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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Ungár  Péter  (LMP)
országgyűlési  képviselő  "Milyen  lépések  lehetségesek  az  esetleges  összeférhetetlenségek
kivizsgálására?" című, K/6921. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Ungár Péter (LMP)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Varga Judit
miniszter  asszonyhoz  intézett,  "Milyen  lépések  lehetségesek  az  esetleges  összeférhetetlenségek
kivizsgálására?" című,  K/6921. számú  írásbeli  kérdésére  –  Gulyás  Gergely  miniszter  úr
megbízásából – az alábbi választ adom.

A Kormány azon dolgozik, hogy a hazai közbeszerzések, valamint az uniós forrásból megvalósuló
beruházások révén elősegítse Magyarország további fejlődését, a magyar emberek életminőségének
javulását.

Biztosíthatom, hogy a közbeszerzésekre és az uniós fejlesztési források elosztására vonatkozó hazai
szabályozás megállja a helyét az Európai Unióban. A Közbeszerzési Hatóság által készített aktuális,
2018.  évi  Éves  Beszámolóból  is  kiderül,  hogy  folyamatosan  növekszik  a  verseny,  javul  az
átláthatóság  a  közbeszerzések  piacán,  ráadásul  a  magyar  kis-  és  középvállalkozások  is  egyre
nagyobb mértékben vesznek részt a hazai közbeszerzésekben.

Feltett  kérdésével  kapcsolatban tájékoztatom,  hogy a közbeszerzési  eljárásokban érvényesítendő
összeférhetetlenségi  szabályokat  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (a
továbbiakban: Kbt.) 25. §-a tartalmazza. Ez alapján az ajánlatkérő elsődleges kötelezettsége minden
szükséges  intézkedést  megtenni  annak  érdekében,  hogy elkerülje  az  összeférhetetlenséget  és  a
verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

Amennyiben  az  Ön  által  hivatkozott,  de  tételesen  meg  nem  jelölt  közbeszerzési  eljárásokkal
kapcsolatban az a gyanú, hogy az ajánlatkérő törvényi kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette,
eljárása  ellen  a  Kbt.  szabályai  szerint  jogorvoslati  kérelmet  nyújthat  be  a  Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz az ajánlattevő vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét sérti vagy
veszélyezteti  az  összeférhetetlenségi  helyzet,  vagy  annak  nem  megfelelő  kezelése.  Ha  a
beruházások megvalósítása az alábbi rendelet tárgyi hatálya alá tartozó valamely uniós pénzügyi
alapból  származó  finanszírozás  terhére  történik,  az  eljárásokat  a  2014-2020  programozási
időszakban az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az erre hatáskörrel rendelkező szervek – irányító
hatóságok,  Miniszterelnökség  –  is  ellenőrizhetik  közbeszerzési  szabályossági  szempontból,  és
amennyiben a rendelkezésre álló iratanyag alapján az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok
megsértését észlelik, alkalmazzák a jogszabályban előírt szankciókat.

Felhívom figyelmét,  hogy amennyiben a közbeszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságról vagy
annak  gyanújáról  tud,  országgyűlési  képviselőként  nem  csak  joga,  de  kötelessége  is,  hogy  a
megfelelő szervekhez – Közbeszerzési  Döntőbizottság, illetve az illetékes irányító hatósághoz –
forduljon, ellenkező esetben azonban kérem, hogy tartózkodjon az alaptalan kijelentésektől.
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Budapest, 2019. augusztus 5.

Tisztelettel:

Orbán Balázs
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