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Módosító javasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján a közbeszerzésrő l szóló T/4849. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 62 . § (1) bekezdés i) pontjának módosítását az alábbiak szerint javaslom :

„62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattev ő , részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl ő , aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúl t
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el őélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült :
aa) a Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978 . évi IV .
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvr ő l szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban : Btk . )
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978 . évi IV . törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása ,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk . XXVII . fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk . szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés ;
ac) az 1978 . évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügy i
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás ;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, b űnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk . szerinti pénzmosás, valamint a Btk . szerinti
terrorizmus finanszírozása ;



aj) az 1978 . évi IV . törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk . szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodá s
közbeszerzési és koncessziós eljárásban ;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonl ó
bűncselekmény ; -
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetés i
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott ;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában cs ődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást joger ősen elrendelték, vagy ha a gazdaság i
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van ;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették ;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban b űncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert ;
fi tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001 . évi CIV. törvény 5 . § (2) bekezdés b) pontja alapján, vagy az adott közbeszerzés i
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g)közbeszerzési eljárásokban való részvételtő l a 165 . § (2) bekezdés j) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy — a Közbeszerzési Dönt őbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén — a bíróság által joger ősen megállapított idő tartam végéig ;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatot t
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig ;
i) az adott eljárásban el őírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak ne m
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, [vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82 . §
(5) bekezdése szerinti kritériumokat érint ő igazolási kötelezettségének (a továbbiakba n
együtt: hamis nyilatkozat)], amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra,
alkalmasság fennállására, az ajánlat m űszaki leírásnak való megfelel őségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, é s
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot ,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelm űen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésér e
álló igazolások tartalmának nem felel meg 1
j) az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatal i
folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt
biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncesszió s
beszerzési eljárásból ebb ő l az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem kerül t
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig ;
k)tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul :
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy nem olyan államban rendelkezi k
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerülésérő l szóló egyezménye van,



kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóillet ősége szerint i
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítése k
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl ő az adott országból
származó belföldi forrású jövedelme után adózna . Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerz ődést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés
alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmu s
finanszírozása megelőzésérő l és megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI . törvény 3 . §
ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhet ő ,
kd) a gazdasági szerepl őben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni réssze l
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a ka), kb) és kc) alpont szerinti feltételek fennállnak . Ha a
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkez ő gazdasági társaság
társulásként adózik, az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a ka) alpont
szerinti feltételt megfelel ően alkalmazni ;
1) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása eseté n
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésrő l szóló 1996 . évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálat a
esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történ ő befizetésre
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgáro k
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtot t
jogszabálysértést követett el ;
m) esetében a 25 . § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárá s
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más, kevésbé kényszerít ő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni ;
n) a Tpvt . 11 . §-a, vagy az EUMSZ 101 . cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozot t
– jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger ős és végrehajtható határozatában megállapított
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el ; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését
más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – joger ősen megállapította é s
egyúttal bírságot szabott ki ;
o) esetében az ajánlatkérő kellően megalapozott információval rendelkezik annak
megállapításához, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattev ő a Tpvt . 11 . §-a, vagy
az EUMSZ 101 . cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szerepl ő az
ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását
megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt . 11 . §-ába vagy az EUMSZ 101 .
cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírsá g
mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt . 78/C. § (2)
bekezdése szerinti végzésében megállapította ."

INDOKOLÁS

A jelenlegi szabályozáshoz képest, a tervezet egy kib ővített kizáró okot fogalmaz a hami s
nyilatkozattal kapcsolatban. Kérem törölni a jelölt szakaszt, tekintettel arra, hogy a javaslat 62 .
§ (1) i) pontja az adott eljárásban el őírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat - hamis adat -, vagy ilyen adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban el őzetes igazolásként benyújtot t
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82 . § (5)
szerinti kritériumokat érint ő igazolási kötelezettségének - hamis nyilatkozat .



Arra tekintettel is javasolom a kijelölt részek törlését, mivel egy adott dokumentum be ne m
nyújtása nem eredményezheti azt, hogy maga a nyilatkozat hamis . Pl. az ajánlattevő az
ajánlatkérő által kért dokumentumot nem kapja meg időben, ezért nem tudja benyújtani . De ez
alapján nem lehet azt megállapítani, hogy maga a nyilatkozat hamis .

Budapest, 2015 . június 9 .

Tóth Cs a -
ország

	

képvise
(MSZP)
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