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ORSZÁGGYŰLÉS BIZOTTSÁGA

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök úr!

A Házszabály 107 . §-a alapján a közbeszerzésekről szóló T/3502/137 . számú egységes
javaslathoz az alábbi

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . Az egységes javaslat 167 .

	

- 171 . §-ai a következőképpen módosulnak és a
következőképpen egészülnek ki :

1167. § (1) Az e törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekébe n
Közbeszerzési Hatóság m űködik.
(2) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) központi államigazgatási szervkén t
működő kormányhivatal, székhelye Budapest .
(3) A Hatóság élén az elnök áll, egyszemélyi vezetőként, helyettesítését az alelnök látja el . Az
elnök államtitkári illetményre és egyéb juttatásokra, az alelnök helyettes államtitkár i
illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult .
(4) A Hatóság elnökét az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter javaslatára a
miniszterelnök nevezi ki 6 évre . Az alelnököt a Hatóság elnökének javaslatára a miniszterelnö k
nevezi ki 6 évre. Az elnök és az alelnök újraválasztható, ha megbízatása nem összeférhetetlenség i
okból, felmentéssel vagy kizárással szűnt meg.
(5) A Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzések Tanácsa jogutódja .

168 . § (1) A Hatóság elnökének és alelnökének megbízatása megsz űnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) lemondással ,
c) felmentéssel ,
d) kizárással,
e) halállal ,
1) összeférhetetlenség kimondásával .
(2) Az elnök, illetve az alelnök nem lehet
a) köztársasági elnök, miniszterelnök, a kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár ,
helyettes államtitkár, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester ,
megyei közgy ű lés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagja;
b) helyi vagy megyei önkormányzati képvisel ő , kormánytisztviselő, párt országos vagy területi
szervezetének tisztségvisel ője vagy politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll ó
személy ;



c) olyan gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett - nyilvánosan m űködő részvénytársaság
esetében öt százalékot meghaladó mértékű - tulajdonosa, illetve ezekkel foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban álló személy, amely társaság a b) pontban meghatározott szervezetekke l
megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll ;
d) az a) pont alá eső személy közeli hozzátartozója.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül összeférhetetlennek a tudományos tevékenysé g
végzésére, tudományos eredmények közzétételére, illetve tudományos ismeretterjesztésr e
vonatkozó munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony.
(4) Az elnök, illetve az alelnök nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevébe n
nyilatkozatot nem tehet.
(5) A Hatóság elnöke, valamint alelnöke az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályo k
szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni, els ő ízben a kijelölését követő harminc napon belül .
A vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellen őrzésére, kezelésére az országgyű lési képviselők
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kel l
alkalmazni .
(6) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Hatóság elnökének, alelnökének a
megbízatását, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a
teljesítést elmulasztja, vagy
vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl, továbbá amennyibe n
kinevezését követően 30 napon belül nem igazolja hatósági bizonyítvánnyal azt a tényt, hog y
büntetlen előéletű és nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkoztatási eltiltás hatálya alatt.
(7) Az elnök, illetve alelnök megbízatása összeférhetetlenségi ok fennállása esetén, az ok
felmerülésétől, illetve keletkezését ől számított harminc napon belül a törvény erejénél fogva
megszűnik.
(8) Felmentéssel szűnik meg a megbízatás, ha az elnököt, illetve az alelnököt cselekv őképességet
kizáró gondnokság alá helyezték.
(9) A Közbeszerzési Hatóság fő igazgatója a Közbeszerzési Hatóság elnökének irányítása alatt, a
jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelel ően vezeti a Közbeszerzési Hatóság
hivatali szervezetét.

(10) A főigazgatót az elnök nevezi ki határozatlan id őre. A főigazgató-helyettes államtitkár i
illetményre és juttatásokra jogosult .

A Hatóság feladata és hatásköre

169. § (1) A Hatóság 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, el ősegítve a közpénzek nyilvános
és átlátható módon történő elköltését .
(2) A Hatóság
a) figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását ;
b) véleményezi a közbeszerzésekkel és a Hatóság m űködésével kapcsolatos
jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat ;
c) naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi
ca) a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkér ők listáját,
cb) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, meghatározza a min ősítési szempontokat és
azok igazolási módjait ,
cc) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét ,
cd) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista
tartalmazza az eltiltás idejét is ;
d) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről ;
e) ellenőrzi az önkormányzati és a XIV. fejezet hatálya alá tartozó azon közbeszerzéseket,
amelyeknél más szervezet folyamatba épített ellenőrzést vagy támogatási források
felhasználásával összefüggő ellenőrzést külön jogszabály alapján nem végez ;

,i éves összesített statisztikai jelentést készít ;
g) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesít ő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja” ( a
továbbiakban : Közbeszerzési Értesítő) szerkesztésérő l, a közbeszerzési és a tervpályázati



eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételér ől, valamint ellen őrzéséről, továbbá az e
törvény által elő írt egyéb adatok, információk honlapján, illetve a Közbeszerzési Ertesít őben
történő közzétételéről ;
h) honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását
kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés – ideértve a Döntőbizottság
elnöke által megindított jogorvoslati eljárás kezdeményez ő iratát – adatait, a Közbeszerzés i
Döntőbizottság érdemi és a közbeszerzési ügy befejezését eredményez ő határozatát, továbbá a
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatát (határozatait) ;
i) kialakítja és működteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok nyilváno s
adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a döntőbizottsági és a bírósági határozato k
elektronikusan, ingyenesen, teljeskör űen, tárgyszavas keresési lehetőséggel bárki által
elérhetőek legyenek ;
j) az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszterrel egyeztetve a közbeszerzési jogszabályok
alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekb ő l levonható tapasztalatok
alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról; az útmutatót
honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesít őben közéteszi ;
k) figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és
teljesítését ;
1) elősegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzés i
adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikáció s
lehetőségek támogatását ;
m) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzés i
eljárásban részt vevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kialakításában és a közbeszerzési
tárgyú képzések koordinálásában, felügyeletében és ellen őrzésében ;
n) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel ;
o) folyamatosan frissíti, karbantartja és honlapján kőzzéteszi az egyes ágazatokban szokáso s
vagy megállapított béreket és kapcsolódó közterheket;
p) előkészíti saját szervezeti és működési, valamint elfogadja más, működését érintő belső
szabályzatait - így különösen a hirdetmények vizsgálata kapcsán a jogorvoslati eljárá s
indításának eljárásrendjét -, továbbá költségvetési javaslatát és éves költségvetési beszámolóját ;
q) ellátja a részére jogszabályban elő írt egyéb feladatokat.
(3) A Hatóság évente beszámolót készít a Kormánynak tevékenységér ő l, a közbeszerzések
tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a jogorvoslati ügye k
tapasztalatairól . A beszámolónak megállapításokat kell tartalmaznia a közbeszerzési eljáráso k
számának és értékének alakulására, a hazai ajánlattevők és ezen belül a mikro-, kis- é s
középvállalkozások helyzetére vonatkozóan. A Hatóság a beszámolót tájékoztatásul az Állam i
Számvevőszéknek is megküldi .
(4) A Hatóság a min ősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének vezetése céljából jogosult a
kérelmező által megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamin t
képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatait kezelni .
(5) A Hatóság a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetése céljából jogosult a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó természetes személyazonosító adatait, elérhet őségi címét,
végzettségét, a cselekvőképességére és büntetett előéletre vonatkozó adatokat, a munkáltatóra
és a tanácsadó közbeszerzési gyakorlatára vonatkozó adatokat, valamint azt nyilvántartani ,
hogy a tanácsadó jogosult-e az ügyvédekről szóló 1998. évi XI . törvény 5. §-ának (1) és (2)
bekezdésében meghatározott tevékenység folytatására .
(6) A Hatóság az (5) bekezdésben foglalt adatokat a hivatalos közbeszerzési tanácsad ó
jegyzékbő l történő tőrlését követően egy évig kezelheti. Törölni kell a névjegyzékbő l a hivatalos
közbeszerzési tanácsadót, ha nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott bejegyzési
feltételeknek, ha a (7) bekezdésben foglalt valamely kizáró ok bekövetkezik vagy joger ős
határozattal megállapították, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó ilyen min őségében
szándékos jogszabálysértést követett el, ha a névjegyzékbe vétel hatálya lejárt és nem nyújtotta k
be megújítási kérelmet vagy azt a hatóság elutasította, ha azt a hivatalos közbeszerzési
tanácsadó kéri, valamint a névjegyzékben szerepl ő személy halála esetén .
(7) Nem lehet hivatalos közbeszerzési tanácsadó, aki
a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen ;
b) a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült ;
c) közbeszerzési biztos ;



d) a Közbeszerzési Hatóság elnöke vagy alelnöke ;
(8) A bejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat vagy azok hiteles másolatá t
is, amelyek a (7) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állását igazolják .
(9) A Hatóság a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekrő l, továbbá azokról az
államokról, amelyekkel Magyarországnak kett ős adózás elkerülésérő l szóló egyezménye van a
külpolitikáért felelős miniszterrel egyeztetve útmutatót ad ki .
(10) A Hatóság feladatkörében hozott határozatával és végzésével szemben nincs hely e
fellebbezésnek.

A Közbeszerzési Döntőbizottság

170. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban : Döntőbizottság) feladata a
közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti
jogorvoslat intézése.
(2) A Döntőbizottság a Hatóság elnöke által meghatározott számú és a Hatóságga l
kormánytisztviselői jogviszonyban álló közbeszerzési biztosból, valamint elnökb ől és
elnökhelyettesből áll, akik felett a munkáltatói jogokat a Hatóság elnöke gyakorolja .
(3) A Döntőbizottság elnökét és elnökhelyettesét a Hatóság elnöke nevezi ki 6 évre, a z
elnökhelyettes személyére a Döntőbizottság elnöke tesz javaslatot . A Döntőbizottság elnöke és
elnökhelyettese újraválasztható .
(4) A Döntőbizottság elnöke az lehet, aki legalább tízéves közbeszerzési és legalább hároméve s
bírói gyakorlattal vagy legalább tízéves közbeszerzési és legalább hároméves közbeszerzés i
biztosi gyakorlattal, továbbá jogi szakvizsgával rendelkezik .
(5) A Döntőbizottság elnökének kormánytisztvisel ői jogviszonyára a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló törvényt, valamint az annak alapján alkalmazandó köztisztvisel ők jogállásáról
szóló törvényt, a közbeszerzési biztosok kormánytisztvisel ői jogviszonyára vonatkozó e
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .
(6) A Döntőbizottság elnöke helyettes államtitkárt megillet ő illetményre, valamint egyéb
juttatásokra jogosult. Az elnökhelyettes főosztályvezetői illetményre jogosult.

171 . § (1) A közbeszerzési biztosok kormánytisztviselő i jogviszonyára a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló törvényt, valamint az annak alapján alkalmazandó köztisztvisel ők jogállásáról
szóló törvényt az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni .
(2) Közbeszerzési biztos az lehet, aki fels őfokú végzettséggel és legalább hároméves szakma i
gyakorlattal, valamint közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik .
(3) A közbeszerzési biztos – tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztő i, valamint jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével – más megbízatást nem fogad hat el, más
keresőfoglalkozást nem folytathat, nem lehet, gazdasági társaságban személyes közrem űködésre
kötelezett tag, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag .
(4) A kormánytisztviselőkre vonatkozó törvényi rendelkezésekben foglaltakon túl nem lehe t
közbeszerzési biztos, aki
a) országgyű lési, helyi önkormányzati képviselő , polgármester vagy kamarai tisztségviselő;
b) gazdasági társaságban huszonöt százaléknál, illetve huszonöt millió forintnál nagyob b
tulajdoni részesedéssel rendelkezik .
(5) A közbeszerzési biztost a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény előmeneteli
szabályainak megfelel ően kell besorolni, azzal az eltéréssel, hogy a besorolási fokozatáná l
kettővel magasabb besorolási fokozathoz tartozó illetményre jogosult . A főtanácsosi besorolású
közbeszerzési biztos osztályvezető i illetményre, a vezető-főtanácsosi besorolású közbeszerzés i
biztos pedig főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult .
(6) Ha a közbeszerzési biztos megbízatása megszűnik, akkor őt a kormánytisztviselőkre
vonatkozó szabályok szerint újra be kell sorolni.
(7) A Közbeszerzési Döntőbizottság szakmailag függetlenül m űködik, a közbeszerzési biztos t
nem lehet utasítani a jogorvoslati eljárás, illetőleg határozat vonatkozásában.
(8) A Hatóság felügyeletét ellátó szervet nem illeti meg a Közbeszerzési Döntőbizottság
tevékenysége tekintetében a törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellen őrzésre ,
a szerv döntésének megsemmisítésére, megváltoztatására, a jogorvoslati döntésekke l
kapcsolatban jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés joga .]



167.

	

Az e törvén ben me határozott célok érvén elülésének biztosítása érdekében
Közbesze ési Hatósá ' a továbbiakban : Hatósá . működik amel csak az Orszá ' "lésnek

	endelve .
(2) A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan m űködő és gazdálkodó

központi költségvetési szerv, amely az e törvényben meghatározott feladatkörében általáno s
hatáskörrel rendelkezik. Székhelye Budapest.

(3) A Hatóság költségvetését az éves központi költségvetésben elkülönítetten kel l
elő irányozni . Elő irányzatának terhére az Országgyűlés jóváhagyása nélkül év közben ne m
hajtható végre átcsoportosítás .

A Hatóság keretében működő Tanács tagjai, tisztségvisel ő i

168.§ (1) A Közbeszerzési Hatóság keretében Tanács (továbbiakban : Tanács) működik1
amely tíz tagból áll. A Tanácsban az egyes közérdekű célokat, az ajánlatkérőket és az
ajánlattevőket azonos számú tag képviseli .

(2) A törvény alapelveinek és egyes közérdek ű céloknak az érvényesítése a Tanácsbana
következő szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek feladata :

a) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke :,
b) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
c) a gazdaságpolitikáért felelős miniszter.
(3) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérőinek általános érdekeit a Tanácsban a következ ő

szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek képviselik :
a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt személy ;
b) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy ;
c) az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy .
(4) A közbeszerzési eljárás ajánlattevőinek általános érdekeit a Tanácsban a munkáltatók

országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt három személ y
képviseli .

(5) A Tanács elnöke a Tanács tagjává válik akkor is, ha nem a tagok közül választották . Ha
a Tanács elnökét a Tanács tagjai közül választották, az elnök a továbbiakban nem képviseli a z
őt kijelölő (kijelölők) szerinti általános célokat vagy érdekeket, a kijelöl ő (kijelölők) pedig
jogosult a Tanácsba új tagot kijelölni . A kijelölő (kijelölők) a Tanács elnökével szemben nem
élhet a 168/B . § (6) bekezdésénekb)pontjában és (7) bekezdésében biztosított jogával .

(6) A Tanács tagfa évenként köteles beszámolni azőt kelölőnek (kijelölőknek) az által a
érvényesítendő célok, illető leg képviselendő általános érdekek, továbbá e törvény céljainak
megvalósulása érdekében a Tanácsban folytatott tevékenységéről, valamint ezekneka
közbeszerzések terén való érvényesüléséről .

(7) A Tanács elnöke, alelnöke és tagja az országgyű lési képviselőkre vonatkozó szabályo k
szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni, els ő ízben a kijelölését követő harminc napon belül .
A vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kel l
alkalmazni .

168/A.§ (1) Nem lehet a Tanács tagja, ak i
a) országgyűlési képviselő ;
b) büntetett előéletű .
(2) A tagok megbízatása legalább két évre szól .
(3) A Tanács elnöke a Hatóság elnöke . A Tanács alelnöke a Hatóság alelnöke .

Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Hatóság elnökének, alelnökének és a Tanács
tagjának	 a	 megbízatását,	 ha	 vagyonnyilatkozat-tételi 	 kötelezettségének	 teljesítését



megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vagy vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt
valótlanul közöl .

(4) A tagok kijelölésének és visszahívásának az (J_)-_(3) bekezdés esetén kívüli szabályaita
kijelölő szervezetek állapítsák meg úgy hogy a Tanács működőképessége állandóan
biztosítható legyen .

(5) A tagok megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni .
168/B.§ (1) A Hatóság elnökének öt évre történő kinevezéséről a Tanács a jelen levő tagok

kétharmados szótöbbségével dönt . A kinevezés egyszer ismételhető .
2 A Hatósá ' elnökére a köztisztvisel ők 'o állásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvén az e

törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni .
(3) A Hatóság elnöke a közigazgatási államtitkárt megillető illetményre, valamint egyé b

juttatásokra jogosult.
(4) A Hatóság elnöke felett a munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja, az elnök a z

összeférhetetlenségével kapcsolatos bejelentést a Tanácsnak köteles megtenni .
5 A Tanács a ta ' ok közül öt évre a ' elen levő ta ok kétharmados szótöbbsé ével hozot t

döntéssel választja a Hatóság alelnökét .
(6) A Hatóság elnökének, alelnökének és a Tanács tagjainak megbízatása megsz űnik
a) a megbízatás időtartamának lejártával:,
b) visszahívással ;
c) lemondással ;
d) a 168/A. § (1) bekezdésében foglalt körülmények bekövetkezése esetében ;
e) a tisztségre méltatlanná vagy tartósan alkalmatlanná válás esetében ;
./) halálával :
g) az összeférhetetlenség megállapításával .
(7) A (6) bekezdése) és g)pontja szerinti esetben a megbízatás megszűnését a Tanácsa

jelen levő tagok kétharmadának szavazatával - az érintett személyt kijelöl ő szervezetek,
személyek véleményének figyelembevételével - állapítja meg .

(8) Amennyiben a Hatóság elnöke megbízatása időtartamának lejártáig a Tanács nem dönt
az új elnök kinevezésérő l, az elnök megbízatása az adott naptári év végéig meghosszabbodik .

168/C. (1) A Hatóság elnöke
a) képviseli a Hatóságot és az annak keretében működő Tanácsot;
b me hívása esetén részt vesz az Orszá • "lés és bizottsá ainak ülésein és ismerteti a

Hatóság éves beszámolóját ;
c) a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról elnöki tájékoztatót ad ki ;
d) a halasztást nem tűrő ügyek eldöntése érdekében - a Hatóság szervezeti és működési

szabályzatában meghatározottak szerint - az ülések közötti időszakban rövid úton való
szavazást kezdeményez ;

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hatóság főtitkára (a továbbiakban : főtitkár),a
Hatóság Titkárságának alkalmazottai, valamint a Közbeszerzési Dönt őbizottság elnöke ,
elnökhelyettese és a közbeszerzési biztosok vonatkozásában .

(2) A Hatóság elnökét távolléte esetén az alelnök telies jogkörrel helyettesíti .

A Hatóság feladata és hatásköre

169 . § (1) A Hatóság feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők
érdekeit fi_ elembe véve hatékon an közrem űköd' ön a közbeszerzési . olitika alakításában a
jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, el ősegítvea
közpénzek nyilvános és átlátható módon történ ő elköltését .

(2) A Hatóság keretében működő Tanács
a) figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra

'o _ osultnál a közbeszerzésekkel ka . csolatos 'o • szabál ok me alkotását módosítását .
b)	 véleményezi	 a	 közbeszerzésekkel 	 és	 a	 Tanács működésével	 kapcsolato s

jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat ;



c) megállapítja a Közbeszerzési Döntőbizottság létszámát;
d) kinevezi, illető leg felmenti a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét, elnökhelyettesét ésa

közbeszerzési	 biztosokat ;	 elbírálja	 a	 közbeszerzési	 biztosokkal	 kapcsolato s
összeférhetetlenségi ügyeket ;

e) naprakészen vezeti és a honlapján közzétesz i
ea)a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját,
eb)a minősített ajánlattev ők hivatalos jegyzékét, meghatározza a min ősítési szempontokat

és azok igazolási módjait,
ec)a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét ,
ed)a közbeszerzési eljárásban való részvételtő l eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista

tartalmazza az eltiltás idejét is ;
f) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről ;
g) éves összesített statisztikai jelentést készít ;
h) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja”

(a továbbiakban: Közbeszerzési Értesít ő) szerkesztésérő l, a közbeszerzési és a tervpályázati
eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint ellenőrzéséről, továbbá aze
törvény által előírt egyéb adatok, információk honlapján, illetve a Közbeszerzési Értesít őben
történő közzétételérő l :,

i) honlapján a beérkezés id őpontjában közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását
kezdeményez ő kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés – ideértve a Döntőbizottság
elnöke által megindított jogorvoslati eljárás kezdeményező iratát – adatait, a Közbeszerzési
Döntőbizottság érdemi és a közbeszerzési üg y befejezését eredményező határozatát, továbbáa
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatát (határozatait) ;

. j) kialakítja és működteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok
nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítsa, hogy a döntőbizottsági és a bírósági határozato k
elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárzvszavas keresési lehet őséggel bárki által
elérhetőek legyenek;

k) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyeztetve a közbeszerzés i
jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből levonható
tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról ; az
útmutatót honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesít őben közéteszi ;

1)figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz ődések módosítását é s
teljesítését ;

m) elősegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzés i
adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikáció s
lehetőségek támogatását;

n) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzés i
eljárásban részt vevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kialakításában és a közbeszerzés i
tárgyú képzések koordinálásában, felügyeletében és ellen őrzésében;

o) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel ;
E) folyamatosan frissíti, karbantartsa és honlapján közzéteszi az egyes ágazatokban

szokásos vagy megállapított béreket és kapcsolódó közterheket ;
q) elfogadja saját szervezeti és m űködési, valamint más, működését érintő belső

szabályzatát - így különösen a hirdetmények vizsgálata kapcsán a jogorvoslati eljárá s
indításának eljárásrendjét	 -,	 továbbá költségvetési javaslatát 	 és	 éves	 költségvetési
beszámolóját;

r) ellátja a részére törvényben elő írt egyéb feladatokat.
(3) A Tanács évente beszámolót készít az Országgyűlésnek tevékenységéről,a

közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a
jogorvoslati ügyek tapasztalatairól . A beszámolónak megállapításokat kell tartalmazniaa
közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulására, a hazai ajánlattev ők és ezen belül
a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetére vonatkozóan . A Tanács a beszámolót
táj ékoztatásul az Állami Számvevőszéknek is megküldi .



(4) A Hatóság a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének vezetése céljából jogosulta
kérelmező által megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamin t
képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatait kezelni .
(5) A Hatóság a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetése céljából
jogosult a hivatalos közbeszerzési tanácsadó természetes személyazonosító adatait .,
elérhetőségi címét, végzettségét, a cselekv őképességére és büntetett el őéletre vonatkozó
adatokat, a munkáltatóra és a tanácsadó közbeszerzési gyakorlatára vonatkozó adatokat ,
valamint azt nyilvántartani, hogy a tanácsadó jogosult-e az ügyvédekr ő l szóló 1998 . évi XI .
törvény 5. §-ának(lDés(2)bekezdésében meghatározott tevékenység folytatására.
(6) A Hatóság az (5) bekezdésben foglalt adatokat a hivatalos közbeszerzési tanácsad ó
jegyzékből történő törlését követ ően egy évig kezelheti . Törölni kell a névjegyzékbőla
hivatalos közbeszerzési tanácsadót, ha nem felel meg a külön jogszabályban meghatározot t
bejegyzési feltételeknek, ha a (7) bekezdésben foglalt valamely kizáró ok bekövetkezik vag y
jogerős határozattal megállapították, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó ilye n
minőségében szándékos jogszabálysértést követett el, ha a névjegyzékbe vétel hatálya lejárt é s
nem nyújtottak be megújítási kérelmet vagy azt a hatóság elutasította, ha azt a hivatalo s
közbeszerzési tanácsadó kéri, valamint a névjegyzékben szerepl ő személy halála esetén .
(7) Nem lehet hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ak i
a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekv őképtelen;
b) a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült ;
c) közbeszerzési biztos t
d) a Közbeszerzési Hatóság elnöke vagy alelnöke ;
(8) A bejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat vagy azok hitele s
másolatát is, amelyek a (7) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állását igazolják .
(9) A Hatóság a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről, továbbá azokról
az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerülésérő l szóló egyezménye
van a külpolitikáért felel ős miniszterrel egyeztetve útmutatót ad ki .
(10) A Hatóság feladatkörében hozott határozatával és végzésével szemben nincs hely e
fellebbezésnek

A Tanács működése

169/A.& (1) A Tanács testületi üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalomma l
tartja.

(2) A Tanács határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van .
3 A Tanács határozatait – az e törvén ben fo lalt kivételektől eltekintve - e szerű

szótöbbséggel hozza .
(4) A Tanácsnak a 169. § (2) bekezdésének d) pontja tárgyában hozott határozat a

előkészítésében és eldöntésében nem vehet részt a Tanács azon tagja, aki az üggyel érintet t
személy hozzátartozója .

(5) A Tanácsnak a hivatalos közbeszerzési tanácsadókra, illetve a min ősített ajánlattev őkre
vonatkozó eljárásban nem vehet részt a Tanács azon tagja, illető leg annak előkészítésébena
Tanács szervezetének azon alkalmazottja, akinek az eljárással érintettekhez személyi vag y
vagyoni érdekeltsége fűződik.

(6) A Tanács tagja az elnöknek köteles bejelenteni, ha személyére nézve a (4L5 bekezdés
szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn vagy az keletkezett, és köteles a folyamatban lev ő
eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni .

1698. (1) A Hatóság üzletszerű gazdasági tevékenysé get nem folytathat, vagyoni
hozzájárulást semmilyen szervezettő l vagy személytől nem fogadhat el, részükre vagyoni
hozzájárulást nem nyújthat .

(2) A beszedett igazgatási szolgáltatási díj teles összege, továbbá a rendbírság és a g
ötven százaléka a Hatóság saját bevétele, a fennmaradó ötven százalék a központ i
költsé vetés köz . ontosított bevételét ké . ezi a 4 bekezdésben me _ határozott elszámolási



rend szerint. A hirdetmények ellenőrzéséből származó bevételt a Hatóságnak részben az e
törvényben foglalt feladatainak ellátásához szükséges informatikai háttér biztosítására kell
fordítania .

(3) A (2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, továbbá a rendbírságnak és a
bírságnak a Hatóságnál fennmaradó részét a Hatóság törvényben el ő írt feladatainak teljesítése
során felmerülő kiadásokra kell fordítani .

(4) A Hatóság - a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellen őrzéséhez - a befizetett
igazgatási szolgáltatási díjakról,rendbírsól, bírságról külön nyilvántartást vezet . A Hatóság
a Pp. 339. §-ának (1) bekezdésére és 339 . §-a (2) bekezdésének q) pontjára, valaminte
törvény vonatkozó rendelkezéseire tekintettel 	 a tárgyévben keletkezett visszafizetési
kötelezettségeivel csökkentett összegű tárgyévi bírság bevételeivel a december 31-i állapo t
szerint köteles elszámolni . A díjak, a rendbírság, a bírság nyilvántartására, kezelésére é s
elszámolására egyebekben a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási é s
könyvvezetési kötelezettségeirő l szóló jogszabás kell alkalmazni .

(5) A (2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében az illetékekr ől szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv . )

a) 3 . §-ának (4) bekezdésében és 28 . §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési
kötelezettségre .,

b) 31 . §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetőleg 31 . §-ának (2), (4), (5), (7)
bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására ,

c) 86. §-ában foglaltakat az elévülésre
megfelelően kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv . illetéket említ, azon díjat
kell érteni .

A Hatóság szervezete

170.	 (1) A Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek el őkészítését é s
végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez szükséges adatgyűitő , nyilvántartó, valamint
adminisztratív tevékenységet a Hatóság Titkársága végzi . A Titkárságot a főtitkár vezeti .

(2) A fő titkár és a Titkárság alkalmazottai a Hatósággal állnak közszolgálati jogviszonyban,
mely jogviszonyra a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt kell alkalmazni . A főtitkára
helyettes államtitkárnak járó illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult .

(3) A Hatóság a Titkárság keretében Szerkesztőbizottságot működtet a Közbeszerzés i
Értesítő szerkesztésével kapcsolatos feladata végrehajtásának érdekében .

170/A. $ (1) A Tanács mellett a Hatóság keretében Közbeszerzési Döntőbizottság (a
továbbiakban: Döntőbizottság) működik, amelynek feladata a közbeszerzésekkel ésa
tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése .

(2) A Döntőbizottság hatékony m űködését a Hatóság költségvetéséből kell biztosítani .
(3) A Döntőbizottság a Tanács által meghatározott számú és a Hatósággal közszolgálat i

jogviszonyban álló közbeszerzési biztosból, valamint elnökb ő l áll, akiket a Tanács nevez ki é s
ment fel .

(4) A Döntőbizottság elnökét és elnökhelyettesét a Tanács a jelen lév ő tagok
kétharmadának szavazatával, öt évre választja meg . A Döntőbizottság elnökhelyetteséta
Tanács a közbeszerzési biztosok közül választja meg, az elnökhelyettes személyére a
Döntőbizottság elnöke tesz javaslatot. A Döntőbizottság elnöke és elnökhelyettes e
újraválasztható .

(5) A Döntőbizottság elnöke az lehet, aki legalább tízéves közbeszerzési és legalább
hároméves bírói gyakorlattal vagy legalább tízéves közbeszerzési és legalább hároméves
közbeszerzési biztosi gyakorlattal, továbbá jogi szakvizsgával rendelkezik .

(6) A Döntőbizottság elnökének közszol ág lati jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról
szóló	 1992. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.) a közbeszerzési biztosok
köztisztviselői 'o _ iszon ára vonatkozó e törvén ben fo g lalt eltérésekkel kell alkalmazni .



(7) A Döntőbizottság elnöke helyettes államtitkárt megillető illetményre, valamint egyé b
juttatásokra jogosult . Az elnökhelyettes a főosztályvezetői illetményre jogosult.

(8) A Döntőbizottság a szervezeti és m űködési szabályzatában meghatározott ügyekre
ügycsoportokra kollégiumot működtet. A kollégium az egységes jogorvoslati gyakorla t
biztosítása érdekében elemzi a Döntőbizottság gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitá s
jogalkalmazási kérdésekben.

1708.	 (1) A Döntőbizottság elnöke
a) irányítja a Döntőbizottság munkáját ;
b) képviseli a Döntőbizottságot ;
c) elkészíti és a Tanácshoz jóváhagyásra el őterjeszti a Döntőbizottság szervezeti és

működési szabályzatát:
d) ellenőrzi az eljárási határid ők megtartását :
e) a Döntőbizottság eljárását kezdeményez ő kérelem benyújtását követően haladéktalanu l

gondoskodik a kérelemmel érintett eljárás menevezésének, tárgyának, az ügyfelek
me _nevezésének és a kérelem me 'érkezése idő sont'ának továbbá a Döntőbizottsá érdemi a
közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának, és a szerz ődés megkötését
en edél ező vé zésének valamint a határozat bírósá i felülvizs álata esetén a bírósá
határozatának (határozatainak) közzétételéről ;

gZgondoskodik a kollégium 170/A . (8) bekezdése szerinti véleményének a közbeszerzési
biztosok általi megismerésérő l.

(2) A Döntőbizottság elnökét távolléte esetén az elnökhelyettes tejes jogkörrel helyettesíti .
170/C. & (1) A Hatóság elnöke, alelnöke és a Tanács tagjai, a főtitkár, a Titkárság

alkalmazottai és a közbeszerzési biztosok va • azon személ ek akik il en tisztsé ' et viseltek
tevékenységet végeztek, a feladatuk ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott min ősített
adatot és üzleti titkot kötelesek megőrizni .

(2) A Hatóság elnöke, illetőleg a közbeszerzési biztos megkeresésére a közbeszerzésse l
kapcsolatos ügyben minden szervezet köteles tizenöt napon belül tájékoztatást adni .

A közbeszerzési biztosok közszolgálati jogviszony a

171 . (1) A közbeszerzési biztosok közszolgálati jogviszonyára a Ktv.-t az e törvény
szerinti eltérésekkel kell alkalmazni .

2 Közbeszerzési biztos az lehet aki felsőfokú vé • zettsé el és le alább hároméves
szakmai gyakorlattal, valamint köziazatási, illető leg_jogi szakvizsgával rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szakvizsga előírásra a Ktv.-ben meghatározott
határidőket megfelelően alkalmazni kell .

(4) A közbeszerzési biztos - tudományos oktatói művészeti lektori szerkeszt ői valamint
o i oltalom alá eső szellemi tevéken sé kivételével - más me bízást nem fo adhat el má s

keresőfoglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaságban személye s
közreműködésre kötelezett tag, vezető tisztségviselő , felügyelőbizottsági tag .

(5) Nem lehet közbeszerzési biztos, aki
a) országgyű lési, helyi önkormányzati képviselő polgármester, illető leg kamara i

tisztségviselő ;
b) gazdasági társaságban huszonöt százaléknál, illető leg huszonöt millió forintnál nagyobb

tulajdoni részesedéssel rendelkezik .
(6) A közbeszerzési biztost a Ktv . előmeneteli szabályainak megfelelően kell besoroln i

azzal az eltéréssel, hogy a besorolási fokozatánál kettővel magasabb besorolási fokozatho z
tartozó illetményre jogosult .

(7) A főtanácsosi besorolású közbeszerzési biztos osztályvezetői illetményre, a vezető -
főtanácsosi besorolású közbeszerzési biztos pedig főosztályvezető-helyettesi illetményre
jogosult .

18) A közbeszerzési biztos közszolgálati jo iszonya felmentéssel szűnhet meg a Ktv.-ben
szabályozottakon túlmenően akkor is ha a Tanács a Döntőbizottsá _ létszámát csökkentette .



9) Ha a közbeszerzési biztos megbízatása megsz űnik, akkorő t a Ktv. szabályai szerint újra
be kell sorolni .

(10) A közbeszerzési biztost a Ktv . 38 . e-ának (1) bekezdése alapján nem lehet utasítani a
jogorvoslati eljárás, illető leg határozat vonatkozásában.

2. Az egységes javaslat 172 . § -a a következ őképpen módosul :

„172. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011 . augusztus 21-é n
lép hatályba.

(2) E törvény 1-171 . § -a; 172. (3)-(7) bekezdései; a 173. § (1) bekezdése; a 174-175 . §-a,
valamint 1-4 . sz. mellékletei 2012 . január 1-én lépnek hatályba, rendelkezéseiket a
hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötöt t
szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett ,
kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezés i
eljárásokra kell alkalmazni . A szerződés teljesítéséről azon szerződések esetében sem kel l
hirdetményben tájékoztatót feladni, amelyeket 2012. január Hét megelőzően indított
közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek .

(3) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005 . évi XC . törvény 17. § (1) bekezdése
a következők szerint módosul :
„ (1) A gyűjteményben – a 20/A. -ban foglalt eltéréssel – közzé kell tenni a Legfelsőbb
Bíróság és az ítélőtáblák által az ügy érdemében hozott határozatokat .”
(4) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005 . évi XC. törvény a 20. §-t követően a
következő 20/A. § -sal egészül ki :
„20/A. § A közbeszerzési eljárások bírósági felülvizsgálata során hozott határozato k
közzétételére a közbeszerzésekről szóló 2011 . évi	 törvény rendelkezései irányadók .”
(5) [Hatályát veszti a] A központi államigazgatási szervekrő l, valamint a Kormány tagjai é s
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII. törvény 1 . § (3) bekezdés a) pontja[.]
helyébe a következő rendelkezés lép :
„a) a Közbeszerzési Hatóság,”
[(6) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény 1 . (4) bekezdése a következő
b) ponttal egészül ki:
„b) Közbeszerzési Hatóság”
(7) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet ő államtitkár feladat – és
hatásköréről szóló 212/2010 . (VII. 1.) Korm. rendelet 87. § -a a kővetkező h) ponttal
egészül ki:
„h) felügyeli a Közbeszerzési Hatóságot" .]”

3. Az egységes javaslat 174 . § (1) bekezdése a kovetkezokeppen modosul :

174. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozz a
1) a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módját, a z
ennek körében kérhető dokumentumok körét, az alkalmasság és a kizáró okok ajánlatkérő
általi ellenőrzésére, valamint a közbeszerzési műszaki leírások meghatározására é s
tartalmára vonatkozó részletes szabályokat ;
2) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezéseket, a minősített ajánlattevők
jegyzékbe vételének feltételeit és igazolási módjait, a jegyzék vezetésének szabályait, a
jegyzék szerinti igazolás által tanúsított, kizáró okokra és alkalmasságra vonatkozó



követelményeket, valamint az Európai Unió egy másik tagállamának szervezete által kiadot t
ilyen igazolás által tanúsított követelményeket ;
3) a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciók alkalmazásának részlete s
szabályait, a Közbeszerzési Dönt őbizottság által kiszabható bírság és a Közbeszerzés i
Döntőbizottság eljárásáért fizetend ő igazgatási szolgáltatási díj mértékét;
4)

	

a tervpályázati eljárásra vonatkozó szabályokat ;
5)

	

a XIV . fejezet szerinti eljárások sajátos közbeszerzési szabályait ;
6) az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok,
valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a központosítot t
közbeszerzési eljárások részletes szabályait, a központosított közbeszerzés során
ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő , kizárólag a végrehajtással felmerül ő
költségeket fedező díj mértékét ;
7)

	

az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések központosított közbeszerzéséne k
részletes szabályait ;
8) az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezeteknél az egészségügy i
szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított eljárások részletes szabályait, a központosítot t
közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetend ő , kizárólag a
végrehajtással felmerül ő költségeket fedező díj mértékét ;
9)

	

az elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények, az elektronikus árlejtés
szabályait, valamint az elektronikus úton történő beszerzés részletes szabályait ;
10) az építési beruházások közbeszerzéseire vonatkozó részletes szabályokat, valamint a z
építési beruházások megvalósítására irányuló közbeszerzési szerz ődések teljesítésének, a
szerződésben foglalt ellenérték kifizetésének részletes szabályait ;
11)

	

a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök közbeszerzésének – e törvénytől az
ilyen eljárások sajátosságai miatt szükséges eltérő - sajátos szabályait ;
12)

	

a minősített adatot, illetve alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy
különleges biztonsági intézkedést igényl ő beszerzések sajátos szabályait ;
13) a védelem terén kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áru k
beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére, valamint építési beruházásokra vonatkoz ó
sajátos szabályokat ;
14) a NATO Biztonsági Beruházási Programja, valamint az egyéb közös finanszírozású
NATO támogatott programok keretében megvalósuló beszerzésre vonatkozó részlete s
szabályokat;
15)

	

a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó szabályokat ;
16) a védett foglalkoztatók, védett szervezeti szerződést kötött szervezetek, valamint
szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetek részére fenntartott
közbeszerzések részletes szabályait, valamint a szociális szempontoknak a közbeszerzésben
történő érvényesítése kötelez ő eseteit és módját ;
17) a közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített
energetikai és környezeti hatások megállapítására és figyelembevételére vonatkozó sajáto s
közbeszerzési szabályokat, valamint a kapcsolódó jelentési kötelezettségre vonatkoz ó
részletes szabályokat ;
18) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, továbbá az azo k
vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek ,
valamint a Kormány közalapítványai közbeszerzései megindításának engedélyezésére é s
lefolytatásának központi ellenőrzésére vonatkozó sajátos szabályokat, e szervezetek
közbeszerzési szerződései teljesítésének ellenőrzésére és módosításának engedélyezésére
vonatkozó sajátos szabályokat, valamint e szervezetek és a kezelésükben lév ő , vagy általuk
alapított alapítványok nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósít ó
szerződései megkötésének és módosításának engedélyezését ;
19)

	

az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok,
valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában, az uniós



értékhatárokat el nem érő árubeszerzésekre, valamint szolgáltatás megrendelésekre e törvén y
123 . §-ának alkalmazásában kötelez ően alkalmazandó eljárási szabályokat ;
20) a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjed ő környezetvédelmi,
fenntarthatósági és energiahatékonysági követelmények tekintetében el őírható részletes
szabályokat, valamint az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapítot t
közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a
környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontoknak a
közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját;
[21. a Közbeszerzési Hatóság 169. § (2) bekezdése e) pontjában meghatározott
ellenőrzési feladata teljesítésének szabályait .]

Indokolás

A javaslat az új közbeszerzési törvényben a Közbeszerzések Tanácsa jogutódjakén t

megjelenő Közbeszerzési Hatóság autonóm jogállásának visszaállítását célozza .

Az autonóm jogállás, tehát a közvetlenül az Országgyűlésnek alárendelt jogállás indoka, hogy

a Közbeszerzési Hatóság keretében működik a Közbeszerzési Döntőbizottság, amely a

közbeszerzéssel kapcsolatos jogviták els őfokú jogorvoslati fóruma .

A közbeszerzési jogviták jelentős részét képezik a kormányzati szervek közbeszerzései is ,

amely esetekben a közbeszerzés szerepl ői számára elfogadott módon, elfogulatlanul és

pártatlanul csak olyan szerv tud eljárni, amely nem a Kormány irányítása alá tartozik . A

közbeszerzési intézmény kormányzati hierarchiába történ ő applikálása megkérdőjelezi a

korrupciómentes és átlátható közbeszerzési folyamatokat, a jogorvoslati döntések szakma i

hitelességét . Az autonóm jogállás visszaállításával a Közbeszerzési Hatóság ismét függetle n

lenne a végrehajtó hatalomtól, ezáltal biztosítva a jogorvoslati rendszer megfelel ő működését,

a Kormány általi befolyás és az összeférhetetlen helyzetek kialakulásának kizárását .

Az autonóm intézményrendszer megfelelőségét az Európai Bizottság többször i s

megerősítette, a vonatkozó irányelvekre tekintettel uniós jogi szempontból is kifogásolható,

ha a közbeszerzésekkel kapcsolatban a hatékony és tisztességes jogorvoslat a Kormány al á

rendeléssel összefüggésben nem látszik biztosítottnak . Ezt támasztják alá a 2007/66/EK

irányelv rendelkezései és az Európai Bíróság joggyakorlata egyaránt (C-91/08, C-260/04, C -

374/06, C-213/07, C-412/04, C-168/08, C-387/02, C-391/02, C-403/02, C-98/08, C-412/03 .

sz. ítéletek) .

A kormányhivatali jogállás révén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntéseinek szakmai

függetlensége nem biztosítható megfelel ően. A Közbeszerzési Döntőbizottság tagjai és elnöke

nem állhatnak kormánytisztvisel ői jogviszonyban, különösen azért, mert a

kormánytisztviselői jogviszony sajátossága a kormányzati munka iránti elkötelezettség



megjelenítése a jogviszony törvényi szabályozásában . Ezzel szemben a közbeszerzés i

biztosok számára éppen a jogorvoslati funkció indokolja a függetlenséget, a befolyásolá s

lehetőségének kizárását .

Az előbbi problémákra megfelel ő megoldást nyújt, ha a Közbeszerzési Hatóság autonó m

jogállású szervként m űködhet tovább .

Budapest, 2011 . július

Dr. Balsai István

elnök
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