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2015. évi . . . törvény
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2014 DEC 2 2.

az egyes törvényeknek a közbeszerzési eljárások során elkövetett visszaélések megel őzéséhez
szükséges módosításáró l

L §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény a 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás el őkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely

a)az eljárásban részt vevő gazdasági szereplő, illetve annak, vezető tisztségviselőjének vagy legalább 1 0
%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonosának hozzátartozója,

b) az a) pontban megjelölt személy legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában áll ó
vagy az eljárás megindítását megel őző három évben közvetlen vagy közvetett tulajdonában állt
gazdasági társaság,

c) az b) pontban meghatározott gazdasági társágban az a) pontban megjelölt személlyel egyidej űleg
legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkező személy.”

(2) A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény a 24 . §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev őként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a személy vagy
szervezet, aki vagy amely
a) az eljárás előkészítésében és lefolytatásában részt vett ,
b) a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a
közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezet ő
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, az Ágazati Operatív Programok Közreműködő
szervezetei vezető tisztségviselő i és ellenőrző szervének tagjai ,
c)a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a helyi önkormányzat esetében a polgármester ,
d) az ajánlatkérő vezetője és helyettese, valamint az ajánlatkér ő vezetője felett közvetlenül vagy
közvetetten irányítási jogot gyakorló személy ,
e)az a)-d) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
f) az a)-e) pontban megjelölt személy legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában áll ó
vagy az eljárás megindítását megel őző három évben közvetlen vagy közvetett tulajdonában állt
gazdasági társaság,
g) az f) pontban meghatározott gazdasági társágban az a)-e) pontban megjelölt személlye l
egyidejűleg legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkező vagy az eljárás
megindítását megel őző három évben ilyen tulajdonnal rendelkezett személy .”

2. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) 305. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„305 . (1) Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan el őnyt
szerezzen



3

a) hivatali kötelességét megszegi ,

b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy

c) hivatali helyzetével egyébként visszaél ,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő , ha a hivatalos személy jogszabályon vagy feladatköréne k
ellátásához kapcsolódó kötelezettségen alapuló titoktartási kötelezettségét vagy egyébkén t
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására vonatkozó kötelezettségét annak érdekében szeg i
meg, hogy a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának vagy közfeladat ellátásár a
vonatkozó szerződés megkötésének folyamatát vagy tartalmát befolyásolja . "

3. §

A Btk. a következő 397/A. és 397/B. §-sal és az ezeket megelőző alcímekkel egészül ki :

,,Közbeszerzési csalá s

397/A. § (1) Aki közbeszerzési eljárásban mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú
nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja, és ezzel a közbeszerzési eljárás valamel y
ajánlattevője számára előnyt vagy hátrányt, illetve egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrány t
okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjed ő szabadságvesztés, ha

a) a közbeszerzési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, illetv e

b) az (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési csalást b űnszövetségben vagy üzletszerűen
követik el .

(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a közbeszerzési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó közbeszerzési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen
követik el.

(4) A büntetés két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a közbeszerzési csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vag y

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó közbeszerzési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen
követik el .

(5) A büntetés öt évtő l tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a közbeszerzési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó közbeszerzési csalást b űnszövetségben vag y
üzletszerűen követik el .

(6) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1)-(5) bekezdésben meghatározot t
bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az
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elkövetés körülményeit feltárja . Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény t
bűnszövetségben vagy üzletszer űen követik el .

(7) E § alkalmazásában költségvetésen az államháztartás alrendszereinek költségvetését - ideértve a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését és az elkülönített állami pénzalapokat -, a
nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetést, valamint az Európai Unió által vag y
nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni . Költségvetésből származó pénzeszköz
vonatkozásában elkövetett bűncselekmény tekintetében a felsoroltakon kívül költségvetésen a
külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat is érteni kell .

A közbeszerzési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellen őrzési kötelezettség elmulasztása

397/B. § A gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vag y
dolgozója, ha a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítését elmulasztja, és ezáltal
lehetővé teszi, hogy a közbeszerzési csalást a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a
gazdálkodó szervezet tevékenysége körében elkövesse, bűntett miatt három évig terjed ő
szabadságvesztéssel büntetendő ."

4. §

A Btk. 459. § (1) bekezdés 11 . pont k) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[(1) E törvény alkalmazásába n

11 . hivatalos személy:]

„k) az Alkotmánybíróságnál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgy ű lés Hivatalánál, az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, a Magyar Nemzeti Banknál, az Állami Számvev őszéknél ,
bíróságnál, ügyészségnél, önálló szabályozó szervnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, a z
Országgyűlési Őrségnél, államigazgatási vagy a Kormány irányítása alatt álló egyéb szervnél ,
önkormányzati igazgatási szervnél, kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonban áll ó
gazdasági társaságnál, vagy köztestületnél közhatalmi feladatot ellátó, szolgálatot teljesítő, a
nemzeti vagyon felett rendelkezési jogot gyakorló, közfeladat ellátására vonatkozó szerz ődés
megkötéséről vagy költségvetési támogatás odaítéléséről döntő személy, akinek a tevékenysége a
szerv rendeltetésszerű működéséhez tartozik,”

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A közbeszerzési eljárásokban a közérdek érvényre juttatását, az ajánlattevők közötti versenyt
veszélyeztető, azonban a hatályos jogszabályok alapján kellő súllyal nem kezelt helyzetek közül
kiemelkedő fontosságú az eljárások előkészítésébe bevont cégek és a későbbi ajánlattevők között i
összefonódások. Hiába tiltja ugyanis a tender kidolgozásában közreműködő személyek és
szervezetek, valamint a velük azonos érdekkörbe tartozó ajánlattev ők részvételét kölcsönösen a
közbeszerzési jog az általános összeférhetetlenségi szabályokkal, ha egyrészt ennek a
követelménynek az ellenőrzését az ajánlattevők nyilvánvalóan nem hajtják végre következetesen,
másrészt az ajánlattevői oldalon az ilyen típusú „együttniűködés” visszatartó erejű szankciókkal
nem jár .

Ezen a helyzeten kíván a törvényjavaslat alapvető változást elérni azzal, hogy egyrészt lényegesen
kiegészíti a közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi követelményeit, másrészt megteremti a
közbeszerzési visszaélésekkel szembeni speciális büntetőjogi tényállást, illetve kiegészíti a hivatal i
bűncselekményeket az irányított közbeszerzések vagy egyébként közpénzt vagy nemzeti vagyon t
érintő szerződések személyre szabott lebonyolítására vonatkozó elkövetési magatartásokkal .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A törvényjavaslat úgy módosítja a közbeszerzésekr ől szóló törvényt, hogy – a 24 . § (2) és (3 )
bekezdésében szereplő, a módosítással nem érintett általános összeférhetetlenségi szabályokat
tartalmilag nem érintve, azonban azokat az egyértelm ű számonkérhetőség érdekében konkretizálva
– részletes összeférhetetlenségi szabályokat ad a közbeszerzés el őkészítésében vagy az arról való
döntésben részt vevő személyek közötti érdek-összefonódás kizárására .

Ennek megfelelően az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a személy vagy szervezet nem vehetne
részt, amely vagy aki az eljárás előkészítésében részt vett, továbbá szintén kizártak lennének a
közpénzekb ől nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló szabályozás szerint az állami
támogatásokból is kizárt kormányzati vezetők, valamint az uniós források felhasználásában döntési
jogkörrel rendelkező személyek. Az ajánlattevő vezetőjére és helyettesére, illetve a felette irányítás i
joggal rendelkező személyekre, önkormányzati ajánlattev ők esetében pedig a polgármesterre i s
vonatkozna a tilalom .

A felsorolt, a közbeszerzési eljáráson való részvételből természetszerűleg kizárt személyek
tekintetében minden esetben kizárt lenne a közeli hozzátartozók teljes köre, az adott személ y
tulajdonában lévő , illetve három évre visszamenőleg volt gazdasági társaság, valamint a tilalommal
érintett cégek tekintetében a cégtárs is.

Végül hasonló, de értelemszerűen szűkebb – kizárólag az ajánlattevőkkel való érdekközösséget
kizáró – szabályt javaslok a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő i oldalon közreműködő személyek
összeférhetetlenségére is .

A 2. és 4. §-okhoz

A javaslat – a hivatalos személy fogalmának egyidejű kiterjesztésével – kiegészíti a hivatali
visszaélés tényállását egy új elkövetési magatartással, amely az előny vagy hátrány okozásának
célzata nélkül is büntetni rendeli a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának vagy
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közfeladat ellátására vonatkozó szerz ődés megkötése folyamatának vagy tartalmának bennfente s
információk kiszivárogtatása útján (pl. egy koncessziós pályázat tartalmának kiszivárogtatásával )
vagy egyébként a verseny tisztaságának sérelmét eredményez ő módon (pl . személyre szabott
közbeszerzési feltételekkel) történő befolyásolását . Ez egyaránt alkalmazható közbeszerzés i
eljárásokkal kapcsolatban vagy éppen a nemzeti ingatlanvagyon és a nemzeti vagyonba tartozó
kizárólagos jogok hasznosításával összefüggő ügyekben .

A hivatalos személy jelenlegi rendkívül részletes, de következetlen fogalma kiegészítésre kerül
egyrészről a definícióban fel nem sorolt államigazgatási szervek és az állami, önkormányzat i
tulajdonban álló gazdasági társaságok tisztségvisel őivel . Másrészrő l — éppen a fenti célkitűzésse l
összhangban — fontos előírni, hogy a hivatalos személyi minőséget ne csak a kőzhatalmi feladat,
hanem a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása, közfeladat ellátására vonatkoz ó
szerződés megkötése vagy költségvetési támogatás odaítélése is alapozza meg .

A 3. §-hoz

A költségvetési csalás mintájára megalkotott közbeszerzési csalás tényállás a közbeszerzési
eljárásokban tanúsított megtévesztő magatartást rendeli büntetni . A bűncselekmény jogi tárgya
közvetve a közbeszerzési eljárások tisztasága, közvetlenül pedig maguk a közbeszerzéssel érintet t
költségvetések. Az elkövetési magatartások meghatározása kellően absztrakt ahhoz, hogy ezáltal
valamennyi, a verseny sérelmét eredményez ő megtévesztő magatartás, így különösen gazdasági
érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők fennálló más közös érdeke miatt i
jogellenes cselekmények szankcionálhatók legyenek. A közbeszerzési csalás eredmény-
bűncselekmény, eredményként a Btk . általános vagyoni hátrány definíciója szerepel . A költségvetés
fogalmára a költségvetési csalásnál alkalmazott definíció kerül átvételre . A minősített esetek a
költségvetési csalás mintájára alakulnak . Az új tényállás (6) bekezdése — abból a célból, hogy a z
elkövető érdekelt legyen a cselekménye feltárásában — valamennyi értékhatár esetén a bünteté s
korlátlan enyhítésére ad lehetőséget. Nem indokolt azonban, hogy ez a kedvezmény a
bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetőkre is alkalmazható legyen .
A javaslat továbbá a vezető i felelősség érvényesítése és a felel ős magatartásra sarkallás érdekében ,
a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
mintájára egy kiegészítő tényállást is bevezet.

Az 5. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egyes törvényeknek a

közbeszerzési eljárások során elkövetett visszaélések megel őzéséhez szükséges módosításáró l

szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2014 . december 22.
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