irányuló eljárásért,  
c) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékbe vételéért, továbbá a névjegyzékbe 
történő bejegyzés megújításáért és 
d) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételéért  
 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj.  
 
(5) A Hivatal – a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez – a befizetett 
igazgatási szolgáltatási díjakról, rendbírságról, bírságról nyilvántartást vezet. A díjak, a 
rendbírság, a bírság nyilvántartására, kezelésére és elszámolására egyebekben a költségvetés 
alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló jogszabályt 
kell alkalmazni. 
 

A Hivatal elnöke  

8. § 
 
(1) A Hivatal elnöke 
 
a) képviseli a Hivatalt; 
b) megállapítja a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, munkatervét; 
c) gyakorolja a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben meghatározott hatásköreit; 
d) rendszeresen, illetve kérésre tájékoztatást ad a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testületnek a 
tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtásáról, 
valamint a jelentős súlyú bejelentésekről; 
e) rendszeresen, illetve kérésre tájékoztatást ad a Közbeszerezések Tanácsának a 
közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtásáról, valamint a 
jelentős súlyú bejelentésekről;  
f) a tisztességes eljárás védelméről szóló törvény végrehajtásával összefüggő jogalkalmazási 
gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki; 
g) a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról elnöki tájékoztatót ad ki; 
h) gyakorolja a munkáltatói jogokat 
ha) a közérdekvédelmi igazgató,  
hb) a döntőbizottsági elnök, 
hc) a döntőbizottsági elnökhelyettes, 
hd) a főtitkár, valamint 
he) a Titkárság munkatársai tekintetében; 
i) kinevezi, illetve felmenti 
ia) a közbeszerzési biztosokat, valamint  
ib) a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben meghatározott eljárásban eljáró 
közérdekvédelmi vizsgálókat;  
j) ellátja a Közbeszerzések Tanácsa elnöki feladatait;  
k) ellátja a közbeszerzésekről szóló törvényben részére előírt egyéb feladatokat. 
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(2) A Hivatal elnöke évente beszámol az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságának 
a Hivatal tevékenységéről, a feladatkörét érintő társadalmi-gazdasági folyamatok alakulásáról.  
 
(3) A Hivatal elnöke a Kormány, a Kormány tagja vagy a Magyar Köztársaság részvételével 
működő nemzetközi szervezetek felkérésére tájékoztatást ad a Hivatal tevékenységéről, a 
közbeszerzésekről és a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényekben meghatározott 
feladatok végrehajtásáról. 
 
(4) A Hivatal elnökének véleményét ki kell kérni minden olyan jogszabály-koncepcióval, 
illetve tervezettel összefüggésben, amely érinti a Hivatal feladatkörét, illetve működését. 
 
(5) A Hivatal elnökét a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 
szerint  
 
a) a főtitkár, illetve  
b) a közérdekvédelmi igazgató 
helyettesítheti. 
 
(6) A Hivatal elnökének hatáskörét a helyettesítésére kijelölt személy gyakorolja vagy 
személyek gyakorolják, ha a Hivatal elnökének tisztsége nincs betöltve. 
 

9. § 
 
(1) A Hivatal elnökét az Országgyűlés hat évre választja.  
 
(2) A Hivatal elnökét a köztársasági elnök és a miniszterelnök együttesen jelöli. 
 
(3) A Hivatal elnökének az a magyar állampolgár jelölhető, illetve választható, aki egyetemi 
végzettségű, választójoggal rendelkezik, megfelel a 20. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek, és kiemelkedő elméleti tudással, vagy legalább tíz évi, olyan szakmai 
gyakorlattal rendelkezik, amelynek ellátásához egyetemi végzettség szükséges. 
 
(4) A jelölést a Hivatal elnökének megbízatási ideje lejártát megelőző kilencvenedik napig 
kell megtenni. Ha a Hivatal elnökének a megbízatása nem a megbízatási idő lejárta miatt 
szűnik meg, akkor a jelölést a Hivatal elnöke megbízatásának megszűnésétől számított 
harminc napon belül kell megtenni. A jelöltet az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező 
bizottsága meghallgatja. Nem kell ismételten meghallgatni azt a jelöltet, akit sikertelen 
választás után újra jelöltek.  
 
(5) A választást a jelöléstől számított harminc napon belül meg kell tartani.  
 
(6) Ha a választás nem volt sikeres, a választás napját követő öt napon belül új jelöltet kell 
állítani, és az új választást a jelöltállítástól számított tizenöt napon belül meg kell tartani.  
 
(6) Nem jelölhető újra az a személy, aki az előző választás során nem kapta meg az összes 
képviselő szavazatának legalább tíz százalékát. 
 
(7) A Hivatal elnöke újraválasztható.  
 
(8) A Hivatal elnöke a megválasztásáról szóló országgyűlési határozatban megjelölt 
időpontban, ennek hiányában megválasztásával hivatalba lép. Közszolgálati jogviszonyban 
nem álló személy esetén a közszolgálati jogviszony a hivatalba lépéssel, a törvény erejénél 
fogva létesül. 
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10. § 

 
(1) A Hivatal elnöke államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult. 
 
(2) A Hivatal elnöke az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a megválasztását követő harminc napon belül. A 
vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők 
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
(3) A Hivatal elnökét az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg. 
 
(4) A Hivatal elnöke mentelmi jogával kapcsolatos eljárásokra az országgyűlési képviselők 
mentelmi jogával kapcsolatos eljárási szabályokat kell alkalmazni. A mentelmi jog 
felfüggesztése tárgyában az Országgyűlés dönt, a mentelmi jog megsértése esetén szükséges 
intézkedést az Országgyűlés elnöke teszi meg. 
 
(5) A Hivatal elnöke felett a munkáltatói jogokat – az Országgyűlés, a miniszterelnök, illetve 
a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az Országgyűlés elnöke 
gyakorolja, valamint az Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek esetében a munkáltatói 
intézkedést az Országgyűlés döntése alapján az Országgyűlés elnöke teszi meg. 
 

11. § 
 
(1) A Hivatal elnökének megbízatása és közszolgálati jogviszonya megszűnik 
 
a) a megbízatási ideje lejártával; 
b) lemondásával; 
c) felmentésével; 
d) az összeférhetetlenség kimondásával, vagy 
e) halálával. 
 
(2) A Hivatal elnöke az Országgyűlés elnökéhez intézett nyilatkozattal bármikor, a 
lemondástól számított kilencven napot követő időponttal, indokolás nélkül lemondhat a 
megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 
 
(3) A Hivatal elnökét a miniszterelnök és a köztársasági elnök együttes javaslatára az 
Országgyűlés felmenti, ha 
a) a Hivatal elnöke a munkaköri feladatainak ellátására hat hónapnál hosszabb ideig nem 
képes, 
b) nem felel meg a 20. § (1) bekezdés a)-d) vagy f)-g) pontjában meghatározott 
követelményeknek,  
c) a 20. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott ok hiányát az ellenőrzést folytató 
felhívására határidőben nem igazolta, 
d) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést elmulasztja, 
vagy vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl. 
 
(4) A Hivatal elnökét a miniszterelnök és a köztársasági elnök együttes javaslatára az 
Országgyűlés felmentheti, ha 
a) a Hivatal elnöke ellen – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa 
alapján indult eljárást – büntetőeljárás van folyamatban vagy 
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b) a Hivatal elnöke olyan magatartást tanúsított, amely a Hivatal rendeltetésszerű működését 
akadályozta. 
 
(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott javaslatot a Hivatal elnöke részére az 
Országgyűlésnek való továbbítást megelőzően meg kell küldeni, aki a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvénynek a közszolgálati jogvitára vonatkozó rendelkezései szerint öt 
munkanapon belül munkaügyi bírósághoz fordulhat. A bíróság által érkeztetett keresetlevelet 
a Hivatal elnöke a miniszterelnöknek haladéktalanul megküldi. 
 
(6) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott javaslat a bírósághoz fordulási határidő lejártát 
vagy – bírósághoz fordulás esetén – a bíróság döntésének jogerőre emelkedését követően 
küldhető meg az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés e határozatával, illetve az azon alapuló 
munkáltatói intézkedéssel szemben jogorvoslatnak vagy közszolgálati jogvita 
kezdeményezésének nincs helye. 
 
(7) A Hivatal elnökének összeférhetetlenségét a köztársasági elnök és a miniszterelnök 
előterjesztésére az Országgyűlés mondja ki. 
 
(8) A Hivatal elnökét e megbízatásának megszűnése miatt az államtitkárokat megbízatásuk 
megszűnése esetén megillető juttatások illetik meg, közszolgálati jogviszonyának megszűnése 
miatt további juttatásra nem jogosult. 
 

A Közbeszerzési Döntőbizottság és a döntőbizottsági elnök 

 
12. § 

 
(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság feladata – a közbeszerzésekről szóló törvény alapján – a 
közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti 
jogorvoslat intézése. 
 
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott ügyekre, ügycsoportokra kollégiumot működtet. A kollégium az egységes 
jogorvoslati gyakorlat biztosítása érdekében elemzi a Közbeszerzési Döntőbizottság 
gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben. 
 
(3) A döntőbizottsági elnök 
a) irányítja a Közbeszerzési Döntőbizottságot; 
b) képviseli a Közbeszerzési Döntőbizottságot; 
c) elkészíti és a Hivatal elnökéhez jóváhagyásra előterjeszti a Közbeszerzési Döntőbizottság 
ügyrendjét; 
d) ellenőrzi az eljárási határidők megtartását; 
e) a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményező kérelem benyújtását követően 
haladéktalanul gondoskodik a kérelemmel érintett eljárás megnevezésének, tárgyának, az 
ügyfelek megnevezésének és a kérelem megérkezése időpontjának, továbbá a Közbeszerzési 
Döntőbizottság érdemi, a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának, és a 
szerződés megkötését engedélyező végzésének, valamint a határozat bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság határozatának (határozatainak) közzétételéről; 
f) javaslatot tesz a Hivatal elnökének a döntőbizottság elnökhelyettesének személyére;  
g) munkáltatói jogkört gyakorol – a kinevezés és a felmentés kivételével – a közbeszerzési 
biztosok felett. 
 



 9

(4) A közbeszerzési biztost a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. Törvény (a 
továbbiakban: Ktv.) 38. §-ának (1) bekezdése alapján nem lehet utasítani a jogorvoslati 
eljárás, illetve a határozat vonatkozásában. 
 

13. § 
 
(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét – a Közbeszerzések Tanácsa véleményének 
kikérésével – a Hivatal elnöke nevezi ki hat évre.  
 
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnökhelyettesét – a döntőbizottsági elnök javaslatára – a 
Hivatal elnöke nevezi ki hat évre. 
 
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnökévé, illetve elnökhelyettesévé az nevezhető ki, aki 
magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik, megfelel a 20. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek, jogi végzettséggel és legalább tíz éves közbeszerzési, valamint 
a) három éves döntőbizottsági gyakorlattal és jogi szakvizsgával, vagy  
b) közbeszerzési ügyek elbírálásával kapcsolatos, legalább három éves bírói gyakorlattal 
rendelkezik. 
 
(4) A döntőbizottsági elnököt a hivatalban lévő döntőbizottsági elnök megbízatási idejének 
lejártát megelőzően harminc nappal ki kell nevezni. Ha a döntőbizottsági elnök megbízatása 
nem a döntőbizottsági elnök megbízatási idejének lejártával szűnik meg, az új döntőbizottsági 
elnököt a döntőbizottsági elnök megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül 
kell kinevezni.  
 
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, illetve elnökhelyettese a kinevezésében megjelölt 
időpontban, ennek hiányában kinevezésével hivatalba lép. Közszolgálati jogviszonyban nem 
álló személy esetén a közszolgálati jogviszony a hivatalba lépéssel, a törvény erejénél fogva 
létesül. 
 
(6) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes 
jogkörrel helyettesíti, illetve az elnökhelyettes teljes jogkörben gyakorolja az elnök 
hatáskörét, ha az elnöki tisztség nincs betöltve. 
 
(7) A döntőbizottsági elnök szakállamtitkári illetményre és juttatásokra jogosult. 
 

 
14. § 

 
(1) A döntőbizottsági elnök e megbízatása megszűnik 
 
a) a megbízatási ideje lejártával; 
b) lemondásával; 
c) felmentésével;  
d) az összeférhetetlenség kimondásával, valamint 
e) közszolgálati jogviszonyának megszűnésével. 
 
(2) A döntőbizottsági elnök a Hivatal elnökéhez intézett nyilatkozattal bármikor, a 
lemondástól számított harminc napot követő időponttal, indokolás nélkül lemondhat e 
megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 
 
(3) A döntőbizottsági elnököt a Hivatal elnöke e megbízatása alól felmentheti, ha 
a) a döntőbizottsági elnök a munkaköri feladatait hat hónapnál hosszabb ideig nem látja el, 
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b) olyan magatartást tanúsított, amely a Hivatal rendeltetésszerű működését akadályozta. 
 
(4) A döntőbizottsági elnököt e megbízatásának megszűnése miatt a szakállamtitkárokat 
megbízatásuk megszűnése esetén megillető juttatások illetik meg azzal, hogy ha a 
döntőbizottsági elnök e megbízatásával együtt a közszolgálati jogviszonya is megszűnik, a 
megbízatás megszűnése miatt csak a szakállamtitkárokat megbízatásuk megszűnése esetén 
megillető juttatások illetik meg. 
 
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a döntőbizottsági elnök közszolgálati 
jogviszonya külön munkáltatói intézkedés nélkül, a törvény erejénél fogva megszűnik, ennek 
során a döntőbizottsági elnök a megbízatás és a közszolgálati jogviszony megszűnésére 
tekintettel juttatásra nem jogosult. 
 

A Közérdekvédelmi Igazgatóság és a közérdekvédelmi igazgató 
 

15. § 
 
(1) A közérdekvédelmi igazgató  
 
a) a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben meghatározott feladatkörök esetében 
döntés-előkészítő feladatokat lát el; 
b) munkáltatói jogkört gyakorol – a kinevezés és a felmentés kivételével – a közérdekvédelmi 
vizsgálók felett. 
 
(2) A közérdekvédelmi igazgatót – a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület véleményének 
kikérésével – a Hivatal elnöke nevezi ki hat évre.  
 
(3) Közérdekvédelmi igazgatónak az nevezhető ki, aki magyar állampolgár, választójoggal 
rendelkezik, megfelel a 20. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, jogi 
végzettséggel és kiemelkedő elméleti tudással, vagy legalább tíz évi, olyan szakmai 
gyakorlattal rendelkezik, amelynek ellátásához jogi végzettség szükséges. 
 
(4) A közérdekvédelmi igazgatót a hivatalban lévő közérdekvédelmi igazgató megbízatási 
idejének lejártát megelőzően harminc nappal ki kell nevezni. Ha a közérdekvédelmi igazgató 
megbízatása nem a közérdekvédelmi igazgató megbízatási idejének lejártával szűnik meg, az 
új közérdekvédelmi igazgatót a közérdekvédelmi igazgató megbízatásának megszűnésétől 
számított harminc napon belül kell kinevezni.  
 
(5) A közérdekvédelmi igazgató a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában 
kinevezésével hivatalba lép. Közszolgálati jogviszonyban nem álló személy esetén a 
közszolgálati jogviszony a hivatalba lépéssel, a törvény erejénél fogva létesül. 
 
(6) A közérdekvédelmi igazgató szakállamtitkári illetményre és juttatásokra jogosult. 
 
 

16. § 
 
(1) A közérdekvédelmi igazgató e megbízatása megszűnik 
 
a) a megbízatási ideje lejártával; 
b) lemondásával; 
c) felmentésével;  
d) az összeférhetetlenség kimondásával, valamint 
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e) közszolgálati jogviszonyának megszűnésével. 
 
(2) A közérdekvédelmi igazgató a Hivatal elnökéhez intézett nyilatkozattal bármikor, a 
lemondástól számított harminc napot követő időponttal, indokolás nélkül lemondhat e 
megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 
 
(3) A közérdekvédelmi igazgatót a Hivatal elnöke e megbízatása alól felmentheti, ha 
a) a döntőbizottsági elnök a munkaköri feladatait hat hónapnál hosszabb ideig nem látja el, 
b) olyan magatartást tanúsított, amely a Hivatal rendeltetésszerű működését akadályozta. 
 
(4) A közérdekvédelmi igazgatót e megbízatásának megszűnése miatt a szakállamtitkárokat 
megbízatásuk megszűnése esetén megillető juttatások illetik meg azzal, hogy ha a 
közérdekvédelmi igazgató e megbízatásával együtt a közszolgálati jogviszonya is megszűnik, 
a megbízatás megszűnése miatt csak a szakállamtitkárokat megbízatásuk megszűnése esetén 
megillető juttatások illetik meg. 
 
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közérdekvédelmi igazgató közszolgálati 
jogviszonya külön munkáltatói intézkedés nélkül, a törvény erejénél fogva megszűnik, ennek 
során a közérdekvédelmi igazgató a megbízatás és a közszolgálati jogviszony megszűnésére 
tekintettel juttatásra nem jogosult. 
 
 

A Titkárság és a főtitkár 
 

17. § 
 
A Hivatal tevékenységével kapcsolatos összehangolási feladatokat, a döntések előkészítését 
és végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint 
adminisztratív tevékenységet a Titkárság végzi. 
 

18. § 
 

(1) A főtitkárt az elnök határozatlan időre bízza meg.  
 
(2) Főtitkárnak az bízható meg, aki magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik, megfelel 
a 20. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, jogi végzettséggel és jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. 
 
(3) A főtitkár szakállamtitkári illetményre és juttatásokra jogosult. 
 
(4) A főtitkár e megbízását a Hivatal elnöke visszavonhatja. A megbízás visszavonásában azt 
a Hivatal elnöke indokolni köteles. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell 
tűnnie. A visszavonás indoka a vezető magatartásában vagy munkájában megnyilvánuló és 
bizonyítható olyan tények szolgálhatnak, amelyek kellő magyarázatát adják annak, hogy a 
vezető nem hagyható a beosztásában. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és 
okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. 
 
(5) A megbízás visszavonása esetén a főtitkárt a szakállamtitkárokat megbízatásuk 
megszűnése esetén megillető juttatások illetik meg. 
 

A Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó közös szabályok 
 

19. § 
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(1) A Hivatal elnöke, a döntőbizottsági elnök, a közérdekvédelmi igazgató, a főtitkár. 
valamint a Hivatalnak a 6. §-ban meghatározott feladatainak ellátásához közvetlenül 
kapcsolódó, a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában ekként rögzített munkakörben 
foglalkoztatott személyek e tevékenységüket közszolgálati jogviszony keretében látják el. A 
Hivatal elnökére, a döntőbizottsági elnökre, a közérdekvédelmi igazgatóra, a főtitkárra. 
valamint a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló alkalmazottakra a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény rendelkezései az e törvényben foglalt eltérésekkel irányadóak. 
 
(2) A Hivatal állományába tartozó, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyek 
feladataikat munkaviszony keretében látják el. 
 
(3) A Hivatal elnökének választására, valamint a döntőbizottsági elnök, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság elnökhelyettese, a közérdekvédelmi igazgató, illetve a főtitkár kinevezésére a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek a versenyvizsgára, illetve a pályázatra 
vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 
 
(4) A Hivatal elnöke, a döntőbizottsági elnök, a közérdekvédelmi igazgató, a főtitkár, a 
Közbeszerzések Tanácsának tagjai, a Titkárság alkalmazottai, a közbeszerzési biztosok, a 
közérdekvédelmi vizsgálók és azok a személyek, akik ilyen tisztséget viseltek, tevékenységet 
végeztek, a feladatuk ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott szolgálati és üzleti titkot 
kötelesek megőrizni. 
 

20. § 
 
(1) A Hivatal elnökének nem választható meg, illetve döntőbizottsági elnöknek, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság elnökhelyettesének, közérdekvédelmi igazgatónak, 
közbeszerzési biztosnak vagy közérdekvédelmi vizsgálónak nem nevezhető ki, illetve 
főtitkárnak nem bízható meg az,  
a) aki büntetett előéletű; 
b) aki büntetlen előéletű, de akit a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmény, 
hivatali visszaélés, a XV. fejet VII. címében meghatározott bűncselekmény, bűnszervezetben 
részvétel, a XVI. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmény, a XVII. fejezetben 
meghatározott bűncselekmény, vagy sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
orgazdaság, hitelsértés, uzsorabűncselekmény vagy bűnszervezet keretében elkövetett bűntett 
miatt jogerősen elítélt 
ba) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó 
szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig; 
bb) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott öt évet el nem érő végrehajtandó 
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig; 
bc) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;  
bd) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabása 
esetén a mentesítés beálltától számított öt évig; 
be) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés 
esetén a mentesítés beálltától számított három évig; 
bf) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott mellékbüntetés esetén a mellékbüntetés 
végrehajtása befejezésétől vagy végrehajthatóságának megszűnésétől számított öt évig; 
bg) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén 
a mentesítés beálltától számított nyolc évig; 
bh) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig; 
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bi) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a 
mentesítés beálltától számított három évig; 
bj) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott mellékbüntetés esetén a mellékbüntetés 
végrehajtása befejezésétől vagy végrehajthatóságának megszűnésétől számított három évig; 
bk) megrovás alkalmazása esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől, ügyészi megrovás esetén a 
határozat kihirdetésétől számított három évig; 
bl) próbára bocsátás alkalmazása esetén a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a 
meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig; 
bm) javítóintézeti nevelés esetén az intézkedés végrehajtásának befejezésétől számított három 
évig; 
bn) büntetés kiszabásának mellőzésével hozott, bűnösséget megállapító jogerős ítélet esetén 
az ítélet jogerőre emelkedésétől számított három évig; 
c) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést 
megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig; 
d) aki egyetemi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt áll; 
e) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa 
alapján indult eljárást – hatálya alatt áll; 
f) aki a jelölést megelőző negyedik naptári év első napjától kezdve bármikor valamely, az 
Országgyűlésben képviselettel rendelkező párt vezetője vagy alkalmazottja volt; 
g) aki országgyűlési, európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, 
illetőleg kamarai tisztségviselő. 
 
(2) A Hivatal elnökének jelölendő, illetve a döntőbizottsági elnöknek, közérdekvédelmi 
igazgatónak, főtitkárnak, közbeszerzési biztosnak vagy közérdekvédelmi vizsgálónak 
kinevezendő személy a jelölést, illetve a kinevezést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn az (1) bekezdés a)-e) pontban meghatározott kizáró 
ok.  
 
(3) A megbízatás fennállása idején az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott tények 
bekövetkezését a Hivatal elnöke esetében a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök, a 
döntőbizottsági elnök, a közérdekvédelmi igazgató, a főtitkár, a közbeszerzési biztos és a 
közérdekvédelmi vizsgáló esetében a Hivatal elnöke az érintetthez írásban intézett felhívással 
ellenőrizheti. Az ellenőrzés során az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott tények 
bekövetkezésének a hiányát a maga vonatkozásában az érintett személy a felhívás 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a hatósági bizonyítványnak a felhívás 
kibocsátójának való megküldéssel igazolja. 
 
(4) A döntőbizottsági elnök, a közérdekvédelmi igazgató, a főtitkár, a közbeszerzési biztos és 
a közérdekvédelmi vizsgáló e megbízatását a Hivatal elnöke 
a) felmentéssel megszünteti, ha az érintett 
aa) nem felel meg az (1) bekezdés a)-d) vagy f)-g) pontjában meghatározott 
követelményeknek,  
ab) az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott ok hiányát az ellenőrzést folytató 
felhívására határidőben nem igazolta, 
b) felmentéssel megszüntetheti, ha az érintettel szemben – ide nem értve a magánvádas vagy 
pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – büntetőeljárás van folyamatban. 
 
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett személy közszolgálati jogviszonya 
külön munkáltatói intézkedés nélkül, a törvény erejénél fogva megszűnik, ennek során az 
érintett a megbízatás és a közszolgálati jogviszony megszűnésére tekintettel juttatásra nem 
jogosult. 
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21. § 
 
(1) A Hivatal állományába tartozó személy – tudományos, oktatói, művészeti, szerzői jogi 
védelem alá eső, valamint iparjogvédelmi jogszabály hatálya alá tartozó, továbbá lektori, 
szerkesztői tevékenységre irányuló jogviszony kivételével – más megbízást nem fogadhat el, 
más munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet gazdasági társaság, 
szövetkezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja (összeférhetetlenség). A 
tudományos, oktatói, művészeti, szerzői jogi védelem alá eső, valamint iparjogvédelmi 
jogszabály hatálya alá tartozó, továbbá lektori, szerkesztői tevékenységre irányuló jogviszony 
létesítését 
a) ha az alapján az érintettet ellenérték illeti meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
jogviszony létesítését megelőzően engedélyezi, 
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetesen 
be kell jelenteni. 
 
(2) A Hivatal állományába tartozó személy összeférhetetlenségét – a Hivatal elnöke 
kivételével – a Hivatal elnöke mondja ki. Ha az összeférhetetlenség kimondását megelőzően 
az összeférhetetlenséget megalapozó körülmény megszűnik, az összeférhetetlenség 
kimondását mellőzni kell. 
 
(3) Az összeférhetetlenség kimondása esetén az érintett személy közszolgálati jogviszonya 
külön munkáltatói intézkedés nélkül, a törvény erejénél fogva megszűnik, ennek során az 
érintett személy megbízatása és a közszolgálati jogviszony megszűnésére tekintettel juttatásra 
nem jogosult. 
 

22. § 
 
(1) Közbeszerzési biztos vagy közérdekvédelmi vizsgáló az lehet, aki – a közszolgálati 
jogviszony létesítésére vonatkozó, a Ktv.-ben meghatározott feltételek mellett – felsőfokú 
végzettséggel, legalább hároméves szakmai gyakorlattal, valamint közigazgatási vagy jogi 
szakvizsgával rendelkezik. 
 
(2) A közbeszerzési biztost vagy a közérdekvédelmi vizsgálót a Ktv. előmeneteli szabályainak 
megfelelően kell besorolni azzal az eltéréssel, hogy a besorolási fokozatánál kettővel 
magasabb besorolási fokozathoz tartozó illetményre jogosult. 
 
(3) A főtanácsosi besorolású közbeszerzési biztos vagy közérdekvédelmi vizsgáló 
osztályvezetői illetményre, a vezető-főtanácsosi besorolású közbeszerzési biztos vagy 
közérdekvédelmi vizsgáló főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult. 
 
(4) Ha a közbeszerzési biztos vagy a közérdekvédelmi vizsgáló e megbízatása megszűnik, 
akkor őt a Ktv. szabályai szerint újra be kell sorolni. 
 

23. § 
 

(1) A Hivatal elnökének indítványára a legfőbb ügyész az ügyészt – hozzájárulásával – 
meghatározott feladat ellátására, határozott időre a Közérdekvédelmi Igazgatóságba 
beoszthatja. A beosztás tekintetében az ügyészségi szolgálati viszonyról szóló törvény 
rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 
 
(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
törvényben meghatározott esetekben és feltételek szerint a hivatásos állomány tagja – 
beleegyezésével – a fegyveres szervet irányító miniszter és a Hivatal elnökének 
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megállapodása alapján határozott vagy határozatlan időtartamra történő vezényléssel a 
Közérdekvédelmi Igazgatóságnál is teljesíthet szolgálatot. A határozott időre szóló 
szolgálatteljesítés az érintett beleegyezésével meghosszabbítható. 
 

A Közbeszerzések Tanácsa 
 

24. § 
 
(1) A Közbeszerzések Tanácsa tizennyolc tagból áll. A Közbeszerzések Tanácsában az egyes 
közérdekű célokat, az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket azonos számú tag képviseli. 
 
(2) A közbeszerzésekről szóló törvény alapelveinek és egyes közérdekű céloknak az 
érvényesítése a Közbeszerzések Tanácsában a következő szervezetek vagy személyek által 
kijelölt személyek feladata: 
 
a) a legfőbb ügyész; 
b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke; 
c) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter; 
d) a gazdaságpolitikáért felelős miniszter; 
e) a környezetvédelemért felelős miniszter és 
f) az igazságügyért felelős miniszter. 
 
(3) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérőinek általános érdekeit a Közbeszerzések Tanácsában a 
következő szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek képviselik: 
 
a) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter; 
b) a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek felügyeletét ellátó személy; 
c) a helyi önkormányzatok országos szövetségei; 
d) az építésügyért felelős miniszter és 
e) az országos gazdasági kamarák, az országos szakmai kamarák és a Magyar Tudományos 
Akadémia által együttesen kijelölt két személy, melyek közül az egyik személy a 
közszolgáltató ajánlatkérők érdekeit képviseli. 
 
(4) A közbeszerzési eljárás ajánlattevőinek általános érdekeit a Közbeszerzések Tanácsában a 
munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt hat 
személy képviseli. 
 

25. § 
 
(1) A tagok kijelölésének az e törvényben nem rögzített szabályait a kijelölő szervezetek, 
személyek állapítják meg és alkalmazzák. 
 
(2) A Közbeszerzések Tanácsa tagjainak megbízatása három évre szól. 
 
(3) A Közbeszerzések Tanácsa tagjai megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni. 
 
(4) A Közbeszerzések Tanácsa tagja évenként köteles beszámolni az őt kijelölő szervezetnek, 
személynek az általa érvényesítendő célok, illetőleg képviselendő általános érdekek, továbbá 
e törvény céljainak megvalósulása érdekében a Közbeszerzések Tanácsában folytatott 
tevékenységéről, valamint ezeknek a közbeszerzések terén való érvényesüléséről. 
 
(5) A Közbeszerzések Tanácsa tagja az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok 
szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a kijelölését követő harminc napon belül. 
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A vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők 
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
(6) A Közbeszerzések Tanácsa, tagjai közül – a jelenlévő tagok több mint felének a 
szavazatával – társadalmi alelnököt választ. 
 

26. § 
 
(1) Nem lehet a Közbeszerzések Tanácsa tagja, aki 
 
a) büntetett előéletű, 
b) országgyűlési képviselő, vagy 
c) a foglalkozásától vagy a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
 
(2) A Közbeszerzések Tanácsa tagjának jelölt személy az őt jelölő személy vagy szervezet 
vezetője részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn az (1) 
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró ok.  
 
(3) A Közbeszerzések Tanácsa tagja a tagsági viszony fennállása alatt azt a tényt, hogy vele 
szemben nem áll fenn az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró ok, az őt jelölő 
személynek vagy szervezet vezetőjének írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt 
munkanapon belül – vagy ha e határidőn belül az igazolásra felhívott személyen kívül álló ok 
miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja. 
 
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott felhívásra Közbeszerzések Tanácsa tagja igazolja, 
hogy vele szemben nem áll fenn az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró ok, az 
őt jelölő személy vagy szervezet az igazolás céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által 
kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási 
díjat részére megtéríti. 

(5) A Közbeszerzések Tanácsa tagját jelölő személy vagy szervezet vezetője a (2) és (3) 
bekezdés alapján megismert személyes adatokat 

 
a) a Közbeszerzések Tanácsa tagjának jelöléséről szóló döntés meghozataláig, vagy 
b) jelölés esetén a Közbeszerzések Tanácsa tagjának tagsági megbízatása megszűnéséig 
kezeli. 
 
(6) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Tanács tagjának a megbízatását, ha 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítését elmulasztja, vagy vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt 
valótlanul közöl. 
 

27. § 
 
(1) A Közbeszerzések Tanácsa tagjainak megbízatása megszűnik 
 
a) a megbízatás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással; 
c) lemondással; 
d) törvény erejénél fogva, a 29. § (1) bekezdésében meghatározott tények bekövetkezése 
esetén,  
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e) ha a Közbeszerzések Tanácsa tagja ismételt felszólítás ellenére sem igazolja, hogy vele 
szemben nem áll fenn a 26. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró ok; 
f) a tisztségre méltatlanná vagy tartósan alkalmatlanná válás esetében; 
g) halállal, vagy 
h) összeférhetetlenség megállapításával. 
 
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott tények bekövetkezését a kijelölő szervezetek, 
személyek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a 29. § (1) bekezdésében meghatározott tények 
bekövetkezésének a hiányát a Közbeszerzések Tanácsa tagja igazolja. 
 
(3) Az (1) bekezdés f) és h) pontja szerinti esetben a megbízatás megszűnését a 
Közbeszerzések Tanácsa a jelenlévő tagok kétharmadának szavazatával – az érintett személyt 
kijelölő szervezetek, személyek véleményének figyelembevételével – állapítja meg. 
 
(4) A Közbeszerzések Tanácsa tagja megbízatása megszűnésének az (1) bekezdés b) és c), 
valamint f) és h) pontjában meghatározott eseteinek az e törvényben nem szabályozott 
szabályait a kijelölő szervezetek, személyek állapítják meg és alkalmazzák úgy, hogy a 
Közbeszerzések Tanácsának működőképessége folyamatosan biztosítható legyen. 
 

A Közbeszerzések Tanácsa feladat- és hatásköre 
 

28. § 
 
(1) A Közbeszerzések Tanácsa feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők 
érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a 
jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a 
közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. 
 
(2) A Közbeszerzések Tanácsa 
 
a) figyelemmel kíséri a közbeszerzésekről szóló törvény szabályainak érvényesülését, 
kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok 
megalkotását, módosítását; 
b) véleményezi a közbeszerzésekkel és a Közbeszerzések Tanácsa működésével kapcsolatos 
jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat és véleményét az elnök elé 
terjeszti; 
c) véleményezi a Hivatal által előkészített, a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását 
elősegítő útmutatót; 
d) javaslatot tesz a közbeszerzési biztosok személyére, továbbá  
e) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat. 
 

A Közbeszerzések Tanácsa működése 
 

29. § 
 
(1) A Közbeszerzések Tanácsa testületi üléseit szükség szerint, de évente legalább hat 
alkalommal tartja. 
 
(2) A Közbeszerzések Tanácsa határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. 
 
(3) A Közbeszerzések Tanácsa döntéseit – törvényben meghatározott kivételekkel – egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 
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A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület  
 

30. § 
 
(1) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület öt tagból áll, tagjait a miniszterelnök javaslatára – 
a jelenlévő képviselők több mint felének a szavazatával – az Országgyűlés választja meg. 
 
(2) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjának nagykorú és büntetlen előéletű személy 
jelölhető. 
 
(3) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjaira javaslatot tehetnek a miniszterelnöknek 
 
a) egy-egy személyre az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező 
munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek; 
b) egy személyre együttesen a korrupció elleni küzdelem feladatait céljául kitűző, vagy ilyen 
területen tudományos vagy szakmai tevékenységet kifejtő, legalább két éve működő 
társadalmi szervezetek a mellékletben meghatározott eljárási rend szerint; 
c) egy személyre a legfőbb ügyész, továbbá 
d) egy személyre az igazságügyért felelős miniszter. 
 
(4) A miniszterelnök a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjának megbízatási ideje 
lejártát megelőző hatvanadik napig köteles jelölését megtenni. Ha a Közérdekvédelmi 
Tanácsadó Testület tagjának a megbízatása nem a megbízatási idő lejárta miatt szűnik meg, 
akkor a miniszterelnök a jelölését a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagja 
megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül köteles megtenni. 
 
(5) A választást a jelöléstől számított harminc napon belül meg kell tartani.   
 
(6) Ha a választás nem volt sikeres, a választás napját követő öt napon belül új jelöltet kell 
állítani, és az új választást a jelöltállítástól számított tizenöt napon belül meg kell tartani.  
 
(7) Nem jelölhető újra az a személy, aki az előző választás során nem kapta meg az összes 
képviselő szavazatának legalább tíz százalékát. 
 

31. § 
 
(1) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjának megbízatása három évre szól. 
 
(2) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagja újraválasztható. 
 
(3) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjának megbízatása megszűnik 
 
a) a megbízatási idő elteltével; 
b) a tag lemondásával; 
c) a tag halálával. 
 
(4) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagja az Országgyűlés elnökéhez intézett 
nyilatkozattal bármikor, a lemondástól számított harminc napot követő időponttal, indokolás 
nélkül lemondhat a megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem 
szükséges. 
 
 (5) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagja az országgyűlési képviselőkre vonatkozó 
szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni. 
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32. § 
 
(1) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület elnökét a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület 
tagjai közül az Országgyűlés választja.  
 
(2) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja 
meg, a tevékenységéhez szükséges feltételeket a Hivatal biztosítja. 
 
(3) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagja nem utasítható. A Közérdekvédelmi 
Tanácsadó Testület tagja köteles a tudomására jutott titkot megőrizni. 
 

A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület feladata 
 

33. § 
 
A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület a Hivatalnak a tisztességes eljárás védelméről szóló 
törvényben meghatározott feladat- és hatáskörét érintően 
 
a) betekinthet a lezárt vizsgálati eljárások irataiba; 
b) javaslatokat tehet az elnöknek a jogalkalmazási gyakorlat alakítására, a vizsgált ügyek 
kiválasztásának szempontjaira, valamint 
c) éves jelentést tesz közzé, amelyben értékeli a tisztességes eljárás védelméről szóló 
törvényben előírt feladatok érvényesülését. 
 

Záró rendelkezések 
 

34. § 
 

(1) Ez a törvény – a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2009. december 31-én 
lép hatályba. 
 
(2) Az 1-2. §, a 3. § a), c) pontja, a 4. § a) pontja, az 5. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 6. § (2) és 
(4) bekezdése, a 7. § (1) és (4)-(5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdés a), b), e), g), j) és k) pontja, 
a 8. § (1) bekezdés h) pont hb)-he) alpontja, a 8. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja, a 8. § (2), 
(4), (6) bekezdése, a 8. § (5) bekezdés a) pontja, a 9-14. §, a 17-22. §-a, a 24-29. §-a, a 35-38. 
§-a, a 39. § (1)-(2), (6)-(9) bekezdése, a 41. § 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
(3) A 40. § 2010. január 2-án lép hatályba. 
 
(4) A 3. § b) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § (3) bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, a 7. § 
(3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdés c)- d) és f) pontja, a 8. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja, 
a 8. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontja, a 8. § (3) bekezdése, a 8. § (5) bekezdés b) pontja, a 
15. §-t megelőző alcím, a 15-16. §, a 19. § (1) bekezdésében az „a közérdekvédelmi 
igazgató,” szövegrész és az „a közérdekvédelmi igazgatóra,” szövegrész, a 19. § (3) 
bekezdésében az „a közérdekvédelmi igazgató,” szövegrész, a 19. § (4) bekezdésében az „a 
közérdekvédelmi igazgató,” és az „a közérdekvédelmi vizsgálók” szövegrész, a 20. § (1) 
bekezdésében a „közérdekvédelmi igazgatónak,”,  a „vagy közérdekvédelmi vizsgálónak” 
szövegrész és a „közérdekvédelmi igazgatónak,” és a „vagy közérdekvédelmi vizsgálónak” 
szövegrész, a 20. § (2) bekezdésében a „közérdekvédelmi igazgatónak,” és a „vagy 
közérdekvédelmi vizsgálónak” szövegrész, a 20. § (3) bekezdésében az „a közérdekvédelmi 
igazgató”, valamint az „és a közérdekvédelmi vizsgáló” szövegrész, a 20. § (4) bekezdésében 
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az „a közérdekvédelmi igazgató” valamint az „és a közérdekvédelmi vizsgáló” szövegrész, a 
22. § (1) bekezdésében a „vagy közérdekvédelmi vizsgáló” szövegrész, a 22. § (2) 
bekezdésében az „a közérdekvédelmi vizsgálót” szövegrész, a 22. § (3) bekezdésében a „vagy 
közérdekvédelmi vizsgáló” szövegrészek, a 22. § (4) bekezdésében a „vagy a 
közérdekvédelmi vizsgáló” szövegrész, a 23. §, a 30. §-t megelőző alcím, a 30-33. §, a 33. §-t 
megelőző alcím, a 36. §, a 37. § (2) bekezdése, a 39. § (3)-(5) bekezdése, a 40. §, , valamint a 
melléklet 2010. március 1-jén lép hatályba. 

(5) A 7. § (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 
 

35. § 
 
(1) A Hivatal a Közbeszerzések Tanácsa mint autonóm államigazgatási szerv általános 
jogutódja. 
 
(2) A Ktv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a Közbeszerzések 
Tanácsa mint autonóm államigazgatási szerv jogutódjának a Hivatalt kell tekinteni. 
 
(3) A közbeszerzésekről szóló törvény  szerinti Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve 
Titkárság általános jogutódja az e törvény szerinti Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve 
Titkárság.  
 
(4) A 2010. február 29-én a Közbeszerzések Tanácsánál foglalkoztatott, a Hivatalnak a 6. §-
ban meghatározott feladatainak ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó köztisztviselők (a 
továbbiakban: érintett személyek) közszolgálati jogviszonya 2010. március 1-jén 
munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulással kapcsolatban a Hivatal elnökének intézkednie 
kell. 
 
(5) A Hivatal elnökének intézkedésében rendelkezni kell a közszolgálati jogviszony 
munkaviszonnyá történő átalakulásáról azzal, hogy a személyi alapbér nem lehet alacsonyabb 
az átalakulás időpontjában érvényes alapilletmény és – ha erre az érintett személy jogosult 
volt – illetménykiegészítés együttes összegénél. 
 
(6) 2010. február 29-én az érintett személyek ellen folyamatban lévő, vagy általuk 
kezdeményezett fegyelmi eljárást, illetve a munkáltató fegyelmi határozatával összefüggő 
munkaügyi pert – a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel – meg kell szüntetni. 
 
(7) Ha a per hivatalvesztés tekintetében folyik, a kereset elbírálásánál – a jog gyakorlására 
nyitva álló határidők kivételével – a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. A hivatalvesztés tekintetében folyamatban lévő perben a Ktv. 54–56. § szabályait 
is alkalmazni kell. A hivatalvesztés végrehajtására vonatkozó, a Ktv. 59. §-a (5) bekezdésének 
rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha az érintett személy jogviszonya a per tartama alatt 
e törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakul át. 
 
(8) A határozott időre szóló fegyelmi büntetések végrehajtását az érintett személyek esetében 
2010. február 29. napjával meg kell szüntetni. 
 
(9) A fegyelmi büntetéshez fűződő hatály az érintett személyek esetében 2010. február 29. 
napjával megszűnik. 
 
(10) Az érintett személyek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatban 2010. március 1-jét 
megelőzően keletkező igényre az igény keletkezésekor hatályos jog az irányadó. 
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(11) Amennyiben az érintett személyek közszolgálati jogviszonyának megszüntetése 
tárgyában 2009. február 29-én munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát 
képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt már megszűnt, a munkáltatói intézkedés 
jogellenességének megállapítása esetén 
a) ha az érintett személy a perben visszahelyezést kér, visszahelyezése esetén jogviszonyára a 
Munka Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell; 
b) ha az érintett személy a perben visszahelyezését nem kéri, a jogellenes megszüntetés 
jogkövetkezményeit illetően a Ktv. 60. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(12) Amennyiben az érintett személy közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában 
2009. február 29-én munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező 
jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt még nem szűnt meg, a jogviszony tekintetében a 
munkaviszonnyá alakulásra vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott 
eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell. 
 

36. § 
 
(1) E törvény hatálybalépése nem érinti a Közbeszerzési Döntőbizottság e törvény 
hatálybalépésekor hivatalban lévő elnökének, elnökhelyettesének megbízatását, jogviszonyát. 
 
(2) E törvény hatálybalépése nem érinti a Közbeszerzések Tanácsa tagjainak e törvény 
hatálybalépésekor meglévő megbízatását.  
 
(3) E törvény hatálybalépését követő húsz napon belül a miniszterelnök és a köztársasági 
elnök előterjesztést tesz a Hivatal elnökének személyére. Az Országgyűlés a jelöléstől 
számított húsz napon belül szavaz a jelöltről. 
 
(4) E törvény hatálybalépését követő harminc napon belül a miniszterelnök – az e törvény 
szerint a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjainak jelölésére vonatkozó javaslat-tételre 
jogosultak megkeresésével – köteles a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjaira 
vonatkozó jelölését az Országgyűléshez megtenni. A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület 
tagjaira vonatkozó választást a jelöléstől számított tizenöt napon belül kell megtartani. 
 
(5) A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület az alakuló ülését 2010. március 15-ig köteles 
megtartani. Az alakuló ülésen a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület megalkotja ügyrendjét.  
 
(6) A Hivatal elnöke köteles 2010. március 1-jével a Közérdekvédelmi Igazgatóság 
működéséhez szükséges személyi és szervezeti feltételeket megteremteni. E törvény hatályba 
lépését követő első közérdekvédelmi igazgató kinevezéséhez – e törvény rendelkezéseitől 
eltérően – a Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület véleményét nem kell beszerezni. 
 
(7) A Hivatal elnöke a megválasztásától számított hatvan napon belül gondoskodik az e 
törvény szerinti szervezeti változások végrehajtásáról és a belső szabályzatok kiadásáról. 
 
(8) A Hivatal a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339. § (1) bekezdésére és 
339. § (2) bekezdés q) pontjára, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 345. § (3) bekezdésére és 348/A. § (3) bekezdésére tekintettel 
a tárgyévben keletkezett visszafizetési kötelezettségeivel csökkentett összegű tárgyévi bírság 
bevételeivel a december 31-ei állapot szerint köteles elszámolni. 

(9) A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott bírság és rendbírság 50 %-a 2010. évben a 
Hivatal bevétele. 
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37. § 
 

(1) A Kbt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A verseny tisztaságának és nyilvánosságának elősegítése érdekében az ajánlatkérő és a 
független biztos átláthatósági megállapodást köthet, amelyben az adott közbeszerzési eljárás 
valamennyi ajánlattevője is részt vesz. Az átláthatósági megállapodás alapján – a független 
biztos által nyújtott monitoring szolgáltatás révén – a felek előmozdítják a teljes 
közbeszerzési eljárásra (ideértve annak előkészítését is), valamint az annak alapján megkötött 
szerződésre vonatkozó jogszabályok és a nyilvánosság követelményének érvényesülését. Az 
ajánlatkérő az átláthatósági megállapodást a (részvételi) dokumentációban, ennek hiányában 
az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban köteles közzétenni, ebben az esetben az ajánlattevő 
(részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) nyilatkozattal köteles azt 
elfogadni. Az átláthatósági megállapodás részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza. 
Átláthatósági megállapodás megkötését jogszabály kötelezővé teheti.” 
 
(2) A Kbt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű és az Európai Unióból származó 
forrásból támogatott közbeszerzések esetén a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő – kivéve 
a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a Hivatal által 
vezetett névjegyzékben szereplő, a Hivatal által kijelölt, független hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót (11. §) köteles bevonni, figyelembe véve a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
követelményeket. Egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkaviszonyban álló hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó is bevonható.” 
 
(3) A Kbt. 9. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 
során köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani és eljárása során a jogszabályokat és 
különösen e törvény alapelveit mindvégig betartani.” 
 
(4) A Kbt. 9. §- a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó eljárása során a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
másként el nem hárítható jogszabálysértést tapasztal, köteles erről a Hivatal elnökét 
tájékoztatni.” 
 
(5) A Kbt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Nem lehet hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 
a) aki a polgári jog szabályai szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes; 
b) aki büntetett előéletű; 
c) aki a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt áll; 
d) aki közbeszerzési biztos, és az, 
e) aki a Tanács tagja.” 

(6) A Kbt. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Ha az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy nyilatkozik, 
hogy kizárólag a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló ajánlatkérő részére végez 
hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
névjegyzékbe történő felvételéhez elegendő, ha az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyát 
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igazolja, megfelel a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételeknek, és nem állnak fel vele 
szemben a (4) bekezdés szerinti kizáró okok.” 
 
(7) A Kbt. a 11. §-t követően a következő új alcímmel és a következő 11/A. §-sal egészül ki: 
 

„Az átláthatósági biztos 
 

11/A. § (1) Az átláthatósági megállapodásban közreműködő független biztos (átláthatósági 
biztos) a jogszabályok betartása és a nyilvánosság követelményének érvényesülése érdekében 
a közbeszerzési eljárás (ideértve annak előkészítését is) valamennyi iratába betekinthet, 
valamennyi eljárási cselekménynél jelen lehet, a közbeszerzési eljárásban részt vevőktől a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos tájékoztatást kérhet. 

(2) Nem lehet átláthatósági biztos: 

a) aki az ajánlatkérővel illetőleg az ajánlattevővel (e § alkalmazása során ideértve részvételre 
jelentkezőt is) munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy a 
megállapodás megkötését megelőző 10 évben ilyen viszonyban állt, 

b) aki az átláthatósági megállapodás megkötésekor, vagy az azt megelőző 10 évben az 
ajánlatkérő vezetője, vezető állású munkavállalója, az ajánlatkérő felett irányító vagy 
ellenőrzési jogokat gyakorló személy, illetőleg az ajánlattevő tagja, vezető tisztségviselője, 
könyvvizsgálója, felügyelőbizottságának tagja,  

c) aki az ajánlatkérő vagy az ajánlattevő szervezetében tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, 

d) az a)-c) pont szerinti személyek hozzátartozója, 

e) aki a megállapodás megkötését megelőző öt évben az Országgyűlésben képviselettel 
rendelkező pártban tisztséget viselt, 
 
f) aki büntetett előéletű. 

(3) A büntetlen előéletet a megállapodás megkötésekor kell igazolni az ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatkérő ezt a személyes adatot a megállapodás megszűnéséig jogosult kezelni. 

(4) Az ajánlattevővel kapcsolatos összeférhetetlenségi ok fennállása nem akadálya az 
ajánlattevő átláthatósági megállapodást elfogadó nyilatkozata [70. § (2) bekezdés] 
megtételének, de nyilatkozatában az összeférhetetlenséget jeleznie kell. Ezt követően az 
ajánlatkérő köteles másik biztosról gondoskodni, vagy az átláthatósági megállapodástól 
elállni. Emiatt az ajánlattevőket hátrány nem érheti. 

(5) Ha az átláthatósági biztos tevékenysége során jogszabálysértést tapasztal, erre 
haladéktalanul, írásban is felhívja a felek figyelmét.” 

(8) A Kbt. a 17/C. §-t követően a következő 17/D. §-sal egészül ki: 
 
„17/D. § A 22. § (1) bekezdés a), b), f)-k) pontja szerinti ajánlatkérők közbeszerzési 
eljárásainak valamint a 22. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti ajánlatkérők többségi 
részben támogatásból megvalósítandó közbeszerzési eljárásainak törvényszerűségét az 
államháztartásért felelős miniszter által kijelölt szakértő jogosult ellenőrizni. A szakértő 
eljárása során az eljárás irataiba betekinthet és a felektől tájékoztatást kérhet. A szakértő az 
eljárása során tapasztalt jogszabálysértésről tájékoztatja az államháztartásért felelős 
minisztert.” 
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38. § 

 
 
(1) A Kbt. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet 
 
a) aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
b) aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) aki vagy amelynek vezető tisztségviselője – illetőleg az ügyvezetést ellátó személy – 
büntetett előéletű a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) XV. fejezet III. címében meghatározott az államtitok és a szolgálati titok megsértése, 
VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bűncselekmény, bűnszervezetben 
részvétel, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény, a 
XVII. fejezetben meghatározott gazdasági bűncselekmény, továbbá sikkasztás, csalás, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, orgazdaság, hitelsértés, uzsorabűncselekmény vagy bűnszervezet 
keretében elkövetett bűntett elkövetése miatt, valamint akinek tevékenységét a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) 
bekezdés b) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás 
időtartama alatt, továbbá ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 
d) aki közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 
e) aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
f) aki korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 
g) aki az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a 
(5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
h) aki vagy amelynek vezető tisztségviselője – illetőleg az ügyvezetést ellátó személy – 
személyes joga szerint a bíróság jogerős ítélete alapján büntetett előéletű a bűnszervezetben 
részvételnek, vesztegetésnek, vesztegetés nemzetközi kapcsolatban bűncselekménynek, a 
pénzmosásnak vagy az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének megfelelő 
bűncselekmény vagy bűnszervezet keretében elkövetett bűntett elkövetése miatt; 
i) aki vagy amelynek vezető tisztségviselője – illetőleg az ügyvezetést ellátó személy – 
büntetett előéletű a Btk. XII. fejezet I. címében meghatározott személy elleni bűncselekmény 
– az emberölés és az erős felindulásból elkövetett emberölés kivételével – és II. címében 
meghatározott az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az 
egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmény, visszaélés személyes adattal, visszaélés 
közérdekű adattal, a XIII. fejezetben meghatározott közlekedési bűncselekmény, a XVI. 
fejezet I. címében meghatározott közbiztonság elleni bűncselekmény, IV. címében 
meghatározott közegészség elleni bűncselekmény, lopás, zsarolás, rongálás, vásárlók 
megkárosítása, bitorlás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, szerzői 
vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása, 
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jogkezelési adat meghamisítása, iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény elkövetése 
miatt.” 
 
(2) A Kbt. 60. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles hivatkozni az (1) bekezdés a)-h) pontjában 
foglalt kizáró okokra, az i) pontban foglalt kizáró okok közül pedig azokra, amelyek a 
közbeszerzés tárgyához kapcsolódnak.” 

(3) A Kbt. 60. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az ajánlatkérő az ajánlattevő (alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) 60. § (1) 
bekezdés c), h) és i) pontja szerinti személyes adatait az ajánlattevő ajánlata elbírálásának 
időpontjáig kezeli.” 

(4) A Kbt. 63. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni:] 

„a) a 60. § (1) bekezdésének a)-d), f), h) és i) pontja és a 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontja 
esetében az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági 
bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;” 

(5) A Kbt. 69. §-át követően a következő 69/A. §-sal egészül ki: 
 
„69/A. § (1) Ha az adott építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja a közösségi 
értékhatárt, az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges 
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a Hivatal által az ajánlatkérő kérelmére kijelölt 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó állapítja meg. A műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságot 
az eljárásban egyébként – akár az ajánlatkérő választása szerint akár kötelezően bevont – 
résztvevő hivatalos közbeszerzési tanácsadótól eltérő hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
állapítja meg. 

(2) A Hivatal csak olyan hivatalos közbeszerzési tanácsadót jelölhet ki, aki a külön 
jogszabályban meghatározott közbeszerzési gyakorlata és képzettsége alapján alkalmas az (1) 
bekezdés szerinti feladat ellátására. 

(3) A kijelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles eljárni, kivéve 

a) a (4) bekezdésben foglaltakat,  

b) ha összeférhetetlenség miatt eljárása az adott közbeszerzési eljárásban kizárt, vagy 

c) igazolja, hogy olyan körülmény merült fel, amely eljárását akadályozza.  

(4) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak alapján 
évente legfeljebb két alkalommal utasíthatja vissza a kijelölést. 

(5) Ha az ajánlatkérő nem ért egyet a kijelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadó műszaki, 
illetőleg szakmai alkalmasságra vonatkozó megállapításával, a Hivataltól másik hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó kijelölését kérheti. Ebben az esetben a Hivatal a kijelölésről 
haladéktalanul gondoskodni köteles. A másodszorra kijelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság megállapításáról szóló döntését az ajánlatkérő 
köteles elfogadni.” 
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(6) A Kbt. 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra 
vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó 
kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése 
szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minősül-e, továbbá átláthatósági megállapodás alkalmazása esetén 
nyilatkoznia kell arról, hogy a megállapodást elfogadja.”  

(7) A Kbt. 121. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ajánlattevőnek a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás, illetőleg az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a 
nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e 
szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. 
§ (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az 
ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e, továbbá átláthatósági megállapodás alkalmazása esetén 
nyilatkoznia kell arról, hogy a megállapodást elfogadja.” 

(8) A Kbt. 243. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni:] 

„c) a 4. számú melléklet szerinti jogi szolgáltatások, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
tevékenység esetében, az átláthatósági biztos tevékenysége esetén, ha a szolgáltatás értéke 
nem éri el a közösségi értékhatárt;” 

(9) A Kbt. 327. § (1) bekezdése a következő új j) ponttal egészül ki: 

[A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását a következő szervezetek vagy 
személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütköző magatartás 
vagy mulasztás jut tudomásukra:] 

„j) az átláthatósági biztos azzal az eljárással kapcsolatban, amelyben szakértőként részt vett.” 

 (10) A Kbt. a 382. §-t követően a következő 382/A. §-sal egészül ki: 

„382/A. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység engedélyezése iránti kérelem 
benyújtásával egyidejűleg a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy 
büntetlen előéletű, és nem áll a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó 
adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a Hivatal részére – annak a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott 
adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a Hivatal a (2) bekezdésben 
meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől. 
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(2) A Hivatal a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység gyakorlásának időtartama 
alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés során ellenőrizheti azt is, hogy a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó büntetlen előéletű és nem áll a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a Hivatal 
adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra 
irányulhat, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó büntetlen előéletű-e, valamint hogy a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt áll-e. 

(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat 

a) a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerős 
befejezéséig vagy 

b) a hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe vétele esetén a hatósági ellenőrzés 
időtartamára vagy a névjegyzékből való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős 
befejezéséig 

kezeli.” 

 
(11) A Kbt. 383. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
 
[A hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Tanács törli a névjegyzékből] 
 
„h) ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a 69/A. § szerinti kijelölése ellenére az ott 
meghatározott feladatot nem látja el, és nem állnak fenn a 69/A. § (3) bekezdésében 
meghatározott körülmények.” 
 
(12) A Kbt. a 391. §-t követően a következő 391/A. §-sal egészül ki:  
 
„391/A. § (1) A Hivatalnak a közbeszerzésekről szóló törvényben szabályozott, a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékbe vételére irányuló eljárásában, és a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékbe vételével összefüggő eljárásában nem vehet részt az a 
Hivatalban foglalkoztatott személy, akinek az eljárással érintettekhez személyi vagy vagyoni 
érdekeltsége fűződik. 
 
(2) Ha a Hivatalban foglalkoztatott személy, vagy annak közeli hozzátartozója  
 
a) gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 
b) gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben a fenti 
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja; 
 
köteles bejelenteni a Hivatal elnökének. A Hivatal elnöke ugyanezen bejelentési 
kötelezettségének az Országgyűlés illetékes bizottságánál tesz eleget. A bejelentésben 
szereplő adatok közérdekből nyilvános adatok, amelyet a Hivatal elnöke köteles a Hivatal 
honlapján nyilvánosságra hozni.  
 
(3) A Hivatalban foglalkoztatott személy a Hivatal elnökének köteles bejelenteni, ha 
személyére nézve a (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn vagy az keletkezett, 
és köteles a folyamatban levő eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni.” 
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(13) A Kbt. 404. § (1) bekezdése a következő p és q) ponttal egészül ki: 

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza] 

„p) az átláthatósági megállapodás megkötésének kötelező eseteit, továbbá az átláthatósági 
megállapodás e törvényben nem szabályozott tartalmi elemeit, az átláthatósági biztos 
képesítésére vonatkozó követelményeket. 
 
q) kijelölés alapján a közbeszerzési eljárás egészében részt vevő [9. § (1) bekezdés] és a 
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságot megállapító (69/A. §) hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók kijelölésére vonatkozó szabályokat, a kijelölhető hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók közbeszerzési gyakorlatára és képzettségére vonatkozó szabályokat, valamint a 
kijelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadók díjának összegét.” 
 

39. § 
 
(1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „Közbeszerzések 
Tanácsa” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal” szöveg lép. 
 
(2) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény 13. §-ában a „Közbeszerzések Tanácsának elnöke” szövegrész helyébe a „a 
Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal elnöke” szöveg lép. 
 
(3) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 24/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, egyidejűleg az Üsztv. 24/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A legfőbb ügyész az ügyészt – hozzájárulásával és a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi 
Hivatal (a továbbiakban: KKH) elnökének kérésére – határozott időre, meghatározott feladat 
ellátására beoszthatja a KKH Közérdekvédelmi Igazgatóságába. 
(4) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, az OIT Hivatalába és a 
KKH Közérdekvédelmi Igazgatóságába beosztott ügyész megtartja ügyészi tisztségét, de 
ügyészi jogkört nem gyakorolhat. Javadalmazására az ügyészre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
(5) A határozott időre kinevezett ügyész az igazságügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumba, az OIT Hivatalába és a KKH Közérdekvédelmi Igazgatóságába nem osztható 
be.” 
 
(4) Az Üsztv. 24/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Ha törvény a KKH Közérdekvédelmi Igazgatóságába beosztott ügyész jogállásáról 
kifejezetten nem rendelkezik, a beosztott ügyész jogállására a közérdekvédelmi vizsgálóra 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.” 
 
(5) Az Üsztv. 24/A.§-t megelőző alcímében az „és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
Hivatalába” szövegrész helyébe a „ , az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalába és a 
Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalba” szöveg, 24/B. § (1)-(2) bekezdésében az „és az 
OIT Hivatalába” szövegrész helyébe az „ , az OIT Hivatalába és a KKH Közérdekvédelmi 
Igazgatóságába” szöveg, 24/C. § (1) bekezdésében az „illetőleg OIT hivatali” szövegrész 
helyébe az „OIT hivatali, illetve KKH közérdekvédelmi Igazgatóságába való” szöveg, 24/C. § 
(1) bekezdés b) és c) pontjában az „illetőleg az OIT Hivatala vezetőjének” szövegrész helyébe 
az „az OIT Hivatala vezetőjének, illetve a KKH elnökének” szöveg, 24/C. § (2) bekezdésében 
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az „illetőleg az OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „az OIT Hivatalában, illetve a KKH 
Közérdekvédelmi Igazgatóságánál” szöveg, 24/C. § (3) bekezdésében az „illetőleg az OIT 
Hivatalába” szövegrész helyébe az „az OIT Hivatalába, illetve a KKH Közérdekvédelmi 
Igazgatóságába” szöveg, az „az illetőleg OIT hivatali” szövegrész helyébe az „az OIT 
hivatali, illetve a KKH Közérdekvédelmi Igazgatóságába” szöveg lép. 
 
(6) Hatályát veszti  
 
a) a Kbt. 55. §-ának (2) bekezdése, 102. §-ának (6) bekezdése, nyolcadik részének a címe, 
374. §-t megelőző alcíme, 374. §-a, 375. §-t megelőző alcíme, 375-378. §-a, 379. §-t 
megelőző alcíme, 379. §-a, 392. §-t megelőző alcíme, 392. §-a; 393. § (1) és (4)-(6) 
bekezdése, 394. §-t megelőző alcíme, valamint 394-397. §-a, 398. §-t megelőző alcíme, 398-
400. §-a, 
b) a Kbt. 44. § (4) bekezdésében, 184. § (4) bekezdésében, 246. § (5) bekezdésében a 
„(Titkársága)” szövegrész, 246. § (2) bekezdésében a „(Titkárságának)” szövegrész. 
 
(7) A Kbt.  
a) 5. § (5) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (1) és (2) 
bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 18. § (2) és (3) 
bekezdésében, 17/C. § (3) és (4) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 44. § (4) és (5) 
bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 64. § (1) és (2) bekezdésében, 86. § (10) 
bekezdésében, 93. § (3) bekezdésében, 175/C. § (1) bekezdésében, 178. § (2) bekezdésében, 
184. § (4) és (5) bekezdésében, 187. § (1) bekezdésében, 217. § (3) bekezdésében, 244. § (2) 
bekezdésében, 246. § (2) és (3), (5) és (6) bekezdésében, 247. § (1) bekezdésében, 248. §-
ában, 258. § (2) bekezdésében, 307. § (4) bekezdésében, 340. § (1) bekezdésében, 340. § (4) 
bekezdés a) pontjában, 340/A. § (3) bekezdésében, 343. § (3) és (5) bekezdésében, 373. § (2), 
(4) és (5) bekezdésében, 380. § (6) bekezdésében, 404. § (1) bekezdés a) pontjában a 
„Közbeszerzések Tanácsa” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg; 
 
b) 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 18. § (5) 
bekezdésében, 307. § (3) bekezdésében, 321. § (6) bekezdésében, 327. § (1) bekezdés a) 
pontjában, 328. § (1) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsának” szövegrész helyébe a 
„Hivatal” szöveg; 
 
c) 16. § (1) bekezdésében, 18. § (4) bekezdésében, 44. § (5) bekezdésében, 118. § (2) 
bekezdésében, 184. § (5) bekezdésében, 246. § (2) bekezdésében, 328. § (1) bekezdés a) 
pontjában, 348/A. § (6) bekezdésében, 373. § (2) bekezdésében, 380. § (5) és (6) 
bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsának” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg; 
 
d) 18. § (1) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 86. § (8) és (9) bekezdésében, 87. § (4) 
bekezdésében, 136/E. § (1) bekezdésében, 209. § (4) bekezdésében, 220. § (4) bekezdésében, 
234. § (2) bekezdésében, 254. § (1) és (2) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsát” 
szövegrész helyébe a „Hivatalt” szöveg; 
 
e) 18. § (3) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsához” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” 
szöveg; 
 
f) 86. § (7) bekezdésében, 93. § (3) bekezdésében, 118. § (3) bekezdésében, 125. § (2) 
bekezdés a) pontjában, 168. § (3) bekezdésében, 172. § (2) bekezdésében, 173. § (5) 
bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsán” szövegrész helyébe a „Hivatalon” szöveg; 
 
g) 57. § (6) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsa ajánlást” szövegrész helyébe a „Hivatal 
útmutatót” szöveg; 
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h) 246. § (1) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjában” szövegrész 
helyébe a „Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal Titkárságának Hivatalos Lapjában” 
szöveg; 
 
i) 327. § (2) bekezdésének a) pontjában a „h) és i) pontjai” szövegrész helyébe a „h)-j) 
pontjai” szöveg; 
 
j) 337. § (1) bekezdésében az „ezek képviselője és a közbeszerzések Tanácsának tagja” 
szövegrész helyébe az „ezek képviselője” szöveg; 
 
k) 380. § (1) és (2) bekezdésében, 382. § (4) és (5) bekezdésében, 383. § (1) bekezdés 
bevezető szövegében, 383. § (1) bekezdés g) pontjában, 383. § (5) bekezdésében, 383/B. § (2) 
bekezdésében, 383/B. § (3) bekezdés a) pontjában, 383/B. § (4) bekezdésében, 384. §-ában, 
385. § (2) bekezdésében, 386. § (1) és (3) bekezdésében, 387. § (1) és (5) bekezdésében, 388. 
§ (1) bekezdésében, 389. §-ában, 390. § (1) bekezdésében, 391. § (2) bekezdésében, 393. § (2) 
bekezdésében a „Tanács” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg; 
 
l) 382. § (1) bekezdésében, 387. § (2) bekezdésében a „Tanácsnál” szövegrész helyébe a 
„Hivatalnál” szövegrész; 
 
m) 384. §-ában, 385. § (1) bekezdésében, 389. §-ában, 390. § (2) bekezdésében, 391. § (1) 
bekezdésében, 393. § (2) bekezdésében a „Tanácsnak” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” 
szöveg; 
 
n) 10. §-ának (1) bekezdésében az „erőforrást nyújtó szervezetként” szövegrész helyébe az 
„erőforrást nyújtó szervezetként, az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt biztosként 
(17/D. §) és a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságot vizsgáló személyként (69/A. §)” 
szöveg, 12. § (2) bekezdésében valamint a 14. § (1) bekezdésében a „60. § (1) bekezdésének 
a)-d), f)-h) pontja” szövegrész helyébe a „60. § (1) bekezdésének a)-d), f)-i) pontja” szöveg, a 
250. § (1) bekezdés h) pontjában a „93-97. §” szövegrész helyébe a „93-95. §, a 96. § (1)-(2) 
bekezdése, 96/A.-97.§” szöveg  

lép. 

 
(8) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés g) pontjában a 
„Közbeszerzések Tanácsának elnökét” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési és 
Közérdekvédelmi Hivatal elnökét” szöveg, 3. § (5) bekezdésében a „Közbeszerzések 
Tanácsának elnöke” szövegrészek helyébe a „Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal 
elnöke” szöveg lép. 
 
(9) A Ktv. 1. § (2) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsa” szövegrész helyébe a 
„Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal” szöveg, 44. § (1) bekezdésében a 
„Közbeszerzések Tanácsánál” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési és Közérdekvédelmi 
Hivatalnál” szöveg lép. 
 

40. § 
 

Hatályát veszti a Kbt. 17/C. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában, 343. § (5) bekezdésében a 
„396. § (1) bekezdés f) pontja szerinti” szövegrész. 
 

41. § 
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A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CVIII. 
törvény 
  
a) 112. § (1) bekezdésében – a Kbt. 5. § (2) bekezdését megállapító rendelkezés – a 
„Közbeszerzések Tanácsa” szövegrész a „Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal)” szöveggel, 
 
b) 112. § (2) bekezdésében – a Kbt. 17/C. § (1) bekezdését megállapító rendelkezés – a 
„Közbeszerzések Tanácsa” szövegrész a „Hivatal” szöveggel,  
 
c) 17. §-ában – a Kbt. 44. § (2) bekezdését megállapító rendelkezés – a „Közbeszerzések 
Tanácsa” szövegrész a „Hivatal” szöveggel, a „Közbeszerzések Tanácsán” szövegrész a 
„Hivatalon” szöveggel, 
 
d) 39. §-ában, valamint 111. § (2) bekezdés b) pontjában – a Kbt. 96/A. § (1) bekezdését 
megállapító rendelkezés – a „Közbeszerzések Tanácsa” szövegrész a „Hivatal” szöveggel, 
 
e) 112. § (3) bekezdésében – a Kbt. 99/A. § (3) bekezdését megállapító rendelkezés – a 
„Közbeszerzések Tanácsa” szövegrész a „Hivatal” szöveggel, 
 
f) 63. §-ában – a Kbt. 184. § (2) bekezdését megállapító rendelkezés – a „Közbeszerzések 
Tanácsa” szövegrész a „Hivatal” szöveggel, a „Közbeszerzések Tanácsán” szövegrész a 
„Hivatalon” szöveggel, 
 
g) 75. §-ában – a Kbt. 323. § (5) bekezdését megállapító rendelkezés – a „Közbeszerzések 
Tanácsa” szövegrész a „Hivatal” szöveggel, 
 
h) 90. §-ában – a Kbt. 349. § (4) bekezdését megállapító rendelkezés – a „Közbeszerzések 
Tanácsának” szövegrész a „Hivatalnak” szöveggel 
 
lép hatályba. 
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Melléklet a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi 

Hivatalról szóló 2009. évi … törvényhez 
 
 
A Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület egyes tagjaira vonatkozó javaslattétel szabályai 
 
1. A 33. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott javaslattétel a társadalmi szervezetek 
fórumán történik. A fórumot az igazságügyért felelős miniszter hívja össze a Magyar 
Közlönyben a fórum időpontját legalább 15 nappal megelőzően közzétett felhívásával. A 
társadalmi szervezet a jelöltjére a javaslatát legkésőbb a fórumon teheti meg. Ha a társadalmi 
szervezet kéri, a fórumot megelőzően az igazságügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzé kell tenni a társadalmi szervezet személyi javaslatát.  
 
2. A fórumot az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt személy vezeti. 
 
3. Jelölni bárkit lehet, aki a jelölés feltételeinek megfelel, és írásban előzetesen nyilatkozatot 
tett a jelölés elfogadásáról. A társadalmi szervezettel fennálló jogviszony nem feltétele a 
jelölésnek. 
 
4. A fórumon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Annak a társadalmi szervezetnek 
a képviselője regisztrálhat, aki igazolja, hogy a társadalmi szervezet megfelel a 33. § (3) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá a társadalmi szervezet 
képviselője a képviseleti jogosultságát okirattal igazolja. A társadalmi szervezet egy 
képviselővel vehet részt a fórumon. 
 
5. A jelölés a fórumon résztvevő társadalmi szervezeti képviselők szavazása útján történik. A 
társadalmi szervezet képviselője egy jelöltre adhat le szavazatot.  
 
6. Aki a fórumon képviselt társadalmi szervezetek szavazatának többségét megkapja, jelöltté 
válik. Ha senki sem kapta meg a szavazatok többségét, vagy szavazategyenlőség alakult ki, a 
szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazás alapján jelöltté az válik, aki a legtöbb 
szavazatot kapta. Ha a megismételt szavazás során is szavazategyenlőség alakult ki, az azonos 
számú szavazatot kapott személyek között nyilvános sorsolással kell dönteni. 
 
7. A fórum által jelölt személy nevét az igazságügyért felelős miniszter haladéktalanul a 
miniszterelnök elé terjeszti.  
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INDOKOLÁS 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A korrupció jelensége súlyos nemzetgazdasági károkat okoz, rontja az ország nemzetközi 
presztízsét és a külföldi befektetések esélyét is veszélyezteti, s mindezek a gazdasági válság 
időszakában fokozottan kihatnak az ország jövőjére. Általános tapasztalat az, hogy a 
korrupciós cselekmények felderítése és szankcionálása nem kellően hatékony, elsősorban e 
jelenség rejtett érvényesülése, a felek közötti érdekegyezés és a jellegéből fakadó bizonyítási 
nehézségek miatt.  
 
Olyan módszereket és eszközöket kell választani, amelyek alkalmasak arra, hogy a felderítés 
és szankcionálás esélyeit javítsák, a társadalom becsületes tagjai fellépését ösztönözzék, és 
védelmet nyújtsanak a korrupcióban érdekelt személyek, szervezetek megfélemlítő 
intézkedéseivel szemben. Nyilvánvaló ugyanis, hogy társadalmi támogatás és egyéni 
felelősségvállalás nélkül nincs esély a kialakult korrupciós fertőzöttség visszaszorítására, 
ezért minden, a jogállamban elfogadható eszközt fel kell használni a cél érdekében. 
 
Az Antikorrupciós Koordinációs Testület 2008-ban elkészítette a Korrupció Elleni Stratégiát, 
amely egy másfél kormányzati ciklusra méretezett, középtávú stratégiai dokumentum; a benne 
meghatározott stratégiai irányok és célok 2014-ig érvényesek. A Stratégia végrehajtására 
szükséges létrehozni egy olyan, autonóm államigazgatási szervezetet, amely képes a 
választási ciklusokon átnyúló stratégia megvalósítására, továbbfejlesztésére. 
 
A Stratégia – a Gallup Intézet által végzett több éves felmérésre hivatkozva – megállapítja 
többek között, hogy a korrupció megítélése Magyarországon 2003 és 2007 között alig 
változott. Továbbra is konszenzus van abban, hogy a korrupció Magyarországon komoly 
probléma: tíz felnőttből kilenc gondolja így (88%). Közülük a korrupciót nagyon komoly 
problémának minősítette a felnőttek 43%-a (2003-ban ez 39% volt). A Stratégiában idézett 
másik kutatást megalapozó – kis mintán végzett – interjúsorozat eredményei szerint a legtöbb 
köztisztviselő átlagosan nagyjából havonta találkozik korrupciós esettel. A válaszadó 
önkormányzati tisztségviselők elmondták, hogy sokszor próbálják megvesztegetni őket. A 
felmérés leszögezi, hogy a legritkább esetben fordul elő, hogy az észlelt megvesztegetés során 
az önkormányzat a jegyzőkönyv felvétele után a rendőrségnél feljelentést tett volna. A 
feljelentés elmaradásának okaként a rendőrséggel szembeni bizalmatlanságot, esetenként a 
rendőrség érintettségét nevezték meg. A polgármesteri hivatalokban dolgozók csak már 
bizonyított és teljes mértékben feltárt eseteket küldtek meg a rendőrséghez, fontos azonban 
megjegyezni, hogy ezekben az esetekben szinte sosem került sor vádemelésre.  
 
E kutatási eredmény – bár a javaslattal kezelni kívánt korrupciós jelenségek egy részére 
vonatkozik, és a kutatás alapját nem reprezentatív mérés képezi –, tanulságos, hiszen jelzi, 
hogy az állami fellépés elsősorban a jogi ismeretek terjesztésével, a bejelentők védelmének 
eszközeivel, az integritási rendszerek fejlesztésével, az érintett szervek közötti együttműködés 
javításával, valamint a hatékony igazságszolgáltatási fellépéssel segíthet a korrupció 
visszaszorításában. Az javaslat célja tehát, hogy a korrupcióval esetlegesen szembesülők a 
kockázatokat és a megelőzés eszközeit megismerjék; az javaslat további célja, hogy a 
kialakított mechanizmusok az eddig feltáratlanul maradt ügyeket a felszínre hozzák, azokat a 
Hivatal a büntető igazságszolgáltatásba becsatornázza, az ilyen jelenségeket észlelőket pedig 
segítse abban, hogy becsületesen lépjenek fel a korrupcióval szemben, azaz erősítse a „civil 
kurázsit”. 
 
A Korrupció Elleni Stratégia két pillérre építkezik: egyfelől a korrupciós helyzetek 
megelőzésére (prevenció), másrészt a már felszínre került korrupciós esetek kezelésére: 
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a) Előbbi esetében megkerülhetetlen a korrupciós veszélyhelyzetek, illetve kockázatok 

felmérése, a hazai ellenőrző rendszerek működésének tökéletesítése (az esetleges 
zavarok okainak felszámolása), a közcélú intézményeket és a szabályozó rendszereket 
érintő átláthatósági problémák felszámolása, továbbá – a korrupciót erősítő túl- és 
alulszabályozás eseteinek kiszűrése érdekében – a jogszabályok szisztematikus 
felülvizsgálata, a folyamatban lévő jogszabályi javaslatok antikorrupciós szempontú 
szűrése. Mindehhez kapcsolódik a folyamatos és szakmai szempontból korrekt 
tájékoztató, illetve társadalmi felvilágosító tevékenység megszervezésének feladata. 

 
b) A már felszínre került korrupciós esetek kezelése tekintetében alapvető fontosságú 

azoknak a jelzőrendszereknek a fejlesztése, amelyek közreműködésével a jogi 
következmények alkalmazására feljogosított szervekhez az egyes korrupciós 
motívumú ügyek viszonylag egyszerűen becsatornázhatók. Ebben a kérdésben játszik 
fontos szerepet az önkéntes bejelentés feltételeinek megteremtése, a jelzőrendszer-
funkciókat már jelenleg is ellátó ellenőrző és felügyeleti típusú szervek megerősítése, 
illetve ezekkel összefüggésben az ügyek számát és jellegét nyomon követő mérő, 
elemző és statisztikai rendszerek módszertani szempontú fejlesztése. Figyelemmel 
arra, hogy egy megerősített jelzőrendszer tömegével zúdíthatja a korrupciós hátterű – 
a hatóságok előtt mindeddig ismeretlen – ügyeket a nyomozó szervekre, a valóban 
stratégiai szemléletű és körültekintő állami beavatkozások már rövid távon sem 
hagyhatják figyelmen kívül a nyomozó és igazságszolgáltató szervek megfelelő 
szakmai felkészítését, továbbá a szükséges emberi, intézményi és anyagi erőforrások 
rendelkezésre bocsátásának megszervezését. Mindehhez kapcsolódik egy olyan 
rendszer kialakítása, amely egyszerre érvényesít represszív, resztoratív, továbbá 
prevenciós és társadalmi reintegrációs szempontokat. 

 
Az antikorrupciós tevékenysége alapján kedvező megítélésű országok jelentős része 
rendelkezik korrupcióellenes tevékenységet végző ügynökséggel, hivatallal. A világon 
többféle modell létezik, a speciális bűnüldöző hatóságoktól a több profillal rendelkező 
ügynökségeken keresztül a konzultációs feladatokat ellátó szervekig meglehetősen széles és 
színes a paletta. 
 
Hongkongban és Ausztráliában (mindkét országban ICAC néven) az 1974-ben, illetőleg az 
1988-ban létrehozott antikorrupciós ügynökségek fogadják a vesztegetésre vonatkozó 
bejelentéseket, rendkívül erős vizsgálati jogkörrel rendelkeznek, emellett konzultációs 
feladatokat is ellátnak.  Feladatkörük a korrupcióval szembeni fellépés mindhárom eszközére 
kiterjed (megelőzés, kivizsgálás és megbüntetés, valamint társadalmi felvilágosítás). Az 
Európai Unió új tagállamai közül Bulgária 2008-ban állami hivatalt hozott létre a nagy 
horderejű korrupciós ügyek kivizsgálására. A balti államokban, így Litvániában és 
Lettországban pedig kifejezetten antikorrupciós feladatokat ellátó autonóm ügynökségeket 
hoztak létre, amelyek egyes bűnüldözési, vádképviseleti feladataik mellett megelőzéssel és 
társadalmi felvilágosítással foglalkoznak.  
 
Horvátország, Románia és Moldova a bűnüldöző szervezeten belül speciális szerveket 
állítottak fel a korrupciós ügyek kivizsgálására. 
 
Franciaországban 1993 óta működik a „Service Central de la Prévention de la Corruption”, a 
minisztériumok közötti együttműködést megteremtő (interminiszteriális) konzultatív szerv, 
amely közvetlenül az igazságügy-miniszternek számol be. Az elmúlt néhány évben 
Szlovéniában, Szerbiában, Örményországban, Albániában, valamint Macedóinában is 
létrehoztak elsősorban konzultatív feladatokat ellátó antikorrupciós szerveket. 
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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium – a honlapján nyilvánossá tett Stratégiában 
részletesen kifejtett társadalmi jelenségek súlyát felmérve – a korrupció visszaszorítása 
érdekében drasztikus lépéseket tart szükségesnek. A meghirdetett küzdelem középpontjában 
az új típusú szankciót alkalmazni képes, és a korrupciós jelenségek látenciáját csökkenteni 
hivatott intézmény, a kibővített feladatkörű Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal áll.  
Az új intézmény, és ezen keresztül az új típusú felelősségi rendszer, az új szankciórendszer, 
valamint új ösztönzők bevetése lényegesen más megközelítést tesz lehetővé, mint a korrupció 
elleni küzdelem eddigi eszközei. A társadalmi szervezetek és a kutatók a tervezetek 
előkészítése során lefolytatott társadalmi vita keretében rámutattak arra, hogy az „utolsó előtti 
órában” járva muszáj cselekedni, ehhez mérten átfogó, több éves stratégiai célkitűzéseket 
szem előtt tartó és újszerű megközelítésre van szükség ahhoz, hogy áttörést lehessen elérni a 
korrupció elleni küzdelemben. 
 
A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal (KKH, a továbbiakban: Hivatal) felállítása 
kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a Korrupció Elleni Stratégiában foglalt beavatkozások 
megtervezése, végrehajtása és folyamatos nyomon követése egy adott – személyi és 
költségvetési erőforrásokkal is megerősített – szakmai felelőshöz kerüljön, illetve hogy a 
korrupció elleni küzdelem új, önálló szakpolitikaként épüljön be a hazai közfeladat-ellátó 
rendszerbe. A KKH azonban autonóm közigazgatási szerv, ezért a kormányzattal való 
együttműködés érdekében a kormányon belül a korrupció elleni feladatokat továbbra is az 
igazságügyi és rendészeti miniszter látja el; a két szervezetnek együtt kell dolgoznia. 
 
Különösen fontos olyan szakmai szerv létrehozása, amely a korrupció, mint társadalmi 
jelenség feltérképezésében, tudományos igényű kutatásában, a konkrét korrupciós esetek 
nyomozó hatóságokhoz történő rendszeres becsatornázásában (jelzőrendszer), a társadalmi 
szereplők, illetve a média folyamatos és korrekt tájékoztatásában, valamint a szakmai 
szempontból is adekvát megoldások kidolgozásában is központi szerepet játszik. 
 
Mindezeket szem előtt tartva szükségessé vált egy olyan intézmény létrehozása, amely 
katalizátorként működve elősegítheti a korrupciós jellegű cselekmények feltárását, az e téren 
érvényesülő nagyfokú látencia oldását, és amely hozzájárulhat az állami fellépés 
hatékonyságának erősítéséhez. Ennek az intézménynek egyszerre kell szolgálnia a korrupciós 
cselekményekre vonatkozó információk fogadását, a személyes kockázatot vállaló 
bejelentőknek hatékony védelem biztosítását. 
 
A KKH az Antikorrupciós Koordinációs Testület által is elfogadott Korrupció Elleni Stratégia 
megvalósítására alkalmas szervként a kormányzati antikorrupciós feladatokat első helyi 
felelősként fogja ellátni. Autonóm államigazgatási szervként választási ciklusokon átnyúló 
stratégiai szemléletben, tevékenységét függetlenül végezve a Hivataltól áttörés várható a 
korrupció elleni állami fellépés terén. 
 
A jogalkotó a Hivatal feladatkörében kívánja elhelyezni a klasszikus prevenciós eszközök 
mellett a (1) tisztességes eljárás követelményét sértő esetekre vonatkozó vizsgálati jogkört és 
a (2) közérdekű bejelentést tevő foglalkoztatottak védelmét. 
 
A Hivatal vizsgálati eljárásának sajátos jellege folytán az eljárás nem minősül közigazgatási 
hatósági eljárásnak, de antikorrupciós feladatai tekintetében a törvényjavaslatban nem 
szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) meghatározott rendelkezéseit rendeli 
alkalmazni. A korrupció elleni fellépésnek széles körben kell érvényesülnie: a szorosan vett 
korrupciós bűncselekményeken kívül minden olyan nemkívánatos magatartás elleni fellépésre 
ki kell terjednie, ahol a közérdek sérelme azáltal valósul meg, hogy a közpénzek elosztása 
vagy a közigazgatás tevékenysége folytán egyesek olyan módon juthatnak meg nem engedett 
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előnyhöz, amely a közfelfogás szerint tisztességtelennek minősül. Ezért a büntetőjog által 
értékelt korrupción túlmenő, jelentős közérdeksérelmet jelentő, káros magatartásformákat is 
az új intézmény vizsgálatának célpontjává kell tenni.  
 
A törvénytervezet a tisztességes eljárás elemeinek meghatározása során támaszkodik az 
Alkotmánybíróság gyakorlatában a tisztességes eljárás követelményeit kibontó, és a 
közhatalom-gyakorlás valamennyi szférájára értelemszerűen, a jogállamiságból fakadóan 
irányadó döntéseire. A felelősségi és a szankciós rendszerben elsősorban a szervezeti 
érdekekre összpontosít, hiszen az egyéni felelősség vizsgálatára a korrupciós ügyekben a 
büntetőeljárás a legalkalmasabb eljárás.  
 
A Hivatal vizsgálatában a közigazgatási eljárásban ismert hivatalbóliság elve érvényesül, azaz 
a vizsgálat bejelentésre (akár anonim, akár név szerinti jelzésre), vagy más forrásból 
származó adatra tekintettel is megindulhat. A hivatalbóliságból fakadóan a Hivatal 
vizsgálatainak fontos forrását jelenheti a sajtóból szerzett tudomás, valamint az Állami 
Számvevőszék által készített jelentések is, amelyek rendszeresen számos visszásságra hívják 
fel a figyelmet. 
 
A Hivatalnak minden bejelentés fogadására alkalmasnak kell lennie, akár maga jár el annak 
kivizsgálásában, akár más szerv eljárását kell kezdeményeznie.  
 

25 fő kezdi meg a korrupcióellenes feladatokhoz kapcsolódóan munkáját a Hivatalban, a 
létszám 2011-ben éri el a teljes tervezett keretet. A Hivatal a tevékenységét a saját 
állományában lévő munkatársakon kívül más szervektől átvezényelt, illetőleg máshonnan 
beosztott munkatársak segítségével végzi. Ez a megoldás az ügyteherhez igazodó létszámot, 
egyszerre rugalmas, ám gazdaságos működést teremt. 

 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1-5. §-hoz 
 

A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal autonóm államigazgatási szerv, elnök vezeti, 
akit a Miniszterelnök és a Köztársasági elnök együttes javaslatára az Országgyűlés választ 
meg hat évre. A Hivatal megőrizve a Közbeszerzések Tanácsa szervezeti felépítését 
Döntőbizottságból, Titkárságból és Közbeszerzések Tanácsából áll, valamint kiegészül a 
közérdekvédelmi feladatokat ellátó Közérdekvédelmi Igazgatósággal és a Közérdekvédelmi 
Tanácsadó Testülettel.  
 

A 6. §-hoz 
 

A Hivatal a Közbeszerzések Tanácsának jogutódjaként továbbra is gyakorolja azokat a 
hatásköröket, amelyeket a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény a 
Közbeszerzések Tanácsához telepít, azonban azok kiegészülnek a közérdekvédelmi funkciók 
ellátásához szükséges teendőkkel is.  
A Hivatal feladatkörének ellátása szükségessé teszi, hogy a végrehajtó hatalom körén belül is 
elkülönült, jelentős garanciákkal körülbástyázott önállóság alapján végezze a feladatát. Az 
javaslat szerint a Hivatal autonóm államigazgatási szerv. Biztosítani kell a Hivatal kormánytól 
való függetlenségét, így a Hivatalnak csak törvény állapíthat meg feladatot (tehát nem 
utasítható). Ezen működési garanciák biztosítják a választási ciklusokon átnyúló stratégiai 
gondolkodás és cselekvés lehetőségét. 
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A 7. §-hoz 
 

A Hivatal bevételei annyiban változnak a jogelőd Közbeszerzések Tanácsának bevételeihez 
képest, hogy a Döntőbizottság által kiszabott bírságok a központi költségvetésbe adódnak, 
kivéve a hatálybalépés évét, amikor a bírságok 50%-a a Hivatalnál marad (átmeneti 
rendelkezésben elrendezve). 
 

A 8-11. §-hoz 
 

A Hivatal elnökét a Miniszterelnök és a Köztársasági Elnök együttesen jelöli, és az 
Országgyűlés választja meg hat évre, mely leteltével újraválasztható. Az elnökre szigorú 
megválaszthatósági feltételek, összeférhetetlenségi szabályok irányadóak, valamint 
beszámolási és tájékoztatási kötelezettség terheli feladatainak ellátását tekintve. Gyakorolja 
mindazon jogosítványokat, melyeket a törvényjavaslat a Hivatal hatáskörébe utal. 

 
A 12-14. §-hoz 

 
A hatékony és zökkenőmentes működés érdekében a szervezeti átalakítás nem érinti a 
Döntőbizottság jelenlegi hatáskörét, a hivatalban lévő Döntőbizottsági elnök, elnökhelyettes 
megbízatását és jogviszonyát. 
 

A 15-16. §-hoz 
 

A Közérdekvédelmi Igazgatóság - élén a közérdekvédelmi igazgatóval - ellátja mindazon 
feladatokat, amelyeket a törvényjavaslat a Hivatalhoz telepít a tisztességes eljárás védelméről 
szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. A közérdekvédelmi igazgatót hat évre nevezi ki 
a Hivatal elnöke, szigorú kinevezhetőségi szabályok vonatkoznak rá. 

 
A 17-18. §-hoz 

 
A hatékony és zökkenőmentes működés érdekében a szervezeti átalakítás érdemben nem 
érinti a Titkárságot, kivéve, hogy a főtitkárt nem kinevezik, hanem megbízzák határozatlan 
időre. 
 

A 19-23. §-hoz 
 

A Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó jogállási, összeférhetetlenségi, felmentési szabályok.  
A közérdekvédelmi vizsgálók folytatják le a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényben 
meghatározott vizsgálati eljárást, amely vizsgálók jogviszonyára a közbeszerzési biztosok 
jogviszonyára vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek jogállása a közbeszerzésekről 
szóló törvényben foglaltak szerint változatlan marad. A legfőbb ügyész a korrupció elleni 
hatékonyabb küzdelem érdekében egyes ügyészeket beoszthat a Közérdekvédelmi 
Igazgatóságba. 

 
A 24-29. §-hoz 

 
A hatékony és zökkenőmentes működés érdekében a szervezeti átalakítás nem érinti, a 
hivatalban lévő Közbeszerzések Tanácsa tagjainak megbízatását, pusztán a közbeszerzésekről 
szóló törvényből átemelve ebben a törvényben deklarálja azt. 

 
A 30-33. §-hoz 
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A Hivatal munkáját – kizárólag az antikorrupciós tevékenységével összefüggésben – a 
Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület segíti. E segítség részint szakmai támogatásban, részint 
a Hivatal munkájának figyelemmel kísérésében nyilvánul meg, anélkül azonban, hogy 
utasítással vagy más módon közvetlenül befolyást gyakorolhatna a folyamatban lévő ügyek 
mikénti intézésére. Az öttagú Közérdekvédelmi Tanácsadó Testület tagjait az Országgyűlés 
választja meg; egy-egy tagra javaslatot tehetnek az Országos Érdekegyeztető Tanácsban 
képviselettel rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a 
korrupció elleni küzdelem területén működő civil szervezetek, valamint az igazságügyért 
felelős miniszter és a legfőbb ügyész.  
 

A 34. §-hoz 
 

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések, melyekre többek között azért van szükség, mert a 
közérdekvédelmi funkcióval kapcsolatos szabályok csak 2010. március 1-jével lépnek 
hatályba. 

 
A 35-41. §-hoz 

 
A közbeszerzésekről szóló törvény alapvető, elsődleges célja a közpénzek felhasználásának 
átláthatóvá és ellenőrizhetővé tétele, minden más rendelkezés ennek megvalósítását kell, hogy 
elősegítse. A törvényjavaslatban megjelenő Kbt.-módosítások kifejezetten és közvetlenül ezt a 
fő célt szolgálják, ezáltal szervesen kapcsolódnak az antikorrupciós intézkedésekhez.  
 
Az átláthatósági megállapodás fogalmát a hatályos Kbt. ismeri, azonban amennyiben az 
ajánlatkérő köt is ilyen megállapodást, az ajánlattevők azt nem kötelesek elfogadni. 
 
A törvényjavaslat alapján az átláthatósági megállapodás – egy független biztos monitoring 
szolgáltatása révén – továbbra is a verseny tisztaságát és nyilvánosságát hivatott elősegíteni, 
változás azonban, hogy amennyiben az ajánlatkérő ilyen megállapodást kötött, úgy azt az 
ajánlatkérők (ideértve a részvételre jelentkezőt is) az ajánlatuk részeként benyújtott 
nyilatkozattal kötelesek elfogadni, e nélkül ajánlatuk érvénytelen. További változás, hogy 
jogszabály az átláthatósági megállapodás megkötését kötelezővé teheti a felek számára. 
 
Ahogyan azt a Transparency International is hangsúlyozza, az átláthatósági megállapodás 
akkor lehet eredményes, ha az annak alapján eljáró biztost már a közbeszerzési eljárás 
előkésztésébe bevonja az ajánlatkérő. Ennek megfelelőn a törvényjavaslat egyértelművé 
tenné, hogy az átláthatósági megállapodást az ajánlatkérő és a független biztos kötik 
egymással, az ajánlattevők pedig kötelesek ezt elfogadni. Ezzel arra vállalnak kötelezettséget, 
hogy a biztosnak megadják a szükséges tájékoztatást, elfogadják, hogy a biztos valamennyi 
eljárási cselekménynél jelen lehet és végső soron a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalbóli 
eljárását kezdeményezheti. A biztosra szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, 
hiszen függetlensége kulcsfontosságú. 
 
Az átláthatósági biztosra vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet tartalmazza majd. 
Mivel az ajánlattevő az átláthatósági megállapodás megkötésében értelemszerűen nem vehet 
részt, ezért a megállapodás legfontosabb részleteit jogszabályban kell meghatározni az 
ajánlattevők érdekeinek védelmében. Az átláthatósági megállapodás alapján eljáró biztos 
funkciója tehát az lenne, hogy a teljes eljárást végigkísérve feltárja az esetleges jogsértéseket, 
ezekre felhívja az eljárásban részt vevők figyelmét és amennyiben a jogsértő állapotot a felek 
nem szüntetik meg, jogorvoslati eljárást kezdeményezzen. 
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A közpénzek elköltésének nyilvánossá tétele és e nyilvánosság erősítése során 
kulcsfontosságú elem az ajánlatkérőtől független szakértők bevonása az eljárásba. Ennek 
érdekében a törvényjavaslat az eljárások jelentős részében függetlenítené az ajánlatkérőtől a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadókat továbbá lehetővé tenné a pénzügyminiszter számára az 
eljárás törvényességét ellenőrző szakértő kirendelését. A hatályos szabályozás alapján az 
ajánlatkérő a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó, illetve az uniós forrásból 
támogatott közbeszerzési eljárások esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. 
A törvényjavaslat nem változtatna a kötelező esetek körén, azonban kimondja, hogy a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadóként csak az ajánlatkérőtől független, a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét vezető KKH által kijelölt tanácsadó vonható be annak 
érdekében, hogy az eljárás egésze során a közbeszerzési szakértelmet és az alapelvek 
betartását egy, az ajánlatkérőtől teljesen független személy biztosítsa, egyfajta kontrollt 
gyakorolva a közbeszerzési eljárásban részt vevő felek felett. Ennek érdekében a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó köteles a KKH elnökét tájékoztatni, ha olyan jogszabálysértést 
tapasztal az eljárás során, amelyet másként nem lehet elhárítani. 
 
A tanácsadó kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat külön kormányrendelet tartalmazza 
majd, amelynek garanciát kell nyújtania arra, hogy a tanácsadók szakmai gyakorlatuknak 
megfelelő ügyekben járjanak el, ahogyan arra is, hogy a tanácsadói díjak a közbeszerzési 
eljárások összetettségére, nehézségére tekintettel legyenek. 
 
A közösségi értékhatárokat meghaladó építési beruházások (ez jelenleg kb. 1 300 Mft) olyan 
értéket képviselnek, amely a közpénzt felhasználó ajánlatkérő feletti kontroll erősítése 
érdekében további külső szakértő bevonását teszi szükségessé. E szakértő bevonása – 
tekintettel a beszerzési tárgy sajátosságaira – az ajánlattevők (ideértve a közbeszerzés értékét 
tíz százalékkal meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót is) műszaki illetőleg 
szakmai alkalmasságának megítélése során indokolt. Erre tekintettel az ajánlatkérő köteles a 
KKH-tól a műszaki-szakmai alkalmasságról döntő hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
kijelölését is kérni (az egyébként az eljárásba kötelezően bevont, annak egészét végigkísérő 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó mellé). E tanácsadó szerepe kizárólag az alkalmasság 
megítélésére korlátozódik, amelyben az ajánlatkérő helyett ő dönt. Az ajánlatkérő másik 
tanácsadó kijelölését kérheti, amennyiben nem ért egyet az elsőként kirendelt tanácsadó 
döntésével, a második tanácsadó véleményét azonban már köteles lesz elfogadni. 
 
A törvényjavaslat lehetőséget teremt a pénzügyminiszter számára, hogy a közbeszerzési 
eljárásokat törvényességi szempontból, szakértője révén ellenőrizze. A szakértő köteles 
tájékoztatni a pénzügyminisztert a feltárt jogszabálysértésekről. 
 
Ezen új szabályok együttesen a nyilvánosság és az ajánlatkérő feletti kontroll igen magas 
szintjét jelentik annak érdekében, hogy a közpénzek elköltése során jelenleg tapasztalható 
visszásságokat külső, független szakértők révén megszüntesse, a jogszabálysértéseket és 
különösen az ajánlatkérő és az ajánlattevő összejátszásának lehetőségét kiküszöbölje. 
 
A közbeszerzésekről szóló törvény módosítása révén, továbbá a büntetett előéletre vonatkozó 
kizáró okok ezentúl a szervezet ajánlattevők vezetői esetén is alkalmazandók lesznek, a 
bűncselekmények egy körét tekintve (pl. valamennyi gazdasági bűncselekmény, közbizalom 
elleni bűncselekmények, sikkasztás, csalás stb.) minden esetben, a bűncselekmények más 
körére akkor, ha a beszerzési tárgy alapján a kizárás indokolt (pl. közlekedési 
bűncselekmények, közegészségügyi bűncselekmények, stb.). 

 


