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Az Országgyűlés

Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottsága

Zárószavazás elő tti módosító javaslat
dr. Katona Béla úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 107. §-ának (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési és Közérdekvédelm i
Hivatalról szóló T/11025/173 . számú, zárószavazásra bocsátandó egységes javaslathoz az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a következ ő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

Az egységes javaslat 37 . §ának (13) bekezdése a következ ők szerint változik, egyidejűleg a
a következő (14) bekezdéssel egészül ki :

u(13) A Kbt. a 17/C . §-t követően a következő 17/D[-E]. §-sal egészül ki :

„17/D. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás a Hivatal részére történő
megküldésével egyidejűleg köteles a Hivatal részére elektronikus úton megküldeni az adott
közbeszerzési eljárás során ,
a) a közbeszerzési eljárás előkészítésében közreműködő,
[b) az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazoló ,
c)] 121 a döntés-el őkészítésben közreműködő ,
[d)] a közbeszerzési szerződés aláírására jogosult ,
[e)] dl a döntéshozó személy, valamint
[)] el a bírálóbizottság tagjainak
nevét és az e személyek tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság cégnevét é s
cégjegyzékszámát, továbbá azon gazdasági társaságok cégnevét és cégjegyzékszámát ,
amellyel e személyek munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak . Ha az itt
megadott feladatok valamelyikét testület látja el, a közzétételi kötelezettség annak minden
tagjára nézve fennáll .
(2) Ha az (1) bekezdésben [c)] b)és [/)]	 e) pontjában meghatározott személyek csak az eljárá s
későbbi szakaszában kerülnek kijelölésre, az ajánlatkérő a kijelölés napján, elektronikus úton
köteles továbbítani a rájuk vonatkozó (1) bekezdés szerinti adatokat a Hivatal számára .
(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti adatok hiányában az eljárást megindító felhívást nem
küldi meg közzétételre, illető leg nem teszi közzé .
(4) Az ajánlattev ő, részvételre jelentkező ajánlatának, részvételre jelentkezéséne k
benyújtásával egyidejűleg



a) köteles nyilatkozni, hogy vezető tisztségviselője (vagy az ügyvezetést ellátó személy) ,
felügyelőbizottságának tagja, a szerződés aláírására jogosult személy vagy a természetes
személy ajánlattevő , részvételre jelentkező az (1) bekezdésben meghatározott személye k
bármelyikének közeli hozzátartozója-e, amennyiben igen, nyilatkoznia kell arról is, hog y
kivel és milyen hozzátartozói viszonyban áll, valamint
b) köteles az a) pont szerinti nyilatkozatban megjelölt személyek tulajdonában áll ó
valamennyi gazdasági társaság cégnevét és cégjegyzékszámát megadni .
(5) Az ajánlatkérő az ajánlat, részvételre jelentkezés bontásának napján elektronikus úto n
továbbítja a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, nyilatkozatokat a Hivatal számára .
(6) Az (1)-(2) és (4) bekezdés szerinti adatokat és nyilatkozatokat a Hivatal honlapján – a
17/C. szerinti adatokat tartalmazó felületen, az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóa n
– haladéktalanul közzéteszi . A Hivatal az (1) bekezdés szerinti adatokat a felhívás közzététel e
[44 . § (1) és 246. § (1)] napján, a (2) és (4) bekezdésben szereplő adatokat a beérkezés napján
köteles közzétenni .
(7) E § alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak min ősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság ,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosa n
működő részvénytársaságot) ,
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot) .
(8) A Hivatal köteles biztosítani, hogy honlapján a 17/C . §-ban és az e §-ban meghatározot t
valamennyi adat bárki számára ingyenesen, naprakészen, közbeszerzési eljárásonkénti, a
felek, eljárásban részt vev ő személyek neve (cégneve) szerinti csoportosításban megismerhet ő
és kereshető legyen . "
[„17/E. § A 22. § (1) bekezdés a), b), j)-k) pontja szerinti ajánlatkérők közbeszerzés i
eljárásainak valamint a 22 . (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti ajánlatkérők többség i
részben támogatásból megvalósítandó közbeszerzési eljárásainak törvényszer űségét az
államháztartásért felel ős miniszter által kijelölt szakértő jogosult ellen őrizni . A szakértő
eljárása során az eljárás irataiba betekinthet és a felekt ől tájékoztatást kérhet . A
szakértő az eljárása során tapasztalt jogszabálysértésről tájékoztatja az
államháztartásért felelős minisztert ." ]
(14) A Kbt. a 17/D. §-t követően a következő 17/E. §-sal egészül ki :
17/E. § A 22. § (1) bekezdésa),b), f)-lgpontja szerinti ajánlatkérők közbeszerzés i
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 szakért ő jogosult ellenőrizni. A szakértő
eljárása során az eljárás irataiba betekinthet és a felekt ő l tájékoztatást kérhet . A szakértő az
eljárása során tapasztalt jogszabálysértésr ő l	 tájékoztatja	 az államháztartásért	 felelős
minisztert .'

INDOKOLÁS

A Kbt. új, a teljes kör ű nyilvánosságot megteremtő 17/D. §-ának hatályba lépése a
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok révén 2011 . január He, tekintettel az
ahhoz szükséges hosszú felkészülési id őre. Nem indokolt azonban a Kbt. új 17/E. § hatályb a
lépését eltolni, ezért a két új § önálló bekezdésbe tétele indokolt az eltér ő hatálybalépés
lehetővé tétele miatt .



A törvényjavaslat módosító javaslat révén úgy változott, hogy a közbeszerzési eljárásokat
megindító hirdetmény ellenjegyzését a szerz ődéskötésre jogosult személy köteles ellátni .
Mivel a két feladatot ugyanazon személy látja el, nem indokolt a felsorolásban se m
megkülönböztetni az e feladatot ellátó személyeket .

Budapest, 2009 . december 14 .

Dr. Csiha Judit
elnök
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