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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2016. (IV. 26.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki alapkamat mértéke 1,05%.
2. §

(1) Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 7/2016. (III. 22.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 81. § (2) bekezdés
a)–j) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény
10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában,
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 12. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 118. § d) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában
és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (5) bekezdés o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NAV Korm.r.) 5. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„n) ellátja a vámjogszabályok alkalmazása tekintetében az Európai Bizottság felé teljesítendő tagállami feladatokat;
o) ellátja a több tagállamot érintő engedélyek másik tagállam vámhatósága részére történő továbbításával
kapcsolatos feladatokat.”
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(1) A NAV Korm.r. 15. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti]
„h) az AEO feltételek vizsgálatát, az engedélyezett gazdálkodói engedély (a továbbiakban: AEO engedély) kiadását,
az AEO státus nyomon követését, újraértékelését.”
(2) A NAV Korm.r. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Repülőtéri Igazgatóság kiadja az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban:
Vtv.) 47. §-a szerinti, a tranzitterület létesítéséről szóló engedélyt.”
(3) A NAV Korm.r. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Repülőtéri Igazgatóság hivatalból vagy kérelemre ellátja a vámazonosító szám kiadásával és nyilvántartásával,
valamint érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat.”

3. §		
A NAV Korm.r. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megyei igazgatóság, valamint a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén kívül az állami adó- és vámhatóság
vezetője adott ügyre vonatkozó engedélyével végezhet – a mélységi ellenőrzés és az EMGA utólagos ellenőrzés
kivételével – ellenőrzést. Ilyen esetben az ellenőrzést követő elsőfokú hatósági eljárást is ez a megyei igazgatóság
folytatja le. Az EMGA utólagos ellenőrzés esetén a Különleges Szolgálat vezetője jelöli ki az EMGA utólagos ellenőrzést,
valamint az ehhez kötődő Vtv. 108. § szerinti kapcsolódó vizsgálatot lefolytató megyei igazgatóságot.”
4. §		
A NAV Korm.r. 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton előterjesztett beadványa alapján – a 63. § (1) bekezdés a), b)
és d)–i) pontjában, valamint a 64. §-ban megjelölt adózók kivételével – az alábbi ügyekben a NAV bármelyik megyei
igazgatósága, illetve a KAVIG is eljárhat]
„b) a magánszemély részére az adóazonosító jel kiadása, a vámazonosító szám kiadása és érvénytelenítése, valamint
az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;
c) az adószám kiadása, vámazonosító szám kiadása és érvénytelenítése közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnál
bejelentésre kötelezett személyek, illetve szervezetek részére;”
5. §		
A NAV Korm.r. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Az áruk vámeljárás alá vonása, az áruk uniós státuszának igazolása és az exportszállításokhoz igényelt
származási igazolás kiadása és utólagos megerősítése – a nem preferenciális származás és a közös agrárpolitika hatálya
alá tartozó termékek kivételével – tekintetében, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az a megyei igazgatóság,
illetve a Repülőtéri Igazgatóság illetékes, amelynek illetékességi területén az árukat vám elé állítják.
(2) Vámellenőrzés – ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is – lefolytatására – a (3) bekezdés kivételével –
az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság az illetékes, amelynél az ellenőrzéssel érintett árunyilatkozatot
vagy az értesítést benyújtották.
(3) Ha az érintett személy árunyilatkozatait vagy az értesítéseit több területi vámszervnél nyújtják be, az a területi szerv
az illetékes, ahol a gazdálkodó vámügyi tevékenységével kapcsolatos főkönyveit vezetik, vagy azok hozzáférhetőek.
(4) Ha vámellenőrzés a vámügyi engedélyekkel folytatott tevékenységek jogszerűségének ellenőrzésére irányul,
a vámellenőrzést az érintett személy állandó üzleti telephelye szerint illetékes területi szerv is lefolytathatja.
(5) Vámügyekben az engedélyezési eljárás lefolytatását – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az a megyei
igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az illetékességi területén a kérelmező vámügyi
tevékenységekkel kapcsolatos főkönyveit vezetik, vagy ahol ezek hozzáférhetőek, és ahol a határozat hatálya alá eső
tevékenységeknek legalább egy részét végezni fogják.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei igazgatóság, vagy ha a kérelmező
székhelye a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, a Repülőtéri Igazgatóság végzi
a) a vámtanácsadói vagy vámügynöki tevékenységre irányuló kérelem előzetes vizsgálatát,
b) a könyvelés szerinti elkülönülés engedélyezését,
c) az A.TR. engedélyezett exportőri tevékenység engedélyezését,
d) az INF 4 adatlap hitelesítését,
e) a preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezését,
valamint a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételét,
f ) az Európai Parlament és a Tanács az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelete (a továbbiakban:
Vámkódex) 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezését, kivéve kapcsolatban álló személyek közötti ügyletekkel
kapcsolatos engedélyezését.
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(7) A Vámkódex 230. cikke alapján a TIR-műveletek engedélyezett címzetti státusa, illetve az áruk uniós árutovábbítási
eljárás alá vonására jogosító, a Vámkódex 233. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti engedélyezett címzetti státus
kapcsán az engedélyezési feladatokat az érkeztetés helye szerint illetékes megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri
Igazgatóság látja el. Abban az esetben, ha több igazgatóság is illetékes – mivel több érkeztetési helyszín van –
az engedélyezési feladatokat az az igazgatóság látja el, ahová a kérelmet először benyújtják.
(8) A Vámkódex 233. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezett feladói státus kapcsán az engedélyezési
feladatokat az indítás helye szerint illetékes megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el. Abban
az esetben, ha több igazgatóság is illetékes – mivel több indítási helyszín van – az engedélyezési feladatokat
az az igazgatóság látja el, ahová a kérelmet először benyújtják.
(9) Az Áfa törvény 4. számú mellékletében meghatározott engedélyezési feladatokat az adóraktár működési helye
szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el. Az adóraktár felügyeletét az a megyei igazgatóság,
illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el, amelynek illetékességi területén az adóraktár található.
(10) A vámszabad területen történő ellenőrzéseket, valamint az ilyen területen történő építkezésre vonatkozó előzetes
jóváhagyást az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az illetékességi területén
a vámszabad terület található.
(11) A Magyar Honvédség és a Magyarországon állomásozó fegyveres erők valamely egysége érdekében vagy által,
NATO 302. formanyomtatvány használatával végzett árumozgások esetén a vámellenőrzések és vámalakiságok
lefolytatására valamennyi megyei igazgatóság, a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság és a Repülőtéri Igazgatóság
jogosult.
(12) A NATO 302. formanyomtatványoknak az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 286. cikk a) pontja szerinti előzetes
hitelesítésére a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság jogosult.”
6. §		
A NAV Korm.r. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a megyei igazgatóságnak, illetve
a Repülőtéri Igazgatóságnak a feladata, amelynek illetékességi területén a vámtartozás keletkezett vagy a Vámkódex
87. cikke alapján keletkezettnek kell tekinteni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a vámösszegek megállapítása áruátengedést követő ellenőrzés eredménye,
akkor a vámtartozás összegének megállapítását, azok beszedését, könyvelését az áruátengedést követő ellenőrzést
lefolytató szerv végzi.”
7. §		
A NAV Korm.r. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A helyhez kötött szállítóberendezéssel szállított áru tekintetében a behozatali és kiviteli irányú forgalom
esetén egyaránt a helyhez kötött szállítóberendezést üzemeltető gazdálkodónak a szállított áru mennyiségének
hiteles mérési adatait nyilvántartó székhelye, telephelye szerinti megyei igazgatóság jár el.
(2) A helyhez kötött szállítóberendezéssel szállított áruk árutovábbítás keretében történő vámfelügyeletének
módszereiről szóló megállapodás megkötésében az eljárás jogosultjának a szállított áru mennyiségének hiteles
mérési adatait nyilvántartó székhelye, telephelye szerinti megyei igazgatóság illetékes.”
8. §		
A NAV Korm.r. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós
Vámkódex egyes rendelkezéseit kifejtő részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i
2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 163. cikke szerinti vám-árunyilatkozat útján történő
engedélyt az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság adhatja ki, amelynek illetékességi területén
az árut vámeljárás alá bejelentik.”
9. §		
A NAV Korm.r. 39. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Vtv. 57. §-ban meghatározott biztosíték nyújtása alóli mentességet a mentességre jogosult székhelye,
magyarországi székhely hiányában a telephelye szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság állapítja
meg.
(2) A tranzitterület – Vtv. 47. §-ban meghatározott – felügyeletét és a belépési engedélyek érvényesítését a nemzetközi
közforgalmú repülőtér helye szerinti megyei igazgatóság, Budapesten a Repülőtéri Igazgatóság látja el.
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(3) A vámok és az azokkal együtt kiszabott, beszedett egyéb terhek visszafizetése vagy elengedése tekintetében
a döntéshozatallal, felügyelettel és a végrehajtással kapcsolatos feladatokat a könyvelést végző megyei igazgatóság,
illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el.”
10. §		
A NAV Korm.r. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § Az AEO feltételek vizsgálata, az AEO engedély kiadása, az AEO státus nyomon követése, újraértékelése során
a megyei igazgatóság illetékességi területén kívül is eljárhat.”
11. §		
A NAV Korm.r. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) Az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a külön jogszabály szerinti helyszíni szemlét illetékességi
területén kívül is végezhet.
(2) A Vtv. 108. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv folytatja le, vagy
indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező területi szervet.
(3) Az (2) bekezdés szerinti esetben az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a Vtv. 108. §-a szerinti kapcsolódó
vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezheti.”
12. §

(1) A NAV Korm.r. 61. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„c) a Vtv. 70. §-ában meghatározott halasztott vámfizetés engedélyezése;”
(2) A NAV Korm.r. 61. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„q) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó,
a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő
kiegészítéséről, valamint az 2015/2446/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló,
felhatalmazáson alapuló 2016/341/EU bizottsági rendelet 25. cikk (1) bekezdése szerinti engedélyezés, illetve
a 41. cikke szerinti ellenőrzési feladatok elvégzése.”
(3) A NAV Korm.r. 61. §-a az alábbi t) és u) ponttal egészül ki:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„t) a Vámkódex 35. cikke szerinti kötelező érvényű felvilágosítás határozatok kiadása;
u) a kapcsolatban álló személyek közötti ügyletek esetén a Vámkódex 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezése.”

13. §		
A NAV Korm.r. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § A KAVIG végzi a 61. § a)–b), l) és n) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggő vámellenőrzést, ideértve
az áruátengedést követő ellenőrzést is.”
14. §		
A NAV Korm.r. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) A KAVIG jár el:
a) a részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint
b) az a) pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező
– jogszabályban meghatározott – kiemelt adózók adóügyeiben, az illetékügyek kivételével, ide nem értve az Itv. 73. §
(3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem tekinthető kiemelt adózónak a csoportos adóalany abban
az esetben sem, ha a külön jogszabályban meghatározottak szerint kiemeltnek minősül.”
15. §

(1) A NAV Korm.r. 66. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat (ide nem értve a budapesti és Pest megyei kiemelt adózók
tekintetében végzett áruátengedést követő ellenőrzést, ha annak KAVIG általi lefolytatása célszerűségi, szakmai
szempontból indokolt), továbbá az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint az e rendelet alapján a hatáskörébe utalt
vámigazgatási feladatokat,”
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(2) A NAV Korm.r. 66. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére
meghatározott kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzést.”
16. §		
A NAV Korm.r. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § A preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezését,
a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételt, az engedélyes mérlegelői tevékenység, valamint a könyvelés szerinti
elkülönítés engedélyezését azon, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek székhelye
Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a KAVIG végzi.”
17. §		
A NAV Korm.r. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) Az AEO feltételek vizsgálatát, az AEO engedély kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését
azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén
található, a KAVIG végzi.
(2) Az AEO feltételek vizsgálata, az AEO engedély kiadása, az AEO státus nyomon követése, újraértékelése során
a KAVIG illetékességi területén kívül is eljárhat.”
18. §

(1) A NAV Korm.r. 90. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„c) végzi a NAV tv. 36/M. §-a szerinti feladatokat,”
(2) A NAV Korm.r. 90. § (1) bekezdése g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„g) lefolytatja a Jöt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, általa felderített jogsértések esetén a gyorsított eljárást,”
(3) A NAV Korm.r. 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Bevetési Igazgatóság hivatalból ellátja – a megyei igazgatóságok, a Repülőtéri Igazgatóság, valamint a KAVIG
mellett – a vámazonosító szám megállapításával, nyilvántartásával és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat.”

19. §		
A NAV Korm.r. 98. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 15. §, a 35. §, a 36–42. §, a 61–62. § és a 67. § a Vámkódex 159. cikkének való megfelelést szolgálja.”
20. §		
A NAV Korm.r. 40. §-ának nyitó szövegrészében az „Az AEO tanúsítvány kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, illetve
az egyszerűsített engedélyezési eljárás során az AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatát” szövegrész helyébe az „Az AEO
feltételek vizsgálatát, az AEO engedély kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését” szöveg lép.
21. §		
Hatályát veszti a NAV Korm.r.
1.
43. §-a,
2.
45. §-a,
3.
61. § g) pontja,
4.
61. § p) pontja.

2. A Magyar Export–Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A Magyar Export–Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a külkereskedelmi szerződés alapján teljesített ügylet
keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését
az Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. Az áruk magyar származásának megállapítására és
igazolására a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire
vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági rendeletet,
valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
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rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447/EU bizottsági
rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni azzal,
hogy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles a származási bizonyítványt az annak
kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó
hitelintézethez benyújtani.”

3. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,
a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről
szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége
mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: MEHIB Korm. rend.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport esetén a Mehib Rt. kockázatviselésének feltétele, hogy a külkereskedelmi ügylet keretében kiszállított
áruk legalább fele magyar származásúnak minősüljön, amely feltétel teljesülését a Mehib Rt. belső szabályzatában
foglaltak szerint ellenőrzi. A részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha az áruexport részteljesítéskori magyar hányad
mértéke megfelel a biztosítási kötvényben előre meghatározott teljesítési ütemterv szerinti magyar hányadnak.
Amennyiben a biztosítási kötvényben nem kerül rögzítésre az áruexport teljesítési ütemterve, és a külkereskedelmi
ügylet keretében megvalósuló áruexport az e bekezdésben előírt magyar hányadot nem éri el, úgy a Mehib Rt.
kockázatvállalása – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a magyar hányadra terjedhet ki. Az áruk magyar
származásának megállapítására és igazolására a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós
Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/
EU bizottsági rendeletet, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447/
EU bizottsági rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles a származási
bizonyítványt az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni, és azt a Mehib Rt. részére átadni.”
(2) A MEHIB Korm. rend.
a)
21. § (3) bekezdésében és a 3. számú melléklet 6. cikkében az „Európai Közösségek” szövegrész helyébe
az „Európai Unió” szöveg,
b)
a 21. § (5) bekezdésében az „Európai Közösségek” szövegrészek helyébe az „Európai Unió” szöveg,
c)
a 2. számú melléklet 5.2. pontjában a „Közösségi” szövegrész helyébe az „Uniós” szöveg,
d)
a 3. számú melléklet 5. cikkében a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg
lép.

4. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti
célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk
beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm.
rendelet
a)
5. § (3) bekezdésében, a 16. § (3) bekezdésében, és a 29. § (6) bekezdésében az „a közösségi” szövegrész helyébe
az „az uniós” szöveg,
b)
29. § (6) bekezdésében a „közösségi jogszabályoknak” szövegrész helyébe az „az uniós jogi aktusoknak” szöveg,
c)
45. § (4) bekezdésében az „a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben”
szövegrész helyébe az „az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben” szöveg
lép.

5. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló
158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.)
Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„15. § E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban a Magyarországról induló és az Európai Unió valamely más
tagállamát nem érintő kiszállítás esetén a kivitelre vonatkozó kötelezettség teljesítésének bizonyítékául szolgál
a kiviteli vámhivatal által az áru kilépésére vonatkozóan az exportőr vagy a nyilatkozattevő számára kiadott, az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági
rendelet 334. cikkében említett igazolás. A vámhatóság a kilépés tényét igazoló okmányt továbbítja az MVH részére.”

6. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a)
7. § (7) bekezdés c) pontjában az„a vámhatóságot az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított repülőtereken
feltárt hiányosságokról” szövegrész helyébe az „a vámhatóságot a nemzetközi személy-, vagy áruforgalom
számára megnyitott repülőtereken feltárt hiányosságokról” szöveg,
b)
16. §-ának nyitó szövegrészében az „A vámhatóság az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított
repülőtereken” szövegrész helyébe az „A vámhatóság a nemzetközi személy-, vagy áruforgalom számára
megnyitott repülőtereken” szöveg,
c)
16. § d) pontjában az „a közösségi vámkódex” szövegrész helyébe az „az uniós vámkódex” szöveg
lép.

7. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
27. §

(1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KETTŐS Korm. rend.) 2. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Behozatal:)
„b) az Európai Unió vámterületén kívüli területről az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet
201. cikk c) pontjában foglalt ideiglenes behozatalra kerülő áru, valamint a 210. cikk d) pontjában foglalt aktív
feldolgozásra kerülő áru, a 210. cikk d) pontjában foglaltak szerint passzív feldolgozásra kivitt áru visszahozatala,
valamint a 203. cikkében meghatározott tértiáru behozatala, vagy”
(2) A KETTŐS Korm. rend.
a)
2. § 1. pont a) alpontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés a) alpontjában az „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. §
(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény
6. §-ában” szöveg,
c)
5. § (4) bekezdésben a „vámáru-nyilatkozat” szövegrészek helyébe a „vám-árunyilatkozat” szöveg
lép.

8. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének
és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló
160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása
28. §

(1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről,
valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: HADITECHNIKA
Korm. rendelet) 1. § 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén kívüli területről (a továbbiakban:
harmadik ország)]
„a) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet (a továbbiakban: Vámkódex). 5. cikk 23. pontjában
meghatározott, az uniós áruk fogalomkörébe nem tartozó áru kerül behozatalra,
b) a Vámkódex 210. cikk b) pontjában foglalt vámraktározás, 210. cikk c) pontjában foglalt ideiglenes behozatal,
210. cikk d) pontjában foglalt aktív feldolgozás és passzív feldolgozás céljára szánt áru, valamint a Vámkódex
203. cikkében meghatározott tértiáru kerül behozatalra, és”
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(2) A HADITECHNIKA Korm. rend.
a)
1. § 2. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 4. cikk 4b. pontjában 5. cikkében, illetve a közösségi vámjog
végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 1. § (3) bekezdés 1/c pontja
alapján meghatározott vámhivatal” szövegrész helyébe az „az a vámhivatal” szöveg és „a Vámkódex 79., 98.,
114., 137. és 185. cikke” szövegrész helyébe „a Vámkódex 201, 203., 240., 250. és 256. cikke” szöveg,
b)
1. § 5. pontjában a „ 3. cikkében” szövegrész helyébe a „4. cikkében” szöveg,
c)
1. § 7. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 161. és 182. cikke” szövegrész helyébe az „a Vámkódex 197., 199.,
269. és 270. cikke” szöveg,
d)
1. § 10. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 4. cikk 16. pont a), c), d), f ) alpontja, valamint 185. cikke” szövegrész
helyébe az „a Vámkódex 201., 203., 240., 250. és 256. cikke” szöveg, továbbá a „Vámáru-nyilatkozatokat”
szövegrész helyébe a „Vám-árunyilatkozatokat” szöveg,
e)
1. § 11. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 161. cikkében” szövegrész helyébe az „a Vámkódex 269. cikkében”
szöveg,
f)
1. § 12. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 4. cikk 4c. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés
1/c. pontjában” szövegrész helyébe az „a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós
Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló
2015/2446/EU bizottsági rendelet 1. cikk 16. pontjában” szöveg és az „a Vámkódex 145., 161. és 182. cikke”
szövegrész helyébe az „a Vámkódex 197., 199., 259., 269. és 270. cikke” szöveg,
g)
1. § 20. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 182. cikkében” szövegrész helyébe az „a Vámkódex 197., 199., és
270. cikkében” szöveg,
h)
1. § 23. pontjában a „beléptető vámhivatal: az a Vámkódex 4. cikk 4a. pontjában, illetve a Vámtörvény
1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal” szövegrész helyébe a „belépési vámhivatal:
az a vámhivatal” szöveg,
i)
1. § 24. pontjában a„kiléptető vámhivatal: a Vámkódex 4. cikk 4d. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés
1/c. pontjában meghatározott vámhivatal” szövegrész helyébe a „kilépési vámhivatal: az a vámhivatal” szöveg
lép.

9. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a devizaés kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletet,
a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19. §-ában foglaltakat, a közösségi vámjog
végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe az „a Bizottság 2015. július 28-i
(EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet, a Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási
rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban” szöveg lép.

10. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „az Uniós Vámkódex
létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet” szöveg lép.

11. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló
556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
31. §

(1) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdésében az „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés
6. pont a) alpontja szerinti közvetlen vámfelügyelet alá veszi” szövegrész helyébe az „az uniós vámjog végrehajtásáról
szóló 2016. évi XIII. törvény 78. § szerinti vámhatósági rendelkezés alá vonja” szöveg lép.
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(2) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A vámhatóság az áruk kiadása vagy visszatartásának megszüntetése érdekében azok vámhatósági rendelkezés
alá vonását megszünteti, és az árukat a kért vámeljárás alá vonja.”

12. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
32. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90/A. §-a a következő d) ponttal
egészül ki:
(A Kormány)
„d) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító
képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és
a vámügynökök nyilvántartását végző szervezetként”
(a minisztert jelöli ki.)
(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 91. § (2) bekezdése a következő
e) ponttal egészül ki:
(A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében)
„e) gondoskodik a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán
közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és a vámügynökök nyilvántartásának vezetéséről.”

13. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a „beléptetését, és a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben” szövegrész helyébe a „belépését, és az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben” szöveg lép.

14. Záró rendelkezések
34. §		
Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5., 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A Kormány részére a céltartalékok felhasználására vonatkozó előterjesztést az államháztartásért felelős
miniszter nyújthat be.
(2) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására vonatkozó előterjesztésben a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosítandó előirányzat mértéke nem lehet kevesebb,
mint 50 millió forint. Az előterjesztésben
a) nyilatkozni kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján a közfeladat ellátására
felhasználható szabad előirányzat nem áll rendelkezésre,
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b) be kell mutatni, hogy a közfeladat ellátásával összefüggésben várhatóan milyen költségek, milyen ütemezésben
merülnek fel,
c) visszatérítési kötelezettséggel igényelt rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék esetén meg kell
jelölni a visszatérítés tervezett időpontját, továbbá
d) tájékoztatást kell adni a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék szabad előirányzatának mértékéről.
(3) A Kormány Áht. 21. § (6) bekezdése szerinti
a) egyedi határozatában fel kell tüntetni
aa) a tartalék biztosításának célját,
ab) az átcsoportosítással érintett előirányzatok címrendi besorolását,
ac) az átcsoportosítással érintett előirányzat mértékét,
ad) az átcsoportosítás egyszeri vagy tartós jellegét,
ae) az elszámolás és – a visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat esetében – a visszatérítés időpontját,
b) egyedi határozata mellékletét a 2. melléklet szerinti formában kell elkészíteni.
(4) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat
visszatérülését, valamint a nem visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat fel nem használt, vagy nem
rendeltetésszerűen felhasznált részét a Kincstár által megjelölt fizetési számlára kell befizetni, amely az adott
évi rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék előirányzatát növeli. Ha a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosított előirányzat egészére vagy annak legalább egy részére
az átcsoportosításról, illetve – az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetben – a kötelezettségvállalás engedélyezéséről
szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan napon belül a kötelezettségvállaló mulasztásából
kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az átcsoportosított előirányzat egészét vissza kell téríteni, illetve az előirányzatátcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A visszatérítésre és a további felhasználásra e bekezdést kell alkalmazni.”
2. §		
Az R. a következő alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 36. § (2) bekezdéséhez]
45/A. § (1) A Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában fel kell tüntetni
a) a kötelezettségvállalás célját,
b) a kötelezettségvállalás összegének felső korlátját,
c) azon előirányzat címrendi besorolását, amely terhére a kötelezettségvállalásra sor kerül,
d) azt a határidőt, amelyen belül az államháztartásért felelős miniszternek az előirányzat-átcsoportosításról
gondoskodnia kell.
(2) Ha az előirányzat-átcsoportosítás tárgyévi előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódik, a címrend
ezzel összefüggő kiegészítéséről a Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában kell rendelkezni.
(3) A Kormány Áht. 36. § (2) bekezdés szerinti egyedi határozatának elfogadására vonatkozó előterjesztés
az államháztartásért felelős miniszter álláspontjának beszerzését követően nyújtható be a Kormány részére.
(4) Az előirányzat-átcsoportosításról az államháztartásért felelős miniszter a Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti
egyedi határozatában megállapított határidőn belül, egy összegben gondoskodik. Az átcsoportosított előirányzat
kizárólag a Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában megjelölt kötelezettségvállalás fedezetéül
szolgálhat, annak terhére más kötelezettség nem vállalható.
(5) Az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség úgy vállalható, hogy az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség
teljesítésének legkorábbi időpontja az előirányzat-átcsoportosítás (4) bekezdés szerinti időpontjánál későbbi
időpontra essen.”
3. §		
Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R.
1.
34. § (1) bekezdésében a „(2) és (2b)” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg,
2.
41. § (1) bekezdésében a „határozat mellékletét a 2. melléklet szerinti formában kell elkészíteni” szövegrész
helyébe a „határozatra a 23. § (3) bekezdését kell alkalmazni” szöveg,
3.
45. § (3) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 56. § (5) bekezdésében és 57. § (3) bekezdésében
a „(2)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg,
4.
47. §-ában a „tartalék terhére” szövegrész helyébe a „tartalékból átcsoportosított előirányzat terhére” szöveg,
5.
53. § (1) bekezdés c) pontjában a „(2) bekezdése szerinti egyéb” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése szerinti
más” szöveg,
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53/A. §-ában a „32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás” szövegrész helyébe
a „32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és a 36. § (2) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalás” szöveg,
54. § (3) bekezdésében a „bekezdésében” szövegrész helyébe a „bekezdésében, illetve az 53/A. §-ában” szöveg

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelethez
Az R. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 14b. sorral egészül ki:
(A

B

C

D

E

1

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

„14b

a kötelezettséget vállaló

az Áht. 36. §

szerv

(2) bekezdése szerinti

létrejöttét, módosítását

kötelezettségvállalás

követő öt napon belül”

Kincstár

a kötelezettségvállalás

létrejöttére, összegére,
fizetési ütemezésére,
valamint adatainak
módosítására,
a kötelezettségvállalás
megszűnésére
vonatkozó információk

A nemzetgazdasági miniszter 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelete
az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 1., 3–13., 15–21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gazdálkodó számítógépesített rendszerének működési zavara esetén alkalmazandó
részletszabályok
1. §

(1) Ha a vámhatóság váminformatikai rendszere – hétköznapokon 8 órától 16 óráig (a továbbiakban: munkaidőben) 2 órát
meghaladó, egyéb időszakban (a továbbiakban: munkaidőn kívül) 4 órát meghaladó időtartamban – nem üzemel,
abban az esetben erről a vámhatóság e-mail útján tájékoztatja az ügyfeleket, egyidejűleg a NAV Internetes Portálján
közzéteszi az üzemszüneti feldolgozási rend bevezetését. A vámhatóság mind az üzemszüneti eljárás kezdetéről,
mind az üzemszüneti eljárás befejezéséről küld tájékoztatást.
(2) Ha az üzemszünet az ügyféli oldalon jelentkezik (ügyfél okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs rendszere
nem üzemel), és az informatikai alkalmazás munkaidőben 2 órát meghaladó, munkaidőn kívül 4 órát meghaladó
időtartamban nem üzemel, abban az esetben – a rendszer üzemen kívül kerüléséről szóló bejelentés alapján –
az üzemszüneti eljárást az indító/rendeltetési vámhivatal hagyja jóvá.
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(3) Az ügyfél rendszerének üzemen kívül kerülése esetén értesíti az indító/rendeltetési vámhivatalt. Az értesítés
a „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány alkalmazásával fax útján,
e-mail útján vagy személyesen, az árunyilatkozat benyújtásával egy időben is megvalósulhat.
(4) Az ügyfél rendszerének üzemen kívül kerülése esetén árutovábbításnál az indító/rendeltetési vámhivatal, kivitel
esetén a kiviteli vámhivatal dönt az üzemszünet bevezetéséről. Egyszerűsített eljárás esetén az indító/rendeltetési
vámhivatal soron kívül hozza meg döntését. Ezen túlmenően az indító/rendeltetési, illetve a kiviteli vámhivatal
– az üzemszüneti eljárás indokoltságára vonatkozóan – bizonyítékot kérhet vagy ellenőrzést végezhet. Amennyiben
szükséges, az azonos hatáskörrel rendelkező, az ügyfél rendszerét üzemeltető székhely/telephely szerint illetékes
vámhivatal is megkereshető ebből a célból.
(5) A vámhatósági döntéssel ellátott bejelentőt az indító/rendeltetési vámhivatal fax, illetve e-mail útján visszaküldi vagy
személyesen visszaadja az ügyfél részére.
(6) Az üzemszünet elhárulásáról az ügyfél faxon/e-mail útján/személyesen haladéktalanul értesíti az indító/rendeltetési
vámhivatalt. Az üzemszünet megszűnésének bejelentésére a (3) bekezdés szerinti nyomtatvány, vámhatósági
engedéllyel ellátott bejelentő lap vagy azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgálhat, amennyiben az indító/rendeltetési
vámhivatal az üzemszünetet korábban jóváhagyta. Az ügyfélnek a bejelentőn fel kell tüntetnie – amennyiben volt
– az üzemszüneti eljárás alatt felhasznált tételszámokat. Amennyiben a bejelentőn meglévő hely nem elegendő
valamennyi tételszám feltüntetésére, akkor az ügyfél azt egy általa azonos adattartalommal szerkesztett táblázattal
kiegészítheti. Az indító/rendeltetési, illetve a kiviteli vámhivatal a bejelentés tudomásul vételéről az ügyfelet értesíti.

2. A kötelező érvényű felvilágosításra vonatkozó szabályok
2. §		
A kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó határozat iránti kérelem papír alapon is benyújtható
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

3. Az engedélyezett gazdálkodói engedélyhez előírt gyakorlati jellegű szakértelem igazolásának
szempontjai
3. §

(1) A kérelmező az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (4) bekezdése
szerinti 3 éves igazolt szakmai gyakorlat igazolására szolgál különösen:
a)
a kérelmező által – saját érdekében, vagy képviselőként – végzett vámalakiságok vagy vámügyi tevékenységek
vitele, amelynek bizonyítékául szolgálhat az EORI szám feltüntetése a vám-árunyilatkozat megfelelő rovatában,
vagy vámfizetési kötelezettségek teljesítésének igazolása,
b)
valamely vámjogszabályokon alapuló engedély legalább 3 évig tartó megléte, amellyel a konkrét
vámtevékenységet végzi, vagy
c)
valamely exportőr vagy importőr érdekében végzett nemzetközi áruszállítás szervezése, vagy fuvarozóként
való lebonyolítása, amelynek bizonyítékául fuvarokmányok és fuvarozási szerződések szolgálnak.
(2) Abban az esetben, ha a kérelmező valamely cégjogi átalakulás eredményeként 3 évnél rövidebb ideje áll fenn,
a vámügyi tevékenységek végzését a jogelőd gazdálkodók tevékenységének figyelembe vételével meglévőnek
ítélheti, ha a konkrét vámügyi tevékenységek változatlanul fennállnak.
(3) A gyakorlati jellegű szakértelem meglétét a kérelmező vámügyi tevékenységének vitelére alkalmazott személy
– a munkaszerződés, vagy a munkaköri leírás bemutatásával – is teljesítheti, az alábbi szempontok szerint:
a)
a kérelmező szervezetében a vámtevékenységek végzéséhez kapcsolódó munkakör betöltésével, több ilyen
munkakört betöltő személy esetében valamennyi ilyen jellegű munkaviszonyban álló alkalmazott tekintetében,
b)
a kérelmezőnél 3 évnél rövidebb ideje betöltött munkakör esetén a munkaviszonyban álló alkalmazott a feltétel
teljesítését egy korábban egy más cégnél betöltött munkakörrel is igazolhatja, a korábbi munkaszerződés,
vagy munkáltatói igazolás alapján, vagy
c)
kis- és középvállalkozások esetén, ahol a munkakörök nem feltétlenül különülnek el, a bejelentett
foglalkoztatotti viszony vagy az egyéni vállalkozás léte és kérelmező nyilatkozata alapján.
(4) A kérelmező vámügyi tevékenységének viteléért felelős, állandó megbízás alapján tevékenykedő személy esetén
a szakmai gyakorlat igazolásául a megbízási szerződés szolgál, több megbízással foglalkoztatott személy esetén
valamennyi ilyen jellegű megbízás tekintetében. A 3 évnél rövidebb ideje fennálló megbízásos viszony esetén
a megbízott személy fennálló vámügyi engedélyei, vagy képviselőként más érdekében végzett vámalakiságok és
vámtevékenységek is figyelembe vehetők.
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4. A vámigazgatási bírságra, a lefoglalásra, az elkobzásra, illetve a megsemmisítésre vonatkozó
részletes szabályok
4. §

(1) A Vtv. 25. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a)
a nyilatkozattevő a vám-árunyilatkozat, az átmeneti megőrzési árunyilatkozat, a belépési gyűjtő árunyilatkozat,
a kilépési gyűjtő árunyilatkozat, az újrakiviteli árunyilatkozat vagy az újrakiviteli értesítés benyújtásakor nem
biztosítja
aa)
az árunyilatkozatban, az értesítésben vagy a kérelemben megadott információ pontosságát és
teljességét, vagy
ab)
az alátámasztó okmányok hitelességét, pontosságát és érvényességét,
b)
a vám-árunyilatkozatot vagy az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot benyújtó nyilatkozattevő a nyilatkozatát
alátámasztó okmányokat nem nyújtja be a vámhatóságokhoz, amikor az uniós jog azt előírja, vagy amikor
a vámellenőrzéshez az szükséges,
c)
ha az okmányok és információk megőrzésére kötelezett személy nem őrzi meg a vámalakiságok elvégzéséhez
kapcsolódó okmányokat és információkat a vámjogszabályok által előírt ideig,
d)
vámeljárás esetében a szóban forgó vámeljárásra irányadó rendelkezések alkalmazásához szükséges
alátámasztó okmányok a vám-árunyilatkozat vagy a kiegészítő árunyilatkozat benyújtásának időpontjában
nincsenek a nyilatkozattevő birtokában és így nem bocsátja azokat a vámhatóságok rendelkezésére,
e)
a vámeljárás nyilatkozattevője az egyszerűsített árunyilatkozat vagy a nyilatkozattevő nyilvántartásába
való bejegyzés esetében nem nyújt be a megadott határidőn belül kiegészítő árunyilatkozatot az illetékes
vámhivatalhoz,
f)
a vámjogszabályban erre kötelezett személy az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Vámkódex) meghatározottak szerint
nem nyújt be belépési gyűjtő árunyilatkozatot, tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről szóló értesítést,
átmeneti megőrzési árunyilatkozatot, vámáru-nyilatkozatot, indulás előtti árunyilatkozatot, újrakiviteli
árunyilatkozatot, kilépési gyűjtő árunyilatkozatot vagy újrakiviteli értesítést.
(2) A Vtv. 25. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a)
az a személy, aki az Unió vámterületére árut szállít be, nem tesz eleget az áru megfelelő helyre történő
szállítására vonatkozó kötelezettségének, vagy nem tájékoztatja a vámhatóságot, ha e kötelezettségek nem
teljesíthetők,
b)
az adott vámeljárás jogosultja a vámfelügyelet alatt álló nem uniós árut a vámfelügyelet alól kivonja,
c)
a vámhatóság által az árura, a csomagolásra vagy a szállítóeszközökre felhelyezett azonosítási eszközöket
a vámhatóság előzetes engedélye nélkül eltávolítják vagy megsemmisítik,
d)
az érintett személy a vámhatóság kérésére, az előírt határidőn belül a megfelelő formában nem bocsátja
rendelkezésre a szükséges okmányokat és információkat, vagy nem adja meg részére a vámalakiságok vagy
vámellenőrzések végrehajtásához szükséges segítséget,
e)
az a személy, aki az Unió vámterületére árut szállít be, nem állítja azt vám elé a belépést követően,
f)
az árut a Vámkódex 140. cikke szerint a vámhatóság engedélye nélkül vagy nem a vámhatóság által kijelölt
vagy jóváhagyott helyeken rakják ki vagy átrakják az azt fuvarozó szállítóeszközről,
g)
az a személy, aki az Unió vámterületérről árut szállít ki, nem állítja azt vám elé a kilépést megelőzően,
h)
az Unió vámterületére jogellenesen bejuttatott nem uniós árut vagy az árutovábbítási eljárás alatt álló,
a rendeltetési vámhivatalnál vám elé nem állított árut szereznek meg vagy birtokolnak.
(3) A Vtv. 25. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a)
az aktív feldolgozási eljárás jogosultja nem zárja le a vámeljárást a meghatározott határidőn belül,
b)
a passzív feldolgozási eljárás jogosultja a Vámkódex 262. cikke szerint nem viszi ki a hibás árut a határidőn
belül,
c)
az árutovábbítási eljárás jogosultja a rendeltetési vámhivatalnál az előírt határidőn belül nem állítja vám elé
az árut sértetlenül és az azonosítás biztosítására a vámhatóság által hozott intézkedések betartásával,
d)
a vámeljárás jogosultja nem tesz eleget a vámraktározási eljárás alatt álló áru tárolásából eredő vámjogszabályok
által meghatározott kötelezettségeknek,
e)
a vámellenőrzéshez vagy az adott vámeljárás alkalmazásához kapcsolódóan hamis információkat vagy
okmányokat bocsátanak a vámhatóságok rendelkezésére,
f)
az árun a vámraktárban a vámhatóság engedélye nélkül a megengedett kezelési módokon túl feldolgozást
végeznek,
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g)

export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának a 612/2009/EK rendelet 5. cikk (7) bekezdés b) pontja
szerinti bejelentését elmulasztják vagy a bejelentést az előírt határidőt be nem tartva vagy nem e rendelet
54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teszik meg a vámhatósághoz.
(4) A Vtv. 25. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a)
az átmeneti megőrzésben lévő nem uniós áruért felelős személy az árut a Vámkódex 149. cikke szerinti
határidőn belül nem vonja vámeljárás alá, vagy nem viszi újra ki,
b)
az árut a vámhatóság előzetes engedélye nélkül átmeneti megőrzési létesítményben vagy vámraktárban
tárolják,
c)
a vámraktári engedély birtokosa nem tesz eleget a vámraktározási eljárás alatt álló áru tárolásából eredő
kötelezettségeknek,
d)
a vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozat jogosultja nem teljesíti a határozatból eredő
kötelezettségeit,
e)
a vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozat jogosultja nem értesíti haladéktalanul
a vámhatóságot az említett vámhatóság által hozott határozat meghozatalát követően felmerült bármely
olyan tényezőről, amely befolyásolhatja a határozat fenntartását vagy tartalmát,
f)
az érintett személy az engedélyezett gazdálkodó engedélyt, az egyszerűsített árunyilatkozat igénybevételére,
a Vámkódex szerinti egyéb egyszerűsítések igénybevételére, az áru különös eljárások alá vonására vagy
tranzitterület létesítésére vonatkozó engedélyt a vámhatóságoktól valótlan nyilatkozatok révén szerezte meg,
vagy a vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó egyéb határozat meghozatalához a vámhatóság részére
valótlan információt bocsátott rendelkezésre,
g)
a központi vámkezelés engedélyese, valamint az önértékelésre jogosító engedély birtokosa nem, vagy hibásan,
vagy hiányosan teljesíti az egyéb terhek megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét.
(5) A Vtv. 25. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jogsértés valósul meg, ha a vámmentesség igénybevételéhez szükséges,
előírt feltételeket, kötelezettségeket már nem teljesítik, vagy ha a vámhatóság utólag megállapítja, hogy az áru
vámmentes szabad forgalomba bocsátására vonatkozó feltétel a vám-árunyilatkozat elfogadásának időpontjában
nem állt fenn.
(6) A Vtv. 25. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a)
vámszabad területre – amennyiben a vámszabad terület érintkezik valamely tagállam és egy harmadik ország
közötti szárazföldi határral – nem közvetlenül, az Unió vámterületének más részén történő keresztülhaladás
nélkül szállítanak be árut,
b)
a vámjogszabályban erre kötelezett személy a Vámkódexben meghatározottak szerint nem nyújt be vámszabad
területen végzett tevékenységekről szóló értesítést,
c)
vámszabad területen a Vámkódex 244. cikkének (1) bekezdése szerint a vámhatóság jóváhagyása nélkül
épületet építenek,
d)
az érintett személy a Vámkódex 245. cikke szerint nem állítja vám elé a vámszabad területre szállított árut.
5. §

(1) A Vtv. 25. § (7) bekezdésében meghatározott bírságot kell felszámítani, ha az exportőr vagy a beszállító a származási
igazolással kapcsolatos benyújtási kötelezettségének a vámhatóság felszólításában megjelölt időpontig nem tesz
eleget.
(2) A Vtv. 25. § (7) bekezdése szerinti vámigazgatási bírság kiszabásának van helye, ha az exportőr vagy a beszállítói
nyilatkozatot tevő a származási igazolás kiállításakor a vám-visszatérítési tilalom tekintetében a vámhatóságot
megtéveszti azzal, hogy
a)
eltitkolja az exporttermék nem származó anyaghányadát, vagy
b)
a valóságnál kisebb arányú nem származó termékhányadot mutat ki.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján az érintett vámok és egyéb terhek jogcímenkénti összege a 10 EUR-t nem haladja meg, úgy
nem kell vámigazgatási bírságot kiszabni.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megállapítására külföldi vámhatóság megkeresése alapján
kerül sor,
a)
a (2) bekezdés a) pontja esetében a származási igazolást a vámhatóság nem erősíti meg, és származási
igazolásonként kiszabja a Vtv. 25. § (7) bekezdése szerinti bírságot,
b)
a (2) bekezdés b) pontja esetében a vámhatóság a Vtv. 25. § (7) bekezdése alapján származási igazolásonként
szabja ki a vámigazgatási bírságot, egyidejűleg – ha a bírságot és a vámhiányt megfizetik és a termék
a származásra vonatkozó előírások maradéktalan betartásával a származó helyzetet elnyerte – a származási
igazolást megerősíti.
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(5) A Vtv. 28. § (1) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a vámhiány alapján kerekített bírságösszeg az
1000 forintot nem éri el, a bírság mértékét a Vtv. 25. § (4)–(5) bekezdéseinek alkalmazásával kell megállapítani.
6. §

(1) A vámigazgatási bírság a Vtv. 30. §-a szerinti gyorsított eljárásban (a továbbiakban: gyorsított eljárás) történő kiszabása
feltételeinek megléte esetén, ha az ellenőrzést végző a gyorsított eljárás lefolytatása mellett dönt, ezt közli az érintett
személlyel és egyúttal tájékoztatja a gyorsított eljárás lefolytatásának törvényi feltételeiről és a jogkövetkezményekről.
(2) A jogsértő személy az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tudomásul vételét nyilatkozat aláírásával ismeri el.
(3) A jogsértő személy beleegyező nyilatkozata esetén az ellenőrzést végző a felvett jegyzőkönyv alapján, a helyszínen
határozatot hoz.
(4) Gyorsított eljárás esetén a határozat eredeti példányát és a kiszabott bírság megfizetésének tényét igazoló
nyugtát a jogsértő személy részére igazoltan át kell adni. Az átadott nyugta tartalmazza a határozatot hozó szerv
megnevezését, a vámigazgatási bírság kiszabásáról rendelkező határozat számát, a jogsértő személy nevét,
EORI számát, adóazonosító számát, annak hiányában a személyazonosító okmány számát, a kiszabott vámigazgatási
bírság összegét és az államháztartási számla számát.
(5) Ha a gyorsított eljárás lefolytatásának feltételei, a magyar nyelvet nem beszélő, külföldi állampolgárral szemben állnak
fenn, akkor az ellenőrzést végző gondoskodik arról, hogy a jogsértő személy az általa beszélt nyelven megismerje
a Vtv. 30. § (2) bekezdésének megfelelően a NAV vezetője által kiadott tájékoztatást és a szükséges nyilatkozatokat
megtehesse. Ha a jogsértő személy a tájékoztatást nem értette meg, úgy tolmács kirendelésére kerül sor.

7. §

(1) Az eljáró vámhivatal a lefoglalt dolgokat – a vámigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges áruazonosításra alkalmas
módon – jelzéssel látja el.
(2) A Vtv. 31. § (1) bekezdése szerint lefoglalt jövedéki termékek megsemmisítése tekintetében – a vámjogszabályokban
foglaltak sérelme nélkül – a jövedéki jogszabályok rendelkezései irányadóak.

5. A díjakra és költségekre vonatkozó részletes szabályok
8. §

(1) A közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért
– a vizsgálat eredményétől függetlenül – járművenként, a szállítótartályok esetén típusbizonyítványonként 15 000 forint
vizsgálati díjat kell fizetni a vizsgálatot végző vámhivatalnál. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség,
a NATO és a NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, valamint
a katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi
árufuvarozás a vámjogszabályok szerinti 302. formanyomtatvány igénybevételével történik.
(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet végző
személyenként 5000 forint díjat kell fizetni. A kísérés tényleges költségének elemeit és számításának módját a NAV
vezetője tájékoztatásban teszi közzé.
(3) A NAV Szakértői Intézete (a továbbiakban: Intézet) által az érintett személy kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat
díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles megfizetni.
A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a nyilatkozattevő a NAV illetékes vámhivatala felszólítására nem
nyújtja be az analízis bizonyítványt vagy a termék összetételére vonatkozó dokumentációt, és emiatt a vizsgálatot
a NAV illetékes vámhivatala végezteti el. A díjakat az érintett NAV által kiállított számla alapján köteles megfizetni.
A vizsgálati díj összege az Intézet által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. Az Intézet vizsgálati
díjait a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé.
(4) A szemledíjak összege:
a)
az eseti házi szemle díja szemlekérelmenként 3000 forint, továbbá
aa)
a vámhivatal hivatalos idején belül megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
ab)
a vámhivatal hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett
óránként és személyenként 5000 forint,
b)
a rendszeres házi szemle, valamint a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátás díja naponta 3000 forint,
továbbá
ba)
a vámhivatal hivatalos idején belül, megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
bb)
a vámhivatal hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett
óránként és személyenként 5000 forint.
(5) A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérelmezte. A kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének fel nem
róható akadály következtében előállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
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(6) Ha a vámhivatal hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének felróhatóan
elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, felemelt szemledíjat kell
fizetni. A felemelt szemledíj összege az eredetileg fizetendő összeg kétszerese.
(7) Meghiúsult eljárás esetében a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a várakozás az egy órát nem haladja meg.
Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni azt is, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem
végezhető el.
(8) Meghiúsult eljáráskor – ha a szemledíj összegét az ügyfél vitatja – az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegéről a jegyzőkönyv alapján
az eljáró vámhivatal dönt.
(9) Az államháztartási törvény hatálya alá tartozó szerv esetén a díjak megfizetésére a kincstári elszámolásra vonatkozó
szabályozást kell figyelembe venni a 15 munkanapon belül tett intézkedés igazolásának kötelezettségével.
(10) Az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek körében a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban
részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről szóló, 2008. december
17-i 1276/2008/ EK rendelet alapján, a helyszínen elvégzett fizikai ellenőrzés után 6000 forint szemledíjat kell
fizetni, melyet a vámhatóság külön szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a mezőgazdasági termék után
járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2009. július 7-i
612/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 612/2009/EK rendelet) 5. cikk (7) bekezdés szerint a berakodást bejelentette.
A fizikai ellenőrzést követően a helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat fizetni nem kell.
(11) Ha a fizikai ellenőrzés a bejelentőnek felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg,
illetőleg folytatható, a (6) bekezdésben előírt felemelt szemledíjat kell fizetni a (8) bekezdésben szabályozott eljárás
lefolytatása mellett.
(12) A szemledíj összege 8000 forint, ha a szállítmány hitelesített mérőeszközzel történő mérésére – a fizikai ellenőrzés
felfüggesztése mellett – későbbi időpontban, vagy nem a berakodás, hanem a mérőeszköz helyszínén kerül sor.
(13) Ha a házi szemlét a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Program keretében kérelmezik, vagy ha azon kívül bármely
más esetben a katonai vámügyi szerv kérelmezi, olyan légi járművek esetében, amelyekkel ideiglenes vagy eseti
jelleggel nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtér igénybevételével történik az áruszállítás, szemledíjat
nem kell fizetni. Az ideiglenesen megnyitott határátkelőhelyen teljesített vámszolgálatért fizetendő díj mértékét
a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról
szóló kormányrendelet tartalmazza.
(14) A hivatali időn kívül vagy a vámhivatal helyiségétől vagy területétől eltérő helyen történő szemle iránti kérelmet
a 2. melléklet szerinti szemlebejelentéssel kell kezdeményezni.
(15) A vámhivatalnak az I. típusú vámudvaron működő szolgálati helyén az üzemeltető tűrni köteles a vámhivatalhoz
közvetlenül forduló személy- és/vagy járműforgalmat, azonban az áruvizsgálathoz szükséges személyzet, illetve
eszközök, valamint a vámhivatal által be nem rendelt járművek esetében az ingyenes parkolóhely biztosítására nem
kötelezhető. Az üzemeltetőnek térítésmentesen biztosítania kell mindenki számára a vámhivatal szolgálati helyének
megközelítését, továbbá, ha az érintett személy nem igényli a közreműködését, úgy a vámeljárásnak a vámhatóság
által történő elvégzéséért díjat nem számolhat fel.
(16) A II. típusú vámudvar üzemeltetője által kérelmezett a vámigazgatási eljárás lefolytatása, ha:
a)
az üzemeltető maga a külkereskedelmi forgalmat bonyolító személy, aki saját nevében, illetve alkalmazottja
útján nyújt be árunyilatkozatot vagy értesítést, vagy
b)
a vámeljárás során az üzemeltető közvetlen vagy közvetett képviselőként jár el.
9. §

(1) A vámhatóság által raktározott áruk esetében a raktározásért fizetendő díj megkezdett 100 kg-onként és naponként
2000 forint.
(2) Mentesek a raktárdíj fizetési kötelezettsége alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban raktározott
alábbi áruk:
a)
az államnak ellenszolgáltatás nélkül felajánlott és elfogadott áruk a felajánlás napjától,
b)
a lefoglalt áruk,
c)
a lefoglalt, de az elkobzás mellőzésével kiadni rendelt áruk a kiadást elrendelő jogerős határozat kézbesítését
követő 15 napig, illetve a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő elteltét követő napig,
d)
a talált áruk addig a napig, ameddig azok tulajdonjogát nem igazolják,
e)
a nem kereskedelmi jellegű áru forgalmában behozott áruk a beraktározás napjától számított tizenötödik
napig, illetve, ha a vámeljáráshoz engedély szükséges – és az engedély iránti kérelmet legkésőbb a belépést
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követő két munkanapon belül benyújtották –, az engedély megadásának vagy elutasításának keltétől számított
nyolcadik napig,
f)
a bíróság, illetve más hatóság által elkobzott, karitatív célra felajánlott áruk a vonatkozó törvényben
meghatározott ideig
g)
az eljáró vámszerv által értékesített vagy megsemmisített áruk az értékesítés vagy a megsemmisítés
elrendelésének a napjától.
A c) pont alkalmazásában a kiadást elrendelő jogerős határozat kézbesítése időpontjának minősül – az érintett
személy ellenkező tartalmú igazolása hiányában – a keletbélyegzőn szereplő dátumtól számított ötödik nap.
(3) A kötelező felvilágosítás kiadása ingyenes, a kérelmezőnek azonban meg kell téríteni a vámhatóság részére a határozat
kiadásával kapcsolatos igazoltan felmerült költségeket, így különösen a laboratóriumi vizsgálattal, az árura vonatkozó
szakértői véleménnyel és az áruminta visszaküldésével kapcsolatos költségeket.
(4) A Vtv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott célból a NAV által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű
adatok költségtérítés, illetve az adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás
ellenében – figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit – hozzáférhetők. A rendszeres
információszolgáltatás a NAV-val kötött külön szerződés alapján, díjazás ellenében lehetséges. A hozzáférhetővé
tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét
a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé. A rendszeres adat- és információszolgáltatás esetén fizetendő ellenérték
mértékét a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.

6. Az áruk tarifális besorolására vonatkozó részletes szabályok
10. §

(1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 2658/87/EGK tanácsi rendelet) 5. cikk (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
létrehozott és az egységes vámokmány (a továbbiakban: EV) 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti
kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket a NAV vezetője
tájékoztatásban teszi közzé.
(2) A nemzeti kiegészítő kódok meghatározásánál elsőbbséget élvez a nemzeti hatáskörben megállapítható, a NAV által
vámigazgatási eljárás keretében beszedésre kerülő adók, díjak és illetékek beszedését elősegítő kódok kialakítása.
(3) A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyarázatát, valamint az áruosztályozási véleményeket a NAV vezetője
tájékoztatásban teszi közzé.

11. §

(1) A 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete, azaz a Kombinált Nómenklatúra 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja
szerinti vámtarifaszámok – az árualcsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett – nem
alkalmazhatóak ha:
a)
a vámeljáráshoz kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b)
a vámeljárást a Kombinált Nómenklatúra 87. Árucsoportjába tartozó járművekre kérik.
(2) Nem egynemű áruknak a 99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történő
vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza
a vámeljárás alá vont áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.

7. Az áruk származására vonatkozó részletes szabályok
12. §

(1) Az export szállításokhoz igényelt nem preferenciális származási bizonyítványok és igazolások kiadása és igazolása
– a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével – a kereskedelmi és iparkamarák feladata.
(2) A közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek esetében a származási bizonyítványok kiállítása és igazolása
az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv feladata.

13. §

(1) A beszállítói nyilatkozatok kiállítója az illetékes vámhivatalnál kezdeményezheti az INF 4 bizonyítvány kiadását
az összes, a nyilatkozat igazolására vonatkozó dokumentáció egyidejű benyújtásával.
(2) Az INF 4 bizonyítvány kiadására irányuló kérelem papír alapon is benyújtható. A kérelemnek ez esetben meg kell
felelnie a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó
részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet (a
továbbiakban: FJA) 22-02. számú mellékletében foglalt adatszolgáltatási követelményeknek. Az INF 4 bizonyítvány
kiadása az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
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rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i
2015/2447/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 22-02. számú mellékletben foglalt formai követelményeknek
megfelelően történik.
14. §		
A regisztrált exportőrként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem papír alapon is benyújtható. A kérelemnek
ez esetben meg kell felelnie a VA 22-06. számú mellékletben foglalt formai követelményeknek.
15. §

(1) Az exportszállításokhoz igényelt, a Vámkódex 64. cikke szerinti preferenciális származási igazolások
formanyomtatványainak előállítása felől a vámhatóság intézkedik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, e szabályt
kell alkalmazni a vámigazgatási eljárás során használatos egyéb nyomtatvány előállítására is.
(2) A preferenciális származási igazolások formanyomtatványait a vámhatóság által kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes
vállalkozás állíthatja elő. Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, e szabályt kell alkalmazni a vámigazgatási
eljárás során használatos egyéb nyomtatvány előállítására is.

16. §

(1) A vámhatóság engedélyezheti az olyan exportőrnek, aki preferenciális megállapodás vagy intézkedés hatálya alá
tartozó terméket szállít, hogy a termék értékétől függetlenül számlanyilatkozatot, származási nyilatkozatot tegyen
(a továbbiakban: elfogadott exportőr).
(2) Az engedélyt kérő exportőrnek a vámhatóság számára minden garanciát biztosítania kell, ami a termék származó
helyzetének, valamint a vonatkozó rendelkezésekben megfogalmazott egyéb szabályok teljesítésének igazolásához
szükséges.

17. §		
Az elfogadott exportőri engedély kiadásának feltétele, hogy
1. az exportőr:
a)
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy árut kíván szállítani olyan harmadik országokba, amelyekkel az érvényben
lévő preferenciális kereskedelemre vonatkozó szabályok lehetővé teszik ilyen engedély kiadását,
b)
teljesíti a Vámkódex 39. cikk d) pontjában és a VA 26. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt,
c)
eleget tesz minden esetben maradéktalanul az áru származására vonatkozó igazolási kötelezettségének,
valamint
2. az illetékes vámhivatalnak az EUR.1, EUR-MED szállítási bizonyítvány, helyettesítő FORM A származási bizonyítvány
hitelesítését, vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerősítési eljárás eredményeként
a származási igazolások megerősítését a megelőző 12 hónapban jogerősen elutasítani nem kellett.
18. §

(1) Az elfogadott exportőri jogállásra irányuló kérelem papír alapon is benyújtható.
(2) Az elfogadott exportőri engedélykérelemhez csatolni kell az alábbi iratokat:
a)
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy árut a preferenciális kereskedelem keretein belül szállít vagy szállítani
kíván,
b)
külkereskedelmi szerződést, levelezést, üzleti tervet, ami igazolja, hogy a jövőben preferenciális megállapodás
vagy intézkedés keretében exportálni fog,
c)
dokumentációt arra nézve, hogy nyilvántartási rendszere alkalmas a preferenciára jogosító származó helyzet
bizonyítására,
d)
írásbeli kötelezettségvállalást a VA 77. cikk (7) bekezdése alapján arra az esetre, ha az elfogadott exportőr nem
kívánja aláírnia számlanyilatkozatot,
e)
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy könyvelését hol vezetik, amennyiben több telephellyel rendelkezik
a kérelmező,
f)
nyilatkozatot azon személy megnevezéséről és elérhetőségéről, aki felelős a preferenciára jogosító nyilatkozatok
kiadásáért.

19. §		
Az elfogadott exportőr:
a)
köteles vállalni, hogy csak azokra az árukra ad számlanyilatkozatot vagy származási nyilatkozatot, amelyekre
a kiállítás idején birtokában van minden szükséges, a származó helyzetet alátámasztó okmány vagy
nyilvántartási adat,
b)
teljes felelősséget vállal a felhatalmazás felhasználásának módjára, különösen az áruk származására vonatkozó
hibás nyilatkozatokért vagy a felhatalmazás más helytelen használatáért,
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biztosítja és felelősséget vállal azért, hogy a vállalkozásában az áruk származására vonatkozó nyilatkozatok
kiadásáért felelős személy ismeri a származási szabályokat,
vállalja, hogy a származást alátámasztó okmányokat a nyilatkozat kiállításának dátumától legalább a vonatkozó
preferenciális megállapodásban vagy intézkedésben meghatározott ideig megőrzi,
vállalja, hogy a vámhatóságnak a d) pontban meghatározott időn belül bármikor bemutatja az áruk származó
helyzetét alátámasztó okmányokat.

20. §		
A vámhatóság köteles rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni az elfogadott
exportőrnél.
21. §

(1) Az 1/95 EK–Törökország társulási tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló,
2006. szeptember 26-i 1/2006 EK–Törökország vámügyi együttműködési bizottsági határozat (a továbbiakban:
EK–TR határozat) 11. cikke szerinti elfogadott exportőri engedély kiadására a 17–19. §-ban foglaltak értelemszerűen
alkalmazandók.
(2) Az EK–TR határozat 11. cikke szerinti elfogadott exportőri engedély visszavonása tekintetében a VA 77. cikk
(6) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

22. §

(1) A VA 68. cikk (5) bekezdésével összhangban a regisztrált exportőrökre vonatkozóan a regisztrációt meg kell előznie
az elfogadott exportőri engedélyezésre vonatkozó eljárás lefolytatásának és az elfogadott exportőri vámfelhatalmazási
szám kiadásának. A VA 85. cikkében foglalt regisztráció csak az elfogadott exportőri vámfelhatalmazási szám
birtokában kérhető.
(2) A REX rendszer életbelépésekor vámfelhatalmazási számmal már rendelkező elfogadott exportőrök a
VA 85. cikkének megfelelően kérelmezhetik a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételüket.
(3) A REX rendszerből való törlés az elfogadott exportőri vámfelhatalmazás érintetlenül hagyásával is kezdeményezhető.

23. §

(1) Az FJA 58. cikkében foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó
engedélyt a kérelmező székhelye szerint illetékes vámhivatal adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel
rendelkezik, a telephely(ek) szerint illetékes vámhivatalokat az engedélyt kiadó vámszerv a határozat egy példányának
megküldésével értesíti.
(2) Az engedély akkor adható ki, ha a kérelmező
a)
teljesíti a Vámkódex 39. cikk d) pontjában és a VA 26. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt,
b)
uniós termelő tevékenységet folytat és tevékenységét Magyarországon végzi,
c)
nyilatkozik arra nézve, hogy a termékek származására vonatkozó igazolási kötelezettségének minden esetben
maradéktalanul eleget tesz,
d)
amennyiben gyártó, annak főkönyvelője vagy pénzügyi vezetője nyilatkozik arról, hogy kettős könyvelést
vezet és a készletnyilvántartásánál a „first in – first out” (elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva)
(a továbbiakban: fifo) elvet alkalmazza, továbbá, hogy a könyvelésben a származó és nem származó anyagokat
elkülönítve tartja nyilván,
e)
nyilatkozik a módszer alkalmazásának szükségességéről a fizikai elkülönítés költségei miatt, vagy arról, hogy
a fizikai elkülönítés nem lehetséges.
(3) Könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezéséhez csatolandó iratok:
a)
külkereskedelmi szerződés, levelezés, ami igazolja, hogy a jövőben is rendszeresen fog exportálni preferenciális
megállapodás vagy intézkedés keretében,
b)
az exportálandó termékek kereskedelmi megnevezését, vámtarifaszámát, cikkszámát és a termék gyártási
helyének pontos címét tartalmazó irat,
c)
az exportálandó termékek származásának igazolására szolgáló dokumentáció, valamint a származó jelleg
részletes kidolgozását tartalmazó irat,
d)
a beszerzésre kerülő és készletezett származó és nem származó anyagok egyértelmű megkülönböztetését
lehetővé tevő módszer leírására vonatkozó dokumentumok,
e)
nyilatkozat arról, hogy nem igazolják több termék származó helyzetét, mint amennyit fizikai elkülönítés esetén
igazolnának.
(4) A könyvviteli rendszerrel szemben támasztott követelmények:
a)
adjon lehetőséget a származó és nem származó anyagok mennyiségének egyértelmű elkülönítésére;

978

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. szám

b)

kerüljenek feltüntetésre a készletezés időpontjai, illetve amennyiben azt a vámhatóság előírja, az említett
anyagok értéke;
c)
kimutathatóak legyenek az alábbi mennyiségek:
1.
a felhasznált származó és nem származó anyagok, illetve amennyiben azt a vámhatóság előírja, azok
összértéke,
2.
a legyártott késztermékek,
3.
az összes kiszállított késztermék, külön-külön azonosítva azokat a szállítmányokat, amelyekre
preferenciális származás igazolását kérik, valamint azokat a szállítmányokat, amelyekre a fenti
igazolást nem kérik;
d)
legyen alkalmas annak bizonyítására, akár a gyártáskor, akár a származási igazolás kiállításakor, hogy
a könyvelés szerint elegendő mennyiségű származó anyagkészlet állt rendelkezésre ahhoz, hogy a származó
helyzet igazolható legyen.
(5) A könyvelés szerinti elkülönítés engedélyese köteles
a)
vállalni, hogy csak azon termékekre ad ki preferenciális származási igazolást, illetve kéri annak hitelesítését,
amelyre vonatkozóan a kiállítás idején birtokában van minden szükséges, a származást alátámasztó okmány
vagy nyilvántartási adat,
b)
teljes felelősséget vállalni az engedély felhasználásának módjáért, valamint a tévesen kiállított preferenciális
származási igazolásból eredő következményekért, illetve az engedély helytelen alkalmazásáért,
c)
eljuttatni az engedélyt kiadó vámszervhez minden könyvviteli időszak végén az adott időszakra vonatkozó
analitikus nyilvántartását,
d)
a vámhatóság kérésére lehetővé tenni a hozzáférést – a vonatkozó preferenciális megállapodásban vagy
intézkedésben meghatározott okmánymegőrzési időn belül bármely időszakra vonatkozóan – minden
okmányhoz, nyilvántartáshoz, könyveléshez,
e)
vállalni, hogy a készletnyilvántartás tartalmazza a könyvelésben szereplő származó és nem származó anyagokat
egyaránt. A készletnyilvántartásban szereplő egyenleget csökkenteni kell minden késztermék gyártásakor,
tekintet nélkül arra, hogy a termék preferenciális származó helyzete igazolásra kerül-e,
f)
vállalni, hogy amennyiben a termékek preferenciális származás igazolása nélkül kerülnek kiszállításra, a nem
származó anyagok készletnyilvántartásában szereplő egyenleget csak olyan mértékben csökkenti, amelyet
az egyenleg lehetővé tesz. Amennyiben ez nem lehetséges, a származó anyagok készletnyilvántartásában
szereplő egyenlegét kell csökkenteni.
(6) A könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezésekor a vámhatóság köteles megvizsgálni a gyártó nyilvántartásait
a származó és nem származó anyagok nyitókészleteinek meghatározása céljából.
(7) Ha a vámhatóság az FJA 58. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint az engedélyt visszavonja, ezzel egyidejűleg
az összes helytelenül kiadott preferenciális származási igazolást érvényteleníti.
24. §		
Az Európai Unióval preferenciális megállapodást kötött országok vonatkozásában a származási jegyzőkönyvekben
szereplő EUR összeghatároknak az egyes tagállamok nemzeti valutáiban kifejezett értékét az Európai Bizottság
évente teszi közzé, melynek elérhetőségét a NAV vezetője által kiadott tájékoztatás tartalmazza.
25. §

(1) A VA 22–10. számú mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban
az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámszerve
kiadja a vámeljárás jogosultja részére. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja.
A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a hitelesítést végző illetékes vámhivatalnál marad.
A harmadik példány a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya”, amit a vámhatóság az exportőr
kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány”-t
az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.
(2) A preferenciális megállapodásokban meghatározott EUR-MED szállítási bizonyítvány példányainak, illetve helyettesítő
FORM A származási bizonyítvány rendeltetése megegyezik az (1) bekezdésben foglaltakkal.
(3) Az EK–TR határozat 6. cikke szerinti A.TR. szállítási bizonyítvány példányainak rendeltetése és kezelése megegyezik
az (1) bekezdésben foglaltakkal.
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8. A kezességvállalás részletes szabályai
26. §		
Kezességet írásban, ideértve a telefaxot is, a VA 32-01. számú mellékletében meghatározott kezességi nyilatkozattal
vagy elektronikusan benyújtott nyilatkozattal lehet vállalni. A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány
eredeti példányát az illetékes vámhivatal részére 3 napon belül igazoltan el kell juttatni.
27. §

(1) Ha az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő képviselő és a kezességet vállaló személye megegyezik, a kezességi
nyilatkozat eredeti példányát nem kell benyújtani, ha feltüntetik a vám-árunyilatkozaton a kezességvállalási engedély
számát.
(2) Az (1) bekezdés szerint beküldött elektronikus vám-árunyilatkozatot egyúttal a kezességi nyilatkozatban foglalt
kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatnak is kell tekinteni (elektronikus kezesség), melynek elfogadásáról és
a kezesség alapján vámbiztosítékként elfogadott összegről az illetékes vámhivatal elektronikus üzenetben értesíti
az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldőt.
(3) Az (1) bekezdés szerint kezességet vállaló az elektronikus vám-árunyilatkozat benyújtásával elfogadja, hogy
a vámhatóság által a vámeljáráshoz kapcsolódóan megkövetelt biztosíték összege a kezességvállalási engedélyhez
nyújtott biztosítékból elkülönítésre kerül.
(4) A (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg felszabadításáról az illetékes vámhivatal
elektronikus értesítést küld az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő részére.
(5) Az illetékes vámhivatal megkövetelheti, hogy az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő a (2) bekezdés alapján
vállalt kezesség esetén a kezességi nyilatkozatot eredeti példányban is nyújtsa be részére.

28. §

(1) Amennyiben az írásban adott kezességi nyilatkozatot az illetékes vámhivatal elfogadja, azt bevonja, és
a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten
kezeli.
(2) Az írásban adott kezességi nyilatkozatot csak abban az esetben lehet elfogadni, ha azt a Vtv. 61. § (4) bekezdés
b) pontnak megfelelően a társaság képviseletére jogosult személy(ek) aláírta(ák), továbbá a kezességi engedélyben
meghatározott és a terheléssel csökkentett összeghatár nem kerül átlépésre.
(3) Ha a Vámkódex 98. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, az illetékes vámhivatal
felszabadítja a kezességi nyilatkozat alapján elkülönített összeget és az írásban adott kezességi nyilatkozat ügyfél
példányát az illetékes vámhivatal záradékával késedelem nélkül visszaadja a kezességet nyújtónak.
(4) Az írásban adott kezességi nyilatkozatot vissza kell adni, ha ugyanaz, vagy egy másik kezes a nyilatkozatával új
kötelezettségi viszonyt alapoz meg, és a kezes kifejezetten megerősíti, hogy azért a tartozásért is helytáll, amely
a kötelezettségi viszony kezdetén is fennállt.
(5) A kezesség felmondása esetén az írásban adott nyilatkozatot akkor kell visszaadni, ha a biztosíték nyújtására kötelezett
új biztosítékot nyújt vagy a (2) bekezdésben meghatározott eset bekövetkezik.

9. A készpénz letétbe helyezés vámbiztosítékként történő egyedi azonosításának részletes szabályai
29. §

(1) Készpénzben nyújtott vámbiztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely a vámhatóság
rendelkezése alatt áll, és vámtartozás fedezetére különítettek el. A vámletétként befizetett összeg akkor kerül
a vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a vámletét számlán jóváírták. Az egyedileg nem azonosított, továbbá
a felszabadított összegekkel az adós szabadon rendelkezhet. Amennyiben a szabad rendelkezés alatt álló vámletét
visszautalását a befizető kéri, azt az állami adó- és vámhatóságnak a kérelem benyújtásától számított harminc napon
belül kell teljesítenie. Harminc napon túli visszafizetés esetén a vámhatóság kamatot köteles fizetni. A visszautalni
kért szabad rendelkezés alatt álló vámletét a befizetőnek az állami adó- és vámhatóság felé fennálló tartozása erejéig
visszatartható.
(2) Amennyiben a tartozás megfizetésének biztosítása a központi vámletét számlára befizetett készpénzes vámbiztosíték
formájában történt, úgy a vám és az egyéb terhek kiegyenlítésére jogcímenként e letét terhére kerül sor.
(3) A vámletét egyedi azonosításául az arról szóló okmány Közlemény rovatában feltüntetett EORI szám szolgál.

10. A kezességtől és készpénzletéttől eltérő biztosíték részletes szabályai
30. §

(1) Ha az ügyfél a bankgaranciát, banki fedezetigazolást vagy a biztosítási kötelezvényt külföldi hitelintézet vagy biztosító
által vállalt bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy biztosítói kötelezvény formájában nyújtja, csatolnia kell annak
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hiteles magyar fordítását is. A bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy a biztosítási kötelezvény hiteles magyar
fordítása akkor is megkövetelhető, ha azt másik tagállamban kiadandó olyan egységes engedélyhez nyújtották be,
melyek használatát ki kívánják terjeszteni Magyarországra.
(2) A bankgarancia és a biztosítói kötelezvény mintáját a NAV a honlapján teszi közzé.

11. A fizetési könnyítés részletes szabályai
31. §

(1) A Vámkódex 112. cikke szerinti fizetési könnyítés esetében a vámhatóság
a)
részletfizetést maximum 12 hónapra,
b)
fizetéshalasztást maximum 6 hónapra
engedélyezhet.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint engedélyezett részletfizetés esetén a befolyó összegekből először a vámot teljes
összegében, majd ezt követően esedékességi sorrendben az egyéb terhekre vonatkozó tartozást kell kiegyenlíteni.
Azonos esedékességi dátum esetén a fennmaradó összegeket a tartozás arányában kell elszámolni.
(3) Az engedélyezés során a Vtv. 72. § (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feltételeket a Magyarországon letelepedett
kérelmező esetében a vámhatóság saját közhiteles hatósági nyilvántartásai alapján vizsgálja.

12. A hitelkamat felszámításának részletes szabályai
32. §

(1) A hitelkamat felszámítása során a fizetendő kamat összegét napi kamatszámítással kell megállapítani. A napi kamat
mértékét 3 tizedes jegy pontossággal, kerekítés nélkül kell a fizetési könnyítésre irányuló kérelem benyújtásának
napján érvényes jegybanki alapkamat egy százalékponttal növelt értékének 365-öd részében meghatározni.
(2) A hitelkamat felszámításának módszere részletfizetés esetén megegyezik az (1) bekezdésben foglalttal, azzal
az eltéréssel, hogy a fizetendő kamat összegét – a részletek gyakoriságától függően – havi vagy negyedéves
időtartamokra előre külön-külön kell megállapítani úgy, hogy a részletfizetésben részesített tőke összege a második
részlettől kezdődően a korábban megfizetett tőke összegével csökken, a napok száma pedig havi törlesztésnél
a hónap napjainak számával, negyedéves törlesztésnél a negyedév napjainak számával egyezik meg.
(3) A felszámított hitelkamatot a tőke törlesztésével egyidejűleg kell teljesíteni. Amennyiben az adós a kedvezmény
feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival
együtt egy összegben azonnal esedékessé válik.

13. A belépési gyűjtő árunyilatkozat, a kilépési gyűjtő árunyilatkozat és az újrakiviteli értesítés
benyújtásának szabályai
33. §		
A NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé a belépési, illetve kilépési gyűjtő árunyilatkozatokat fogadó vámhivatalok
kódjainak listáját.
34. §		
Kereskedelmi, kikötői és szállítási informatikai rendszerek nem használhatók fel:
a)
a belépési gyűjtő árunyilatkozat,
b)
a kilépési gyűjtő árunyilatkozat, és
c)
az újrakiviteli értesítés
benyújtásához.
35. §		
A belépési gyűjtő árunyilatkozat érvénytelenítéséről a vámhatóság a nyilatkozattevőt elektronikus üzenettel értesíti.
36. §		
A kilépési gyűjtő árunyilatkozat vagy az újrakiviteli értesítés érvénytelenítéséről a vámhatóság a nyilatkozattevőt
értesíti.

14. Az áruátengedést követő eljárások során alkalmazandó nyomtatványok mintája, illetve
a kitöltésükre vonatkozó útmutató
37. §		
Az áruátengedést követő eljárások során az árunyilatkozat adatainak módosítására szolgáló nyomtatvány mintáját,
illetve a kitöltésére vonatkozó útmutatót a 3. melléklet tartalmazza.
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15. Az egységes vámokmány nem formanyomtatványon történő kitöltésének és benyújtásának
feltételei
38. §

(1) A vámhatóság az EV-nek adatfeldolgozó rendszerek segítségével történő kinyomtatását és benyújtását az általa
jóváhagyott formában engedélyezheti. Az EV-től eltérő forma tekintetében, az EV alaki és tartalmi, továbbá technikai
követelményeit a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé.
(2) Az adatfeldolgozó rendszerek segítségével kinyomtatott EV-n az engedély számát mindkét esetben fel kell tüntetni.
(3) Nem kell a vámhatóság engedélye ahhoz, hogy az ügyfél az árunyilatkozatot számítógépes feldolgozásra közvetlenül
alkalmas módon rögzítve is benyújthassa az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásnak megfelelően.

39. §

(1) A vám-árunyilatkozat írásbeli árunyilatkozat helyett az adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus
vám-árunyilatkozat) is benyújtható. Ebben az esetben az árunyilatkozat elfogadásához, illetve az áru átengedéshez
kapcsolódó dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg az illetékes vámhivatal
az elektronikus árunyilatkozatot beküldő részére.
(2) Elektronikus vám-árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely illetékes vámhivatalnál az elektronikus adatküldéssel
összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus vám-árunyilatkozatot a regisztrált
személy a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás szerint nyújtja be.
(3) Az elektronikus vám-árunyilatkozat adás nem mentesíti az ügyfelet a vámeljárások során – a vámellenőrzés
végrehajtására vonatkozóan – meghatározott kötelezettségei teljesítése alól mindaddig, amíg az áru átengedésére
vonatkozó üzenetet meg nem kapta.
(4) A NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé:
a)
az elektronikus vám-árunyilatkozatot fogadó vámhivatali kódok listáját,
b)
a regisztráció technikai végrehajtását,
c)
a szabad forgalomba bocsátás vámeljárásnál a vám elé állításhoz kapcsolódó előzmény adatok átadásának
módját,
d)
a vám-árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában történő beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát,
módját, struktúráját,
e)
az elektronikus eljárásba vonható vámeljárások, illetve eljáráskódok listáját, valamint
f)
az árutovábbítási és kiviteli vámeljárások, illetve a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása
tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjét.

40. §		
Az EV kézzel történő kitöltése olvashatóan, tintával és nyomtatott betűkkel engedélyezett.

16. A Vámjegy alkalmazásának részletes szabályai
41. §

(1) A behozatali vagy kiviteli vám és egyéb teher fizetési kötelezettség alá eső áruk esetében adott szóbeli
vám-árunyilatkozat alapján az illetékes vámhivatal vámellenőrzést tart, megállapítja a vámértéket és a Vámjegyen
történő árunyilatkozat-adás feltételeinek fennállását. A megállapított vámérték alapján az illetékes vámhivatal szóban
közli a fizetendő vám és egyéb terhek összegét.
(2) Ha a vámeljárást kezdeményező a megállapított összeget elfogadja, a vámot és egyéb terheket az illetékes vámhivatal
a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában aláírásával
igazolja.
(3) A vám és az egyéb terhek megfizetését az illetékes vámhivatal a Vámjegy „C” rovatában bélyegzőlenyomattal és
aláírással igazolja. A Vámjegy eredeti példányát – a vámfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásául – az illetékes
vámhivatal az utasnak átadja.
(4) Ha a vámtartozás és az egyéb terhek kiegyenlítése vámbiztosíték elszámolásával történik, úgy a Vámjegy A/6. rovatban
az elszámolt vám és egyéb terhek összegét fel kell tüntetni.
(5) A Vámjegy alkalmazása mellett is biztosítani kell az utas részére a vámmentességek közösségi rendszerének
létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK rendelet 41. cikkében, valamint az utasok személyi
poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvényben
meghatározott kedvezményeket.
(6) A Vámjegy mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

982

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. szám

(7) Amennyiben a vámeljárást kérő a megállapított vámértékkel vagy a szóban közölt vám, és egyéb terhek mértékével
nem ért egyet, a vámeljárást az általános szabályok szerint írásban kell kezdeményeznie.

17. Az adónyilatkozattal kapcsolatos szabályok
42. §		
Az adónyilatkozat tartalmi és formai követelményeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

18. A vámraktárra, vámszabad terület létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályok
43. §		
Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet vagy más, állandó jellegű, zárt tároló berendezést, valamint egyéb
tárolásra alkalmas helyiséget, ahol a vámfelügyelet biztosított, lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó
jellegű tároló berendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt a mérésügyi hatóság hitelesítette, és az erről szóló
okmányokat az illetékes vámhivatal részére benyújtották.
44. §

(1) Az átmeneti megőrzési létesítmény üzemeltetőjének a Vtv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott garanciajelentése
– a Vtv. 81. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – napi bontásban, forintban tartalmazza a tárgyhónapban
átmeneti megőrzés alatt álló áruk után esedékes
a)
behozatali és kiviteli vám összegét,
b)
az általános forgalmi adó összegét és
c)
a b) ponttól eltérő egyéb terheket.
(2) Az (1) bekezdés szerint összeállított garanciajelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell benyújtani a Vtv.
81. §-ában meghatározott vámhivatal részére.

45. §

(1) Épületeket, építményeket a vámhatártól – határvizek esetében a partvonaltól – 100 méterre, zárt építésmódú
területeken 50 méterre, ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek, csak az illetékes vámhivatal engedélyével
lehet felépíteni vagy átépíteni.
(2) Az ingatlanok állapotát, művelési ágát az (1) bekezdésben meghatározott terepszakaszon csak az engedélyező
vámhatóság jóváhagyásával lehet megváltoztatni. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket, így
különösen a vámjogi kötelezettségek teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.
(3) Amennyiben az építési munkálatokat vagy a változtatásokat az engedélyező vámhatóság jóváhagyása nélkül hajtják
végre, az engedélyező vámhatóság a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére elrendelheti az eredeti állapot
visszaállítását.
(4) Épületek és úszó létesítmények esetében az engedélyező vámhatóság elrendelheti biztonsági berendezések
felszerelését.

46. §

(1) Egyedi esetekben az engedélyező vámhatóság korlátozhatja – az ott lakók kivételével – az 52. §-ban megjelölt
ingatlanok használatát.
(2) A NAV – a vámjogszabályok érvényesülése érdekében – saját költségén biztonsági berendezéseket helyezhet el,
utakat létesíthet az 52. §-ban meghatározott terepszakaszon elhelyezkedő ingatlanokon.

47. §		
A vámszabad terület körül fekvő területekre az 52. §-ban és 53. §-ban foglaltak alkalmazandók azzal, hogy a vámszabad
terület kerítésétől számítva a legkisebb távolság 3 méter.
48. §		
Az 52. § és 53. § rendelkezései nem érintik a gátakat, a fegyveres erők vagy a szövetséges államok csapatainak
létesítményeit, valamint az egyéb, jogszabályban meghatározott forgalomtechnikai berendezéseket.
49. §

(1) Természetes személyek a vámszabad területen csak az illetékes vámhivatal külön engedélyével lakhatnak.
A vámhatóság az engedélyt megtagadja, ha kiadása a vámérdeket, így különösen a vámjogi kötelezettségek
teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.
(2) A kijelölt vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni
vagy azokat más célra felhasználni csak az illetékes vámhivatalnál benyújtott kérelem jóváhagyását követően lehet.
A vámhatóság az engedélyt megtagadja, ha a változtatás a vámérdeket, így különösen a vámjogi kötelezettségek
teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.
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(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat a NAV vezetőjének engedélye nélkül hajtják végre, az illetékes
vámhivatal elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére.
(4) Az érintettnek az építési tervek hiteles másolatát legkésőbb az építési munkálatok megkezdése előtt egy hónappal be
kell nyújtania az illetékes vámhivatalhoz.
50. §

(1) A vámszabad terület üzemeltetőjének a vámszabad terület szárazföldi részét – a kijelölésben meghatározottaknak
megfelelően – vámszempontból biztonságosan kell bekerítenie.
(2) A kerítésnek legalább 3 méter magas, erős dróthálóból készültnek kell lennie, amely legfeljebb négy centiméter
hosszú és széles hálószemekből áll. Ahol a vámszabad terület két oldalán húzódó földterület nem azonos magasságú,
a kerítésnek a magasabban fekvő terület felszínétől számítva kell 3 méter magasnak lennie. Ahol a kerítés vízfelülettel
érintkezik, a kerítésre derékszögben egy, legalább két méter széles, a tetején őrzött, vasból vagy bádogból készült
falat vagy egy, több méter széles dróthálórácsot kell emelni.
(3) A vámszabad terület üzemeltetőjének az illetékes vámhivatal utasítása szerint arról is gondoskodnia kell, hogy
a vámszabad terület épületeken kívüli részét úgy megvilágítsák, hogy az illetékes vámhivatal általi felügyelet
biztosítható legyen.

19. Az export-visszatérítésre vonatkozó részletes szabályok
51. §

(1) A 612/2009/EK rendelet 5. cikk (7) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés benyújtható:
a)
személyesen,
b)
telefax útján,
c)
adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus berakodási bejelentés).
(2) Elektronikus berakodási bejelentést az nyújthat be, aki az illetékes vámhivatalnál az elektronikus adatküldéssel
összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát.
(3) Ha az export-visszatérítésben részesülő szállítmány berakodásának tervezett időpontja szabadnapra, munkaszüneti
napra, vagy a hét első munkanapjára esik, akkor az (1) bekezdésben hivatkozott bejelentést a szabadnapot,
a munkaszüneti napot vagy a hét első munkanapját megelőző munkanapon (az illetékes vámhivatal nyitvatartási
idejében) kell megtenni.
(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott bejelentést a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal és
formában kell megtenni.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott elektronikus berakodási bejelentést a 6. mellékletben meghatározott
adattartalommal kell megtenni. A fogadó vámhivatalok kódjainak listáját, a regisztráció technikai végrehajtását,
a bejelentés elektronikus üzenet formájában történő beküldésének módját, struktúráját a NAV vezetője tájékoztatásban
teszi közzé.

20. Záró rendelkezések
52. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. május 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § (1)–(4) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
(3) A rendelet 5. alcíme e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

53. §

(1) A 2016. május 1-ig forgalomban volt Vámjegy nyomtatvány legkésőbb 2020. december 31-ig használható.
(2) Az áfa biztosíték nyújtás alóli mentességet, illetve kedvezményt az e rendelet hatálybalépése előtt
a)
2015. évben kiadott engedély alapján 2016. június 30-ig,
b)
2016. január 1. és 2016. április 30. közötti időszakban kiadott engedély alapján 2017. június 30-ig
megadottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek – a megbízható vámadós státusz
igazolását kivéve – fennállnak.

54. §		
Ez a rendelet
a)
a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire
vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i
2015/2446/EU bizottsági rendelet,
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b)

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i
2015/2447/EU bizottsági rendelet,
c)
a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó,
a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében
történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról
szóló, 2015. december 17-i 2016/341/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
55. §		
Hatályát veszti a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

1

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZÁRMAZÁSI FELVILÁGOSÍTÁS HATÁROZAT (KSZF-határozat) IRÁNTI KÉRELEM
EURÓPAI UNIÓ
1. Kérelmező (teljes név és cím)

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZÁRMAZÁSI FELVILÁGOSÍTÁS
HATÁROZAT (KSZF-határozat) IRÁNTI KÉRELEM
HIVATALOS BEJEGYZÉSEK
Kérelem azonosítószáma:
Benyújtás ideje: oooo év oo hónap oo nap

Telefonszám:
Telefax-szám:
EORI szám:
2. Jogosult (teljes név és cím)
(bizalmas)

Telefonszám:
Telefax-szám:

Fontos tudnivaló
A kérelem aláírásával a kérelmező teljes felelőssége
tudatában kijelenti, hogy a kérelemben és a csatolt
melléklet(ek)ben megadott adatok a valóságnak
megfelelnek és a kérelem a KSZF-határozat tervezett
felhasználására vagy valamely vámeljárás tervezett
alkalmazására vonatkozik.

EORI szám:
3. Megbízott vagy képviselő (teljes név és cím)

4. Javasolt származási ország
(ország, ország csoport)

Telefonszám:
Telefax-szám:

5. Vámtarifaszám

EORI szám:
6. A származás megállapítását lehetővé tevő információk*
Kérjük, adja meg a származás megállapítását lehetővé tevő információkat, a felhasznált anyagokat és azok származását,
tarifális besorolását, a megfelelő értékeket, továbbá mindazon körülmények (a vámtarifaszám változása, az
értéknövekmény, a megmunkálás vagy feldolgozás leírása, vagy bármely más különös szabály) leírását, amelyek lehetővé
teszik a származás megállapításához kapcsolódó feltételek teljesülését. Így különösen a pontos, alkalmazott származási
szabályt és az árukra előirányzott származást.

7. Kereskedelmi megnevezés és további információk *
(bizalmas)
Kérjük, adja meg, hogy az Ön által a 9. rovat szerint benyújtott mellékletek vagy a hatóság által készített fényképek közül
melyek kezelendőek bizalmasan!
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8. A kérelemhez csatolt, a származás meghatározását segítő egyéb mellékletek
o Leírás

o Brosúra
o Fénykép
o Minta
o Egyéb
Kéri a minták visszaküldését? o Igen
o Nem
A kérelmezőre terhelhetők a vámhatóság által elvégzett vizsgálatok, a szakértői vélemények vagy a minták visszaküldése
miatt felmerült költségek.
9. Mely megállapodás vagy intézkedés és annak mely cikke(i) alapján kívánja meghatározni a termék
származását:

10. Fordult-e korábban KSZF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar
vámigazgatáshoz vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?
o Igen

o Nem

(a megfelelőt jelölje)

Amennyiben igen, kérjük, részletezze:

11. Fordult-e korábban KTF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar
vámigazgatáshoz vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?
o Igen

o Nem

(a megfelelőt jelölje)

Amennyiben igen, kérjük, részletezze:

12. Tudomása szerint Magyarországon vagy az Európai Unió valamely tagállamában létezik-e KSZF-határozat
azonos vagy hasonló termék tekintetében?
o Igen

o Nem

(a megfelelőt jelölje)

13. Dátum és aláírás
Hivatkozási szám:
Kelt:

oooo év

oo hónap

oo nap

Aláírás:
(bélyegző)

Hivatalos bejegyzések:

* Ha nem elég a hely, kérjük külön lap használatát

Amennyiben igen, kérjük, részletezze:
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Kitöltési útmutató a kötelező érvényű származási felvilágosítás határozat (kszf-határozat) iránti
kérelem nyomtatványhoz
Az alábbi részletes tájékoztató segítséget nyújt a KSZF-határozat iránti kérelem nyomtatvány kitöltéséhez. Kérjük,
gondosan olvassa el a nyomtatvány kitöltése előtt! A nyomtatvány rovatait kérjük, nyomtatott betűkkel kitölteni!
1. rovat Kérelmező (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Kérelmező” az a személy, aki által, vagy akinek a nevében KSZF-határozat iránti kérelem került benyújtásra
a vámhatósághoz. Kérjük, töltse ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 2. rovat kitöltését.
EORI szám: adja meg a kérelmező EORI számát!
2. rovat Jogosult (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Jogosult” az a személy, akinek a nevére a kötelező érvényű származási felvilágosítás kibocsátásra került. Kérjük, töltse
ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 3. rovat kitöltését.
EORI szám: adja meg a jogosult EORI számát!
3. rovat Megbízott vagy képviselő (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése választható)
Akkor töltse ki ezt a rovatot, ha meg kíván nevezni olyan megbízottat vagy képviselőt, aki a vámeljárás során a jogosult
nevében fogja benyújtani a KSZF-határozat iránti kérelmet, ellenkező esetben hagyja üresen és folytassa a kitöltést
a 4. rovattal.
EORI szám: adja meg a megbízott vagy képviselő EORI számát!
4. rovat Javasolt származási ország
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azt az országot, vagy ország csoportot, amelyet véleménye szerint származási országnak kell
tekinteni.
5. rovat Vámtarifaszám
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azt a vámtarifaszámot, ahová véleménye szerint az áru tartozik.
6. rovat A származás megállapítását lehetővé tevő információk
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azon származás megállapítását lehetővé tevő információkat, a felhasznált anyagokat és azok
származását, tarifális besorolását, a megfelelő értékeket, továbbá mindazon körülmények (a vámtarifaszám változása,
az értéknövekmény, a megmunkálás vagy feldolgozás leírása, vagy bármely más különös szabály) leírását, amelyek
lehetővé teszik a származás megállapításához kapcsolódó feltételek teljesülését.
Így különösen a pontos, alkalmazott származási szabályt és az árukra előirányzott származást.
7. rovat Kereskedelmi megnevezés és további információk
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, itt tüntesse fel a termék kereskedelmi megnevezését, továbbá minden olyan adatot, amelynek bizalmas
kezelését kívánja, beleértve a márkajelzéseket és az áruk modell számát.
Bizonyos esetekben – beleértve azokat az eseteket, amikor mintákat csatoltak –, a vámhatóság fényképeket készíthet
(pl. a mintákról), vagy vizsgálatot kérhet a laboratóriumtól. Kérjük, jelölje meg egyértelműen, hogy az ilyen fényképek,
analízis eredmények egészben vagy részben bizalmasan kezelendők.
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8. rovat A kérelemhez csatolt, a származás meghatározását segítő egyéb mellékletek
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, jelezze, ha a kérelméhez áruismertetőt, mintát, brosúrát, fényképet vagy más egyéb olyan dokumentumot
csatolt, amely a vámhatóság segítségére lesz a kérelem elbírálásában. A vonatkozó négyzetben jelöljön meg egy x-et.
Ha mintát is csatolt, jelölje meg x-szel, hogy azok visszaküldését kéri-e!
9. rovat Mely megállapodás vagy intézkedés és annak mely cikke(i) alapján kívánja meghatározni a termék származását.
Kérjük, jelölje meg a pontos jogszabályhelyet.
10. rovat Fordult-e korábban KSZF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar
vámigazgatáshoz, vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?
(a rovat kitöltése kötelező)
Írjon x-et a megfelelő négyzetbe, ha már volt KSZF-határozat iránti kérelme!
Kérjük, tüntesse fel a részletes adatokat, ha a jogosult azonos vagy hasonló áru(k)ra más vámszervnél vagy más
tagállamban már kérelmezte KSZF-határozat kiadását, vagy a jogosult részére már adtak ki KSZF-határozatot hasonló
vagy azonos áru(k)ra. Ha nem elég a hely, kérjük külön lap használatát.
11. rovat Fordult-e korábban KTF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar
vámigazgatáshoz, vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?
(a rovat kitöltése választható)
Írjon x-et a megfelelő négyzetbe, ha már volt KTF-határozat iránti kérelme!
Kérjük, tüntesse fel a részletes adatokat, ha a jogosult azonos vagy hasonló áru(k)ra más vámszervnél vagy más
tagállamban már kérelmezte KTF-határozat kiadását, vagy a jogosult részére már adtak ki KTF-határozatot hasonló
vagy azonos áru(k)ra. Ha nem elég a hely kérjük, külön lap használatát.
12. rovat Tudomása szerint Magyarországon vagy az Európai Unió valamely tagállamában létezik-e már KSZF-határozat
azonos vagy hasonló termék tekintetében?
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg x-szel a megfelelő négyzetbe, ha tudomása van más KSZF-határozatokról.
Ha tudomása van azonos vagy hasonló áru(k)ra más jogosultak részére kiadott KSZF-határozat(ok)ról, a részleteket itt
adja meg. Ha nem elég a hely, kérjük külön lap használatát.
13. rovat Dátum és aláírás
(a rovat kitöltése kötelező)
Miután leellenőrizte a kérelem pontos és hiánytalan kitöltését, írja alá, lássa el bélyegzővel és adja meg a pontos
dátumot. Ha külön lapot is használt, azt is írja alá és vezesse rá a pontos dátumot.
Hivatkozási szám (választható): ha van Önnek nyilvántartási száma, itt adhatja meg.
A KSZF-határozat iránti kérelem vagy azzal egyező adattartalmú és formátumú, a nyilatkozattevő által – fénymásolás
útján, nyomdailag vagy más módon szabadon – előállított dokumentum.
A KSZF-határozat iránti kérelmet egy példányban kiállítva kell benyújtani a NAV Szakértői Intézetéhez.
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Szemlebejelentés

1.

............................................................................................
Eljáró vámhivatal
Adóigazgatási
Sztj: 151000

Szemlekérelem száma:
szám:

2. Szemlét kérő:
EORI száma:
3. Bejelentő neve:
Telefonszáma:

EORI száma:

4. Szemle helye: ........................................... helység, ................................................................ út, utca, tér ......... szám
5. Szemle kért időpontja: ............................................................... hó ....................................... nap ....................... óra
6. Áru megnevezése:
TGK db

KRK db

Konténer db

Colli db

Egyéb db

7. Azonosítószám(ok):
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
10. Szemlefelvétel napja: ....................................... nap .......................................................................................... aláírás
11. ELINTÉZÉS:

Szolg. Parancs száma:

12. Szemle kezdete: ............................................................ nap ................. óra .................... perc
13. Szemle befejezése: ........................................................ nap ................. óra .................... perc
14. Felhasznált azonosítószámok:
15. Szemledíj (1): Ft
16. Szemledíj (2): Ft

órák száma

17. Költségtérítés: Ft

órák száma

Határozatom ..........................................................................................................................
................................................................................................................... foglaltakon alapul.
E határozat ellen a közlésétől számított .......... napon belül fellebbezéssel élhet.
18.

Indoklás,
megegyezés:
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Kelt, ................................................................ 20.......... év ............................................... hó ............................. nap

19. Eredeti példányt átvettem:

20.

..........................................
aláírás

Szemlét végző aláírása
P. H. ..............................................
pénzügyőr aláírása

Kitöltési útmutató a szemlebejelentéshez
1. A Szemlebejelentés vagy azzal egyező adattartalmú és formátumú, az érintett személy által – fénymásolás útján,
nyomdailag vagy más módon szabadon – kiállított adatlap.
2. A Szemlebejelentést egy példányban kiállítva kell benyújtani az illetékes vámhivatalhoz.
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Módosító lap
vám-árunyilatkozat vagy újrakiviteli árunyilatkozat módosítására
Módosítást kérő (nyilatkozattevő) neve:
...........................................................

Módosítást kérő (nyilatkozattevő)
...........................................................

EORI

száma:

Módosítást kérő (belső) hivatkozási száma, ha van:
………………………………………………
Módosítással
érintett
árunyilatkozat
száma
(EV azonosítója)

Módosítással érintett tételsorszám Módosítással
(EV 32. rovat)
érintett rovat száma

Új adat

A módosítás indoka:

A módosítási kérelemhez csatolt mellékletek
Sorszám
Megnevezés

Kiállítás dátuma:

Azonosítószám (ha van)

Vámhivatal igazolása: A fenti módosítás végrehajtható.
............................................
............................................

Kiállító aláírása:
............................................

aláírás, bélyegzőlenyomat

Kitöltési útmutató a Módosító lap alkalmazásához
1. A Módosító lap vagy azzal egyező adattartalmú és formátumú bizonylat a nyilatkozattevő által – fénymásolás útján,
nyomdailag vagy más módon szabadon – előállított adatlap.
2. A Módosító lapot egy példányban kiállítva kell benyújtani azon vámhivatalhoz, amelyhez a módosítással érintett
árunyilatkozatot benyújtották.
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4. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

Vámjegy
Tőszelvény:
Sorszám: AA
Név: ...........................................................................................................................................................……………………
Befizetett összeg:
..........................................................................................................................................………………... Ft

Vámhivatal:
Sorszám: AA
Nyilvántartási szám:
A
VÁMJEGY
1. Név:
.....................................................................................................................................................................................
2. Azonosító szám (EORI szám):
..................................................................................................................................………….
3. ......................... ir.szám ................................................. helység, ........................................................... út .......... szám részére a szóbeli árunyilatkozatával bejelentett és
vámeljárás alá vont alábbi árukról.
4. Az áru:
Megnevezés

Mennyiség

ME

Érték

VÁM
Ft

Egyéb terhek
Áfaalap Ft

Áfa Ft

Jövedéki
adóalap
Ft

Jövedéki adó Ft

Összesen:
5. A befizetett vám és az egyéb terhek összege: ................. Ft, azaz ........................................................... Ft
6. Az elszámolt vámletét összege: ...................... Ft, azaz .......................................................................................... Ft
B
C
A vámeljárás lefolytatását elfogadom. A vám és az egyéb
A vámeljárás lefolytatását és a vám és egyéb terhek megfizetésének
terhek befizetésével egyidejűleg a fellebbezési jogomról
tényét igazolom.
lemondok.
Kelt: .........................................................................

...................................................................
könyvelő

...................................................................
aláírás

P. H.
Kelt: .................. 20 ......................... hó .......... nap
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Az adónyilatkozatra vonatkozó követelmények
1. A Vtv. 92. §-a szerinti adónyilatkozat vám-árunyilatkozat formájában is benyújtható.
Adónyilatkozat rovatának száma/megnevezése
1. rovat /Nyilatkozat
3. rovat / Nyomtatványok
5 rovat / Tételszám
7. rovat / Hivatkozási szám
8. rovat / Címzett
14. rovat / Nyilatkozattevő, képviselő
20. rovat / Szállítási feltételek
22. rovat / A számlán feltüntetett pénznem és teljes
összeg
23. rovat / Átváltási árfolyam
31. rovat / (Csomagok és árumegnevezés; jelek és számok;
szállítótartály/konténer száma; mennyiség és fajta)
32. rovat / (Tételsorszám)
33. rovat / (Vámtarifaszám)
34. rovat / (Származási ország kódja)
35. rovat / [Bruttó tömeg (kg)]
36. rovat / (Preferencia)
37. rovat / (Eljárás)

Megjegyzés
1. alrovat: E, 2 alrovat: T („egyéb terhek”)
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
4000 K00
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék esetén jövedéki adó megfizetése
nélkül)
4000 K0J
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék
esetén
jövedéki
adó
megfizetésével)
4071 K00
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék esetén jövedéki adó megfizetése
nélkül), ha a szabad forgalomba
bocsátást vámraktározás előzte meg
4071 K0J
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék
esetén
jövedéki
adó
megfizetésével), ha a szabad forgalomba
bocsátást vámraktározás előzte meg
4051 K00
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék esetén jövedéki adó megfizetése
nélkül), ha a szabad forgalomba
bocsátást aktív feldolgozás előzte meg
4051 K0J
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék
esetén
jövedéki
adó
megfizetésével), ha a szabad forgalomba
bocsátást aktív feldolgozás előzte meg
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4051 A00

4051 A0J

4054 K00

4054 K0J

4091 K00

4091 K0J

4091 A00

4091 A0J

38. rovat / [Nettó tömeg (kg)]
40. rovat / (Gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány)
41. rovat / (Kiegészítő mértékegység)
42. rovat / (Tételsor ára)

adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása
szabad forgalomba bocsátással, vámárunyilatkozat
benyújtása
nélkül
(jövedéki termék esetén jövedéki adó
megfizetése nélkül)
adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása
szabad forgalomba bocsátással, vámárunyilatkozat
benyújtása
nélkül
(jövedéki termék esetén jövedéki adó
megfizetésével)
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék esetén jövedéki adó megfizetése
nélkül), ha a szabad forgalomba
bocsátást az engedélyező tagállamtól
eltérő tagállamban kezdeményezett
aktív feldolgozás előzte meg
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék
esetén
jövedéki
adó
megfizetésével), ha a szabad forgalomba
bocsátást az engedélyező tagállamtól
eltérő tagállamban kezdeményezett
aktív feldolgozás előzte meg
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék esetén jövedéki adó megfizetése
nélkül), ha a szabad forgalomba
bocsátást
vámfelügyelet
melletti
feldolgozás előzte meg
központi
vámkezelés
keretében
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki
termék
esetén
jövedéki
adó
megfizetésével), ha a szabad forgalomba
bocsátást
vámfelügyelet
melletti
feldolgozás előzte meg
adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása
szabad forgalomba bocsátással, vámárunyilatkozat
benyújtása
nélkül
(jövedéki termék esetén jövedéki adó
megfizetése nélkül), ha a vámeljárás alá
vonás 2016. május 1-jét megelőzően
vámfelügyelet
melletti
feldolgozás
keretében történt
adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása
szabad forgalomba bocsátással, vámárunyilatkozat
benyújtása
nélkül
(jövedéki termék esetén jövedéki adó
megfizetésével), ha a vámeljárás alá
vonás 2016. május 1-jét megelőzően
vámfelügyelet
melletti
feldolgozás
keretében történt
vámokmány kitöltési útmutatójában

Az egységes
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány
foglaltak szerint.

kitöltési

útmutatójában

kitöltési

útmutatójában

kitöltési

útmutatójában
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44. rovat / (Különleges megjegyzések/benyújtott
okmányok/igazolások és engedélyek)
45. rovat / (Korrekció)
47. rovat / (Fizetendő terhek kiszámítása)

54. rovat / (Hely és dátum/A nyilatkozattevő aláírása és
neve)

Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
Más tagállamban kiadott engedély alapján végzett
központi vámkezelés esetén A00 kód mellett a más
tagállamban keletkezett vámtartozás összegét kell
megadni forintban.
Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában
foglaltak szerint.
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Export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának bejelentése
Fejadatok:
Első bejelentés o

bejelentett
adat
módosítása
o bejelentés visszavonása o
fejadat esetén a hívószám:
hívószám:
1.
Kiviteli eljárást végző vámhivatal kódja vagy neve:
2.
Exportőr EORI száma:
megnevezése:
3.
Az exportőr a termék előállítója o forgalmazója o
4.
Berakodás
megkezdésének időpontja (év/hónap/nap/óra/perc):
helyszíne: várható időtartama (óra/perc):
távolság a vámhivatalhoz (óra/perc):
5.
Mérés
helyszíne:
megkezdésének
időpontja
(év/hónap/nap/
óra/perc):
várható időtartama (óra/perc):
6.
Kiviteli eljárás o újrakivitel o
Rendeltetési ország:
7.
Normál eljárás o egyszerűsített eljárás o
Egyszerűsített árunyilatkozat o
kereskedelmi
Nyilvántartásba
való
okmány o
bejegyzés o
8.
Becsült tömeg alkalmazása: igen o nem o
9.
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:
Árunyilatkozat tételsori adatok:
Nettó
tömeg ExportHivatkozott
visszatérítés
Tétel- KN
kód/export-visszatérítési Áru leírása kereskedelmi (kg)
azonosító
összege
szám nómenklatúra kód
megnevezéssel
Támogatás
(EVT MRN)
(EUR)
alapja

Dátum, valamint a bejelentést tevő aláírása:

995

996

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. szám

Kitöltési útmutató az Export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának bejelentéséhez
A bejelentőlap felhasználásával kell az export-visszatérítéssel érintett áru berakodását jelezni, valamint e lap szolgál
a korábban megküldött bejelentés módosítására vagy a bejelentés visszavonására is.
Nem módosítható a fejadatok 1. és 2. sora, továbbá együttesen a KN kód/export-visszatérítési nómenklatúra kód és
az áruleírás. Az említett adatok megváltozásánál vissza kell vonni az eredeti bejelentést.
A fejadatok 3–9. sorainak vagy a tételsori adatok módosításánál kötelező kitölteni a fejadatok 1. és 2. sorát, valamint
hivatkozni kell a vámszerv által megküldött azonosítószámra (fejadatnál hívószámra, tételsori adat módosításnál EVT
MRN számra).
A fejadatok 5. sorában a mérés helyszínével, idejével kapcsolatos adatokat abban az esetben kell megadni, ha a mérés
helyszíne nem azonos a berakodás helyszínével.
Becsült tömeg a 612/2009/EK rendelet 5. cikk (6) bekezdése felhatalmazásán alapuló vámhatósági engedély
birtokában alkalmazható.
Az azonos export-visszatérítési nómenklatúra kód alá tartozó áruk egy tételsort képeznek. Az export-visszatérítési
nómenklatúra kóddal nem rendelkező termékek, ha azok azonos Kombinált Nómenklatúra kód alá tartoznak, egy
tételsort képeznek.
Az árunyilatkozat tételsori adatoknál a nettó tömeg (kg) feltüntetése kötelező. Ha az export-visszatérítés alapját
nem a nettó tömeg képezi, akkor a nettó tömeg mellett a támogatás alapját képező mennyiséget és a hozzá tartozó
mértékegységet is fel kell tüntetni (pl. darab, liter).
Az „Áru leírása kereskedelmi megnevezéssel” rovatban élő szarvasmarha és sertés esetében a darabszámot is fel kell
tüntetni.

A nemzetgazdasági miniszter 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelete
a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárások végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában uniós és nemzetközi megállapodáson alapuló jog különösen:
a)
az 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámmentességi rendelet),
b)
az 1224/2011/EU bizottsági rendelet,
c)
az 1225/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
d)
a 80/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
e)
a 3915/88/EGK bizottsági rendelet,
f)
az oktatási, tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben,
1950. november 22-én kelt megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 12. törvényerejű rendelet
(a továbbiakban: Megállapodás),
g)
a vámmentességi rendelet 128. cikkében meghatározott megállapodások, továbbá
h)
a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoport I. Árualcsoportjára vonatkozó rendelkezései.

2. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben kijelölt vámszerv
(a továbbiakban: engedélyező vámszerv) kérelemre vámmentes vámeljárás kérelmezésére jogosító engedélyt adhat
ki
a)
a vámmentességi rendelet XI. fejezet 43. cikk b) pontja alapján, a vámmentességi rendelet II. számú melléklet
3. oszlopában meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára, az egyes oktatási,
tudományos és kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan,
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b)

a vámmentességi rendelet
ba)
XI. fejezetének 44. cikk (2) bekezdés b) pontjában és 45. cikkében,
bb)
XII. fejezet 53. cikk (2) bekezdés b) pontjában,
bc)
XIII. fejezet 54–55. cikkeiben, a XIV. fejezet 57. cikkében,
bd)
XV. fejezet 59. cikkében,
be)
XVII. fejezet 61., 67. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjában, 74. cikkében,
bf )
XIX. fejezet 82. cikk c) pontjában, és
bg)
XXIX. fejezet 112. cikkében
foglaltak alapján, azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, valamint laboratóriumoknak, amelyek
a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra
szánt árukat hoznak be, és a vámmentességi rendeletben, és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott
feltételeket teljesítik,
c)
a Megállapodás A) melléklet (xii), B) melléklet (iv), C) melléklet (i), (ii), (iii), és (v), a D) melléklet, valamint az E)
melléklet (ii) pontjaiban foglaltak alapján azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, amelyek a tevékenységi
körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra szánt árukat
hoznak be, a Megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az engedélyező vámszerv a vámmentes vámkezelésre vonatkozó
kérelem megalapozottságának vizsgálata érdekében – az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában érintett intézmények,
szervezetek, laboratóriumok tekintetében – megkeresi a feladatkör szerint érintett minisztert. A feladatkör szerint
érintett miniszter a megkeresésben foglaltak alapján tájékoztatja az engedélyező vámszervet arról, hogy a kérelmező
tevékenységi köre, feladatainak ellátása indokolja-e a vámmentes vámkezelésre vonatkozó kérelemben foglaltakat.
3. §

(1) Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha
a)
a kérelmező az engedély kiadásától számítva két éven belül nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,
b)
az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
c)
az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes megszegi.
(2) Akitől a vámhatóság a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyét az (1) bekezdés c) pontja alapján visszavonta,
az engedély visszavonásától számított 36 hónapon belül újabb engedélyt nem kaphat.

4. §		
A vámmentességi rendelet V. fejezetében foglaltak alkalmazásában egy csomag vagy küldemény belső értéke az egy
csomagban vagy küldeményben lévő materiális és immateriális javak összes értékét jelenti, amely nem haladhatja
meg a vámmentességi rendelet 23. cikk (2) bekezdésében feltüntetett összértéket.
5. §

(1) A vámmentességi rendelet és annak végrehajtási rendeletei által meghatározott elidegenítési tilalom vagy célhoz
kötött felhasználás (a továbbiakban együtt: korlátozott felhasználás) által korlátozott felhasználású, vám- és egyéb
tehermentesen szabad forgalomba bocsátott árukra vonatkozóan a mentességre jogosultnak nyilvántartást kell
vezetnie, amelyet a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást lefolytató vámszerv (a továbbiakban: eljáró vámszerv)
kérésére annak rendelkezésére kell bocsátania.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésének kötelezettségét
a)
az engedélyező vámszerv az általa kiadott engedélyben, vagy
b)
ha az engedélyező vámszerv által kiadott engedély e rendelet szerint nem szükséges, akkor az eljáró vámszerv
a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárásról szóló döntésével egyidejűleg alakszerű határozatban
írja elő.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia
a)
a vámeljárás alá vonáshoz, illetve annak lezárásához kapcsolódó vámokmányok és minden más okmány keltét
és hivatkozási adatait, így különösen azonosítószám, iktatószám;
b)
az áruk azonosításához szükséges kereskedelmi vagy műszaki leírásokat, így különösen cikkszám, típus szám;
c)
az áruk nyomon követését lehetővé tévő információt, ideértve azok fellelhetőségét és az esetleges átszállítás
adatait;
d)
az engedélyező vámszerv által megadott engedélyben vagy az eljáró vámszerv által határozatban
meghatározott, az adott vámmentességi jogcímhez kapcsolódó, a korlátozott felhasználás ellenőrizhetősége
tekintetében releváns adatokat, határidőket.
(4) Amennyiben a vámeljárás alá vont áruk vis maior következtében teljes mértékben megsemmisültek vagy
helyrehozhatatlanul megrongálódtak, az eljáró vámszerv elfogadhatja a mentességre jogosult által bemutatott,
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a hivatalos szervek által kiállított rendőrségi, tűzoltósági vagy más hatósági jegyzőkönyvet, bizonyítékot, amely
tartalmazza a vámeljárás alá vont megsemmisült vagy elveszett áruk tényleges mennyiségét.
(5) Amennyiben a mentességre jogosult a nyilvántartásba vett árukat illetően a (4) bekezdés szerinti bizonyítékot
nem tudja bemutatni, a mentesség a megsemmisült vagy elveszett áruk mennyiségére vonatkozóan megszűnik.
A mentesség megszűnésével egyidejűleg a vámokat és egyéb terheket meg kell fizetni, amely a megsemmisülés
vagy elvesztés napján az áru fajtája alapján alkalmazandó vámtarifaszám, vámtétel és az eljáró vámszerv által
a megsemmisülés vagy elvesztés napján megállapított vagy elfogadott vámérték alapján keletkezik.
6. §

(1) A vámmentességi rendelet és annak végrehajtási rendeletei által korlátozott felhasználású, vám és egyéb teher
mentesen szabad forgalomba bocsátott árukra vonatkozóan felmerülő felhasználási szándékról a mentességre
jogosultnak legkésőbb a tervezett felhasználás időpontját legalább 10 munkanappal megelőzően postai úton vagy
elektronikus levélben értesítenie kell az eljáró vámszervet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell
a)
a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárásról szóló döntés azonosítószámát,
b)
a kedvezményezett(ek) körét,
c)
a felhasználás pontos helyét,
d)
a felhasználás pontos kezdő időpontját és várható időtartamát, és
e)
az esetleges ellenszolgáltatás formáját.
(3) Az értesítés kézhezvételét követően az eljáró vámszerv a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy
a vám- és egyéb tehermentesség feltételei továbbra is fennállnak-e.
(4) Az (1) bekezdésben levő korlátozott felhasználású áruk a szabad forgalomba bocsátást követően is vámellenőrzés alá
vonhatóak. Amennyiben a felhasználás helye az eljáró vámszerv illetékességi területén kívül található, úgy az eljáró
vámszerv értesíti a felhasználás helye szerint illetékes vámszervet a vámellenőrzés lefolytatása érdekében.
(5) A felhasználás végrehajtásában bekövetkezett lényeges változásokról, mint például a felhasználás elmaradása,
a helyszín, időpont, kedvezményezett változása, a mentességre jogosult az eljáró vámszervet postai úton, vagy
elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja.
(6) Az (1) bekezdés szerinti értesítés vagy az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás elmaradása olyan jogsértésnek minősül,
amely az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott jogkövetkezményt vonja maga után. Továbbá
az (1) bekezdés szerinti értesítés elmaradása esetén az eljáró vámszerv kezdeményezi az engedélyező vámszerv felé
az engedély visszavonását.
(7) Amennyiben a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárás kérelmezésének időpontjában ismertek
a (2) bekezdésben foglalt adatok, úgy azt a vámeljárás során az eljáró vámszerv tudomására kell hozni.
(8) Az eljáró vámszerv a vámmentességi rendelet XXI. fejezetének C. pontjában foglaltak alkalmazásakor a mentesség
megadását a (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt adatok ismeretéhez kötik.

7. §

(1) A vámmentességi rendelet XXII. fejezetének alkalmazása során az eljáró vámszerv a mentesség megadását a vizsgálat,
elemzés, vagy tesztelés jellegének, kezdő időpontjának és a vizsgálathoz, elemzéshez, vagy teszteléshez szükséges
időtartam megadásához köti.
(2) A mentesség megadásához a vizsgálatra, elemzésre vagy tesztelésre vonatkozóan az eljáró vámszerv további
adatok megadását is előírhatja, továbbá a vizsgálat, elemzés, tesztelés elvégzését bizonyító vizsgálati jegyzőkönyvet
bekérheti.
(3) Ha az eljáró vámszerv a mentesség megadását a vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásához köti, akkor a szóban forgó áruk
vonatkozásában esetlegesen felmerülő vámtartozás megfizetésének biztosítására vámbiztosíték nyújtását követeli
meg.
(4) Nem adható mentesség olyan növényi eredetű termékek és állatok behozatalára, amelyek reprodukcióra alkalmasak.

8. §		
Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
9. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, illetve a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
10. §

(1) A vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet 2. §-a alapján megadottnak
tekintett engedélyek e rendelet hatálybalépését követő 181. napon hatályukat vesztik.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt engedéllyel rendelkezőnek legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő
180. napon belül szükséges gondoskodni az e rendelet szerinti vámmentességi engedély megszerzéséről.
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11. §		
Ez a rendelet
a)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi
rendelet,
b)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 66–73. cikkének
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2011. november 28-i 1224/2011/EU bizottsági
rendelet,
c)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 42–52.,
valamint 57. és 58. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2011. november
28-i 1225/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
d)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 53. cikke
(1) bekezdésének b) pontjában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének megállapításáról szóló,
2012. január 31-i 80/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
e)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet 63c. cikkének
végrehajtásáról szóló, 1988. december 15-i 3915/88/EGK bizottsági rendelet,
f)
a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
12. §		
Hatályát veszti a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelete
a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási
szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmány meghatározása, alkalmazása, kiadmányozása és a katonai csapatés árumozgással kapcsolatos vámeljárások során a vámjogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével kell alkalmazni.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
vámjogszabályok: az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 5. cikk 2. pontjában felsorolt jogszabályok,
b)
nemzetközi szerződés:
ba)
az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz
történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó
egyes jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,
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bb)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának
törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi
LXVII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,
bc)
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok
Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás,
valamint az ennek mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről
szóló 1997. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,
bd)
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról
szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről szóló
2000. évi XII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,
be)
az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról,
Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a Jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,
bf )
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a gazdasági,
technikai és egyéb kapcsolódó segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 178/1995.
(XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés,
EK rendelet: az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről
szóló, 2003. január 21-i 150/2003/EK tanácsi rendelet,
vámhatóság: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 4. §
(1) bekezdésében meghatározott hatóság,
vámigazgatási eljárás: a Vámtörvény 3. § 9. pontjában meghatározott eljárás,
katonai vámügyi szerv: a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala,
HM alárendeltségébe tartozó szervek: a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó katonai szervezetek, továbbá
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei,
katonai áru: az EK rendelet mellékleteiben felsorolt fegyverek és katonai felszerelések, továbbá a haditechnikai
eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről,
valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.
Rendelet) meghatározott, az Európai Unió közös katonai listáján szereplő áru,
egyéb áru: az uniós vámjog sérelme nélkül a nemzetközi szerződésben meghatározott személyi kör által vagy
részére behozott, kivitt vagy átvitt, a katonai árutól eltérő uniós vagy nem uniós áru,
NATO okmány: a Vámkódex 226. cikk (3) bekezdés e) pontjában hivatkozott 302. formanyomtatvány
a 2455 STANAG (Standardization Agreement – Szabványosítási Megállapodás) A melléklete szerinti
adattartalommal,
vámmentes katonai üzlet: a NATO körébe tartozó fegyveres erő, polgári állomány, valamint azok hozzátartozói
részére behozott, helyben fogyasztandó és felhasználandó, kiskereskedelmi értékesítésre szánt élelmiszer,
valamint utánpótlási ellátmányként nem tartós fogyasztási cikkek értékesítésére szolgáló helyiség,
nemzetközi katonai szervezet: az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi
titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és
kihirdetéséről szóló 2000. évi XII. törvény hatálya alá tartozó szervezet, vagy a Magyar Köztársaság területén
szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó
egyes rendelkezésekről szóló törvény szerinti nemzetközi katonai parancsnokság,
jövedéki termék: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény
hatálya alá tartozó termék.

2. A katonai vámügyi szerv és eljárása
3. §

(1) Az EK rendelet 1. cikke alapján az egyes fegyverek és katonai felszerelések harmadik országból történő behozatala
során a katonai vámügyi szervet kell hatóságnak tekinteni.
(2) Az EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány, valamint a NATO okmány kiállítására és kiadmányozására
kizárólag a katonai vámügyi szerv jogosult.

5. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1001

(3) Az EK rendelet alapján kérelmezett vámeljárás során az EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány
benyújtásával egyidejűleg a kérelmezett vámeljárásnak megfelelően a vámjogszabályokban meghatározott
vám-árunyilatkozatot kell benyújtani, amelyet a vámhatóság nyilvántartásba vesz.
(4) A vámigazgatási eljárás során a hatóságként eljáró katonai vámügyi szerv esetében a Vámtörvény 58. §-át alkalmazni
kell.
(5) A nyilvántartásba vett, behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisüléséről, elvesztéséről,
eltulajdonításáról vagy a jogszabályban meghatározott céltól eltérő felhasználásáról a katonai vámügyi szerv vagy
a terméket felhasználó a vámhatóságot haladéktalanul értesíti. Ha a vámhatóság által folytatott vámellenőrzés
időpontjáig a vámhatóságot nem értesítik, úgy a Vámtörvényben meghatározott jogkövetkezményeket kell
alkalmazni.
(6) A behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisítéséről legalább öt munkanappal előbb a katonai
vámügyi szerven keresztül a vámhatóságot értesíteni kell.
(7) A katonai vámügyi szerv képviselőként jár el az Európai Unió, a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete, a két- vagy
többoldalú katonai és kereskedelmi megállapodások keretében a HM alárendeltségébe tartozó szerveket és a külföldi
fegyveres erőket érintő vámigazgatási eljárások végrehajtása, a vámellenőrzés feltételeinek ellenőrzése, valamint
ezek biztosítása érdekében tett intézkedések meghozatala kapcsán, ha a csapat, katona személy- és anyagmozgás
katonai kötelékben vagy katonai logisztikai rendszeren keresztül, valamint polgári fuvarozó bevonásával történik.
A katonai vámügyi szerv képviselőként jár el továbbá az MH külföldön szolgálatot teljesítő egysége, katona személy
vonatkozásában is, a szakmai, ellenőrzési feladatai ellátása során.
(8) A katonai vámügyi szerv a vámigazgatási eljárások lebonyolítása során közvetett képviselőnek minősül.
(9) A katonai vámügyi szerv tagja a vámigazgatási eljárás során jelvénnyel igazolja magát, amelynek mintáját
az 1. melléklet tartalmazza.
(10) A katonai vámügyi szerv képviselőjének a vámigazgatási eljárás során a 2. mellékletben meghatározott bélyegző
lenyomatot külön, vagy a katonai vámügyi szerv képviseletében eljáró személy részére kiadott körbélyegzővel
együtt kell használnia. Az EK rendelet 5. cikk (1) bekezdésében említett bélyegző lenyomatának mintája megegyezik
a 2. mellékletben meghatározott mintával.
4. §

(1) A katonai vámügyi szerv, valamint a nemzetközi katonai szervezet részére a vámjogszabályokban meghatározott
engedélyek kiadásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
a)
kérelmezőnek az egyszerűsített engedély szerinti vámeljárás alá vont nem uniós áruk vámtarifaszáma helyett
aa)
a kiviteli irányban a Korm. Rendelet hatálya alá tartozó, az Európai Unió közös katonai listáján szereplő
termékek,
ab)
a behozatali irányban pedig az EK rendelet mellékleteiben felsorolt termékek
azon jegyzékét kell becsatolnia, amelyre az engedélyt kéri,
b)
a vámraktározási eljárás kérelmezésekor a kérelem elbírálásához nem kell benyújtani a gazdasági indokoltságra,
a raktárhelyiségre vonatkozó hatósági engedélyekre és a használat jogcímére vonatkozó okiratokat, a biztosítási
szerződést, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a vámraktárban tárolt áru elháríthatatlan ok miatt történt
megsemmisülése esetén is a vámtartozást megfizeti,
c)
a NATO okmány fedezetével érkezett és vámraktárba betárolt árukról csak készletnyilvántartást kell vezetni,
d)
az engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti kérelemhez a cégkivonat és az aláírási címpéldány helyett
a közhivatal-jogállásra vonatkozó nyilatkozatot, nemzetközi katonai szervezet esetén a Magyarországon
történő településről és működésről szóló megállapodást, vagy erről jogszabály alapján kiállított közhiteles
igazolást kell elfogadni.
(2) A vámhatóság a védelmi érdekek zavartalan ellátása érdekében a katonai vámügyi szerv és a nemzetközi katonai
szervezet indokolt kérelmére a nem uniós katonai áru szállítóeszközről történő kirakását soron kívül engedélyezi.
(3) Az uniós vámjogban meghatározott kivételekkel a katonai vámügyi szerv közreműködésével szállított áruk esetén
az azonosság biztosítására a katonai vámügyi szerv részére engedélyezett különleges zár, valamint a külföldi fegyveres
erők függőzára, szalagzára, vagy a csomagon elhelyezett pecsétje szolgálhat.

3. NATO okmányhoz kapcsolódó intézkedések
5. §

(1) A katonai vámügyi szerv által az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015.
november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet 286. cikke alapján benyújtott NATO okmányok előzetes hitelesítését
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a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben meghatározott
vámhivatalnak kell végrehajtania.
(2) A vámeljárás során alkalmazandó korlátozó és tiltó rendelkezéseket – az állat- és növényegészségügyi előírások
kivételével – a NATO okmány fedezetével szállított katonai és egyéb áru vámeljárás alá vonása során akkor nem kell
érvényesíteni, ha az érintett árukat kötelékben és menetparanccsal szállítják.
(3) A vámeljárás során az állat- és növényegészségügyi vizsgálat alá eső katonai és egyéb árura az illetékes katonai
egészségügyi szolgálat által kiállított állat- és növényegészségügyi bizonyítványt el kell fogadni.
(4) Ha a NATO okmánnyal ellátott külföldi fuvarozó nem rendelkezik Magyarország területére való belépésre vagy
kilépésre feljogosító nemzetközi közúti áruszállítási engedéllyel, e tényről a vámhatóság soron kívül értesíti a katonai
vámügyi szervet, amely igazolást adhat ki arról, hogy a szállítás nemzetközi katonai tevékenységgel összefüggésben
történik. Az igazolás alapján a kiléptetést vagy a beléptetést el kell végezni.

4. Vámmentes katonai üzlet
6. §

(1) A vámmentes katonai üzlet a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/
EU bizottsági rendelet 201. cikkében foglaltaknak megfelelő vámraktári engedély birtokában üzemeltethető.
(2) A vámmentes katonai üzletet üzemeltető köteles olyan, a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott nyilvántartást
vezetni, amelyből megállapítható a katonai és egyéb áru behozatalának, beszerzésének, valamint vámeljárás alá
vonásának adatai, továbbá a mindenkori valós árukészlet, a megsemmisült árumennyiség, a veszteség, a vásárlók
köre, valamint a forgalomra vonatkozó adatok.
(3) A vámmentes katonai üzletnek a nemzetközi szerződésnek és a vámjogszabályoknak megfelelő üzleti szabályzattal
kell rendelkeznie, amelyet a katonai vámügyi szerv útján a felügyeletet ellátó vámhivatal részére kell megküldeni.
(4) A vámmentes katonai üzletben a jövedéki termék adójegy, valamint zárjegy nélkül hozható forgalomba.
(5) A vámmentes katonai üzletben forgalmazott termékek kizárólag a NATO fegyveres erők elhelyezési területén belül
kerülhetnek felhasználásra. A mentességet élvező termékeknek az elhelyezési területen kívüli kiszállítása, értékesítése
a vám-, adó- és jövedéki jogszabályokban foglaltak megsértését jelenti.

5. Áruk elidegenítése
7. §

(1) A külföldi fegyveres erő, polgári állomány és ezek tagjainak, valamint hozzátartozóinak részére a vám és egyéb terhek
alól mentesítve szabad forgalomba bocsátott áru elidegenítésére csak a vám és egyéb terhek megfizetése után
kerülhet sor.
(2) Az elidegenítés alkalmával az áru vámértékét és az ennek alapján fizetendő vám és egyéb terhek összegét a mentesség
alapjául szolgáló uniós jogszabályban foglalt rendelkezések figyelembevételével, annak hiányában a szabad
forgalomba helyezésre irányuló indítvány elfogadásának napján érvényes szabályok alapján kell meghatározni.

6. Hatósági ellenőrzés és intézkedések
8. §

(1) A katonai futár útján továbbított hivatalos okiratokat és küldeményeket – ha bűncselekmény gyanúja vagy
a szabálysértési eljárás megindítását megalapozó körülmények nem állnak fenn – a vámhatóság nem vonja
vámellenőrzés alá, ha a futár úti okmányából és az általa szállított küldeményre vonatkozó nyilatkozatból egyértelműen
megállapítható a futár jogállása és a küldemény hivatalos jellege.
(2) A katonai futárok közlekedéséről a katonai vámügyi szerv értesíti a vámhatóságot a zökkenőmentes eljárás biztosítása
érdekében.

9. §

(1) A vámhatóság a mélységi ellenőrzés során, ha katonai áruknak, szállítójárműveknek és tartályoknak a katonai bázis
területén kívül történő ellenőrzését végzi, a katonai vámügyi szerv vagy a külföldi fegyveres erő közreműködését
igényelheti.
(2) A vámhatóság a katonai vámügyi szerv bevonásával a külföldi fegyveres erők elhelyezési területén a 6. § szerinti
vámmentes katonai üzlet üzemeltetését, a jogszerűen behozott vámmentes árukat, azok okmányait, nyilvántartását,
értékesítését ellenőrizheti. Az ellenőrzést végző pénzügyőröknek az elhelyezési területre történő belépésével
kapcsolatban a katonai vámügyi szerv intézkedik.
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(3) A vámhatóság – ha jogsértő cselekmény elkövetésére van gyanú – az e rendelet hatálya alá tartozó személyeknél
a fegyveres erők állományába tartozó személyek ellenőrzését a személyforgalom elől elkülönített helyen tarthatja
meg. Ha a vámhatóság az ellenőrzés alkalmával vám- vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekményt derít fel, a felvett
jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesítenie kell a katonai vámügyi szervet is.
(4) A vámhatóság a szükséges vámvizsgálatot a katonai vámügyi szerv vagy a nyilatkozattevő kérésére – a védelmi
érdekek sérülésének elkerülése érdekében – az azok által megjelölt helyen tartja meg.
10. §		
A katonai vámügyi szerv értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervét a határon átkelő csapat- és katonai
árumozgásokról, a határátlépés várható időpontja előtt legalább három munkanappal. Előre nem látható esetben
ettől a határidőtől a katonai vámügyi szerv eltérhet, az előzetes értesítés azonban nem mellőzhető. Ha az értesítés
a határátlépés várható időpontja előtt kevesebb, mint huszonnégy órával történik, a katonai vámügyi szerv köteles
az átlépés kapcsán érintett vámhivatalt közvetlenül is értesíteni. A vámhivatal az értesítés alapján biztosítja a katonai
csapat és áruszállítmány zökkenőmentes beléptetését vagy kiléptetését.

7. Postai küldemények kezelése
11. §

(1) Hadműveleti területen a HM alárendeltségébe tartozó szerveknél az MH külszolgálatot ellátó személyei által
feladott magánpostai küldemények továbbítása – postai forgalom üzemeltetésének szüneteltetése esetén –
az MH logisztikai rendszerén keresztül történhet. Az ilyen küldemény vámeljárás alá vonását a logisztikai telephely
szerint illetékes vámhivatal végzi.
(2) A katonai vámügyi szerv képviselőként jár el az MH futárposta és a magánpostai küldeményekkel kapcsolatos
vámeljárás indítványozása, a szükséges intézkedések megtétele, a vámjogszabály előírásainak nem megfelelő
magánküldemények visszafordítása során.
(3) Az MH futárposta, valamint a magánpostai küldemények vámeljárás alá vonását, a postacsomaghoz a feladó által
kiállított CN-23 vám-árunyilatkozattal kell indítványozni.
(4) Az MH logisztikai telephelyen a behozatali vám és egyéb terhek megfizetését követően szabad forgalomba bocsátott
magánpostai küldemények kiszolgáltatásukig az MH logisztikai telephely elkülönített helyiségében tárolhatók
a vámadós által a katonai vámügyi szerv részére történő vám és egyéb terhek megfizetésének megfelelő igazolásáig.
(5) Ha a vám és egyéb teher fizetési kötelezettséggel járó küldemény után a vám és egyéb terhek vámjogszabályok
szerinti megfizetésének igazolása elmarad, vagy a címzett kéri a postaküldemény megosztás nélküli visszaküldését,
vagy az államnak ellenszolgáltatás nélkül azt felajánlja, a katonai vámügyi szerv köteles a vámhatóságnál ismételten
bemutatni a küldeményt, és azt a külföldre történő visszaszállításáig vagy a felajánlás elfogadásáig a raktárában
tárolni.

8. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet
a)
a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó
részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági
rendelet,
b)
az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i
2015/2447/EU bizottsági rendelet,
c)
az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről szóló, 2003.
január 21-i 150/2003/EK tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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14. §		
Hatályát veszti
a)
a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.)
PM rendelet,
b)
a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási
szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együttes rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez
A katonai vámügyi szerv jelvénye
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A katonai vámügyi szerv általi hitelesítésre szolgáló bélyegző mintája
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2016. évi XXXI. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról*

1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 49. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MNB hatósági eljárása során a Ket. 10. § (2) bekezdése, 29. § (1b) és (1c) bekezdése, a 29. § (3) bekezdés
b) pontja, a 29. § (3a) bekezdése, a 33. § (1a) bekezdése, 33/A. §-a, 49. §-a, a 71. § (2) bekezdés a) pontja, 71/A. §-a és
a 72. § (5) bekezdése nem alkalmazható.”
(2) Az MNBtv. 49. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az MNB a hatósági eljárása során a hiánypótlás teljesítésére negyvenöt napnál hosszabb határidőt is
megállapíthat.”
(3) Az MNBtv. 49. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MNB által lefolytatott hatósági eljárásban az eljárás felfüggesztésének helye van.
(5) A kérelemre indult eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél akkor is kérheti, ha az eljárás
felfüggesztésének egyébként nincs helye.
(6) Az eljárás az ügyfél kérelmére akkor függeszthető fel, ha
a) azt e törvény nem zárja ki,
b) nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél az eljárás felfüggesztéséhez hozzájárul, vagy az ellenérdekű
ügyfél érdekét az nem érinti.
(7) Ha az MNB az eljárást az ügyfél kérelmére függeszti fel, és az ügyfél az eljárás folytatását hat hónapon belül nem
kéri, az MNB az eljárást megszünteti.”

2. §		
Az MNBtv. 60. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Harminc napos ügyintézési határidő esetén a határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc
nappal meghosszabbítható.”
3. §

(1) Az MNBtv. 149. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az elnök MNB-től származó havi bére 5 millió forint.
(2) Az alelnök MNB-től származó bére az elnök havi bérének 90%-a.
(3) A Monetáris Tanács 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjainak MNB-től származó bére az elnök havi
bérének 60%-a.”
(2) Az MNBtv. 149. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja az elnök havi bérének 70%-a.
(6) A felügyelőbizottság további tagjainak tiszteletdíja az elnök havi bérének 60%-a.”

4. §		
Az MNBtv. 162. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által az MNB bármely feladatának
ellátásával kapcsolatban kezelt azon adat, amelynek megismerése az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdeket sértene, az MNB vagy az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában
álló gazdasági társaság általi nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb az adat keletkezésétől számított tíz évig nem
nyilvános.
(4) Az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság és ezen gazdasági társaság által
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy
közvetve irányított vállalkozás által kezelt üzleti tevékenységgel kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő
megismerése az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy ezen gazdasági társaság
által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy
közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet jelentene, nem ismerhető
meg. Aránytalan sérelemnek minősül az, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy ezen gazdasági
társaság által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül
vagy közvetve irányított vállalkozás bármely versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.
(5) Az MNB által létrehozott alapítvány gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 26-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
Az MNBtv. 54. alcíme a következő 183/G. §-sal egészül ki:
„183/G. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi XXXI. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított 49. § (1), (1a), (4)–(7) bekezdését, valamint 60. § (1a) bekezdését a Módtv.2.
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A Módtv.2.-vel megállapított 149. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdését a Módtv.2. hatálybalépését követő naptári hónap
első napjától kell alkalmazni.”
6. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2016. (V. 11.) MNB rendelete
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó
engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében
alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló
18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési,
jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus
űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.)
8. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A befektetési alapkezelőnek)
„o) a Kbftv. 196. § (1) bekezdésén alapuló – az általa kezelt befektetési alap éves könyvvizsgálatára vonatkozó
szerződéssel, illetve valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves jelentéssel kapcsolatban készített jelentésre vonatkozó
– bejelentési kötelezettségét az 55/A. mellékletben”
(meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie).
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 45. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. §		
Az R. a 4. melléklet szerinti 55/A. melléklettel egészül ki.
6. §		
Az R.
a)
4. § (2) bekezdés 4. pontjában a „bejelentési kötelezettségét” szövegrész helyébe a „bejelentési kötelezettségét
– a végleges feltételek és az ahhoz kapcsolódó összefoglaló, valamint amennyiben szükséges, az összefoglaló
fordításának egyidejű mellékelésével –” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdés d) pontjában az „egyesült ÁÉKBV-k” szövegrész helyébe az „ÁÉKBV-k, ABA-k” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelethez
1. Az R. 2. mellékletében foglalt bejelentő űrlap II. 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bejelentő űrlap
a következő II. 19. ponttal egészül ki:
„18. A forgalomba hozatal zártkörű jellegét megalapozó körülmény
19. Egyéb információ”

2. melléklet a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelethez
1. Az R. 6. mellékletében foglalt bejelentő űrlap II. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. Alaptájékoztató engedély száma
1.2. Alaptájékoztató engedélyezésének ideje (engedélyező határozat kelte)”

3. melléklet a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelethez
„45. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 99. § (4) bekezdésén alapuló – az ÁÉKBV-k, ABA-k egyesüléséről szóló jelentés megküldésére
vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
4.
5.

jogelőd ÁÉKBV/ABA neve
jogelőd ÁÉKBV/ABA székhelye
jogelőd ÁÉKBV/ABA neve
jogelőd ÁÉKBV/ABA székhelye
jogutód ÁÉKBV/ABA neve
jogutód ÁÉKBV/ABA székhelye
egyesülés időpontja (amelyre a portfóliójelentés vonatkozik)
az egyesülést jóváhagyó felügyeleti határozat száma”

4. melléklet a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelethez
„55/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 196. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési alap éves könyvvizsgálatára vonatkozó
szerződéssel, illetve valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves jelentéssel kapcsolatosan készített
jelentésre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I.		Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
Az alap megnevezése
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A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
A képviselő adatai
5.1.
a képviselő neve
5.2.
a képviselő címe/székhelye

II.		 A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
a bejelentés tárgya
2.
az éves könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgáló adatai
2.1.
a könyvvizsgáló neve
2.2.
a könyvvizsgáló címe
2.3.
a könyvvizsgálói engedély száma
2.4.
a könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
2.5.
a könyvvizsgáló kamarai minősítése, minősítései
3.
a könyvvizsgálati feladatot ellátó természetes személy könyvvizsgáló adatai
3.1.
a természetes személy könyvvizsgáló neve
3.2.
a természetes személy könyvvizsgáló könyvvizsgálói engedély száma
3.3.
a természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
3.4.
a természetes személy könyvvizsgáló kamarai minősítése, minősítései
4.
a könyvvizsgálati tevékenység ellátására adott megbízás időtartama
5.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
6.
Egyéb információ”

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2016. (V. 11.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) a következő
5. §-sal egészül ki:
„5. § Az adatszolgáltató az L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást e rendeletnek a jegybanki információs
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről
szóló 17/2016. (V. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 1–3. pontjával megállapított rendelkezései szerint első alkalommal
2016 harmadik negyedévére mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §		
Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése.
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5. §		
Nem lép hatályba az R.
a)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 70. sora,
b)
2. melléklet II. pontjában a „Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról” (MNB
azonosító kód: L72) megnevezésű adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. melléklet 1–3. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1010

1. melléklet a 17/2016. (V. 11.) MNB rendelethez
1. Az R. 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(MNB
azonosító kód

Az adatszolgáltatás
Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre
gyakorisága

7

Z07

Természetes személyek anonimizált
jövedelmi és munkatörténet adatai

ONYF

megállapodás szerint

teljesítésének módja

elektronikus úton
(elektronikus
adathordozó)

határideje

megállapodás szerint

címzettje)

MNB Statisztikai
igazgatóság
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2. melléklet a 17/2016. (V. 11.) MNB rendelethez
1. Az R. 2. melléklet II. pontjában az L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 03. táblája helyébe a következő 03. tábla lép:
„03. tábla: Nyújtott háztartási hitelek kockázati információi
Adósra, szerződésre vonatkozó információk

Sorkód

000001
000002
000003
….

A szerződés kockázati információi

Szerződés KHRazonosítója

Szerződéskötés
dátuma

Törlesztő részlet
összege

Törlesztő részlet
devizaneme

Szerződés utolsó
előfordulásának
jelzője

Hitelkiváltás
céljából kötött
szerződés? (i/n)

A hitelt ügynökön
keresztül
folyósították? (i/n)

Értékvesztés
összege

Kockázati súly
(RWA-hoz)

PD

LGD

Kitettségérték

Ügyleti kamat
(állományi)

JTM rendelet
szerinti JTM
érték

Kedvezményes súlyok
nélkül számított JTM
érték

A JTM számításhoz
figyelembe vett
jövedelem nagysága

Késedelmes napok
száma (legrégebbi
hátralék szerint)

aa

ab

ac

ad

ae

af

ag

ba

bb

bc

bd

be

bf

bg

bh

bi

bj

nnnnnn

"

2. Az R. 2. melléklet II. pontjában az L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai II. pont 9. alpontjában a „bi)” szövegrész helyébe a „bj)” szöveg, II. pont
12. alpontjában a „bh” szövegrész helyébe a „bi)” szöveg lép.

„13a. A 03. tábla bh) oszlopában jelentendő adatokra a JTM rendelet JTM számítására vonatkozó előírásai azzal az eltéréssel irányadók, hogy a JTM rendelet 2. § 6. pont c)
alpontja szerinti esetben a havi törlesztőrészletet 100 százalékon kell figyelembe venni.”
4. Az R. 2. melléklet II. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
„MNB azonosító: Z07
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3. Az R. 2. melléklet II. pontjában az L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai II. pontja a következő 13a. alponttal egészül ki:

Kitöltési előírások
Természetes személyek anonimizált jövedelmi és munkatörténet adatai
Az ONYF az általa kezelt, egyedi szintű, a természetes személyek jövedelmét leíró, valamint a munkahelyükre és foglalkoztatottságukra vonatkozó, anonimizált adatokat
az MNB-vel megkötött, mindenkor hatályos adatátadási szerződésnek megfelelően, az adatokat személyes jellegüktől megfosztva és anonim kapcsolati kóddal ellátva
köteles megküldeni az MNB részére.”
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A Danubius Nyugdíjpénztár közleménye
A Danubius Nyugdíjpénztár a Nemzetgazdasági Közlöny 2015. évi 6. számában tévesen jelentette meg a pénztár vagyonát piaci
értéken:
„A pénztár vagyona piaci értéken 33 382 267 ezer Ft” helyett
a helyes összeg: 3 382 267 ezer Ft.

HIRDETMÉNYEK

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:
2347801–2347850

Bihari Csanád

sorszámú nyugtatömb használata 2016. április 2-től
érvénytelen;
valamint
2370601–2370650

Faragó Ferenc

sorszámú nyugtatömb használata 2016. május 9-től
érvénytelen;
valamint
903133

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.
Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.
(A Szerkesztőség)

Vati Cintia

sorszámú üzletkötői igazolvány használata 2016. május
13-tól érvénytelen;
valamint
901333

Szeleczky Lajos

sorszámú ügynökigazolvány használata 2016. május 12-től
érvénytelen;
és
901116

Madarász Gyula

sorszámú ügynökigazolvány használata 2016. május 18-tól
érvénytelen.
*
A Groupama Biztosító Zrt. bejelentése:
6013141–6013170
sorszámú nyugtatömb használata 2016. április 14-től
érvénytelen.
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A Kormány 87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.)
109. §-a a következő 19. és 20. ponttal egészül ki:
[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„19. turizmusért,
20. vendéglátásért”
(felelős tagja.)
2. §		
A Korm. rendelet1. 12. alcíme a következő 124/A. és 124/B. §-sal egészül ki:
„124/A. § (1) A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező
és -közvetítő tevékenységre, az utazási és utazást közvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint
– a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve –
az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében
a) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,
b) kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében
az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében
az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködésével,
c) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,
d) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet.
124/B. § (1) A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében előkészíti a vendéglátásra vonatkozó
jogszabályokat.
(2) A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és
intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.”
3. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet1. 90. § 19. és 20. pontja, 107. §-a és 108. §-a.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
E:13 és E:34 mezőjében az „NGM” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg,
b)
F:13 és F:34 mezőjében a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter”
szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozata
a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a turizmussal
kapcsolatos állami feladatok koordinálására 2016. április 15. napjától dr. Bienerth Gusztávot kormánybiztossá (a
továbbiakban: Kormánybiztos) nevezi ki.
2. A Kormánybiztos ellátja a következő feladatokat:
a)
a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálása,
b)
a Magyar Turisztikai Ügynökség tevékenységének koordinálása,
c)
külön kormányhatározatban meghatározott további feladatok ellátása.
3. A miniszterelnök a Kormánybiztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter útján irányítja.
4. A Kormánybiztos a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásokban részesül.
5. A Kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti, tevékenységének támogatására a Magyar Turisztikai Ügynökség
szervezeti keretei között kerül sor.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozata
a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről
A turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2016. (III. 31.)
Korm. határozat végrehajtása érdekében a Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét – 2016. április 15-ei fordulónappal
– az 1. melléklet szerint módosítja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi
változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének
adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és
a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetéséről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál
a)
az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b)
az azonosítás alatt álló kiadásoknak és bevételeknek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat, illetve azon belül
egységes rovatrend szerinti azonosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 70 187 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el
a következő év költségvetésébe beépülő módon a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági
Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 21 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el
a következő év költségvetésébe beépülő módon a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi
kapcsolattal összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 1. Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport
javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
6. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti címrendi átrendezés megvalósulásáig az érintett előirányzatok terhére
kötelezettségvállalásra csak a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértése mellett kerülhet sor.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

333739
347784

ÚJ címrendi besorolás
JogAlcím- JogFejezet Cím cím cso- cím
port

XVII.
XVII.

20
20

33
33

8
9

Megnevezés

Agrármarketing célelőirányzat
Turisztikai célelőirányzat

Fejezet

XV.
XV.

Régi címrendi besorolás
JogAlcímCím
cím
csoport

25
25

3
3

Jogcím

2
3
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2. melléklet az 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási egyedi
azonosító
280645

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

XV.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

280834
006343

Alcím
szám

K1
K2
K3
38

1

K5

1

K1
K2
K3
7

Fejezet
név

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Nemzetközi tagdíjak
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

2

Jogcím
csop.
szám

Alcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Államháztartási egyedi
azonosító

Cím
név

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

52 825
14 373
2 989

37 371
10 267
5 688

21

43 457

-52 825
-14 373
-2 989

-37 371
-10 267
-5 688

-21

-43 457

Egyéb működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

BEVÉTEL

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
38
Egyéb feladatok
280834
1
Nemzetközi tagdíjak
XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium
1
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
006343
25
Fejezeti kezelésű előirányzatok
7
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
244190
2
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma ( fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
280645

XVII.

Cím
szám

1
20

70 187

17 fő

70 208

I. n.év

ezer forintban
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25
244190

Kiemelt
előir.
szám

53 326

21

43 457

-70 187

-53 326

-21

-43 457
II. n.év

III. n.év

IV. n.év

70 208
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A Kormány 97/2016. (V. 3.) Korm. rendelete
a Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs,
kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a)
a Martonvásár város külterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti Martonvásár 0143, 0149/2, 0137/2, 0138,
0139, 0140, 0161/2, 0126, 0120/2 és 0101/2 helyrajzi számok alatt elhelyezkedő ingatlanok területén ipari
telephely kialakításával,
b)
a Martonvásár város külterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti Martonvásár 0172/2, 0210, 0212, 0216/4,
0206/1 és 0206/2 helyrajzi számok alatt elhelyezkedő ingatlanok területén kiegészítő beruházásokkal, továbbá
c)
a Martonvásár város belterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti Martonvásár 174, 175, 176, 211, 274 helyrajzi
számok alatt elhelyezkedő ingatlan (Brunszvik kastély parkja) területén agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési
beruházásokkal
(a továbbiakban együtt: Beruházás) kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni és
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 97/2016. (V. 3.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2016. évi XXXII. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével
összefüggő törvénymódosításokról*
1. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosítása
1. §		
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) Vámszabad területi társaságoknak a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez az állami adó- és vámhatóság
központi szervének igazolása szükséges arról, hogy azt az ingatlant, amelyen a társaság székhelye található és
működését tervezik, vámszabad területté nyilvánították.
(2) A társaság indítványára a cégbíróság keresi meg az állami adó- és vámhatóság központi szervét az igazolás
megküldése iránt.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 26-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
2. §		
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a nyilvántartásba vett
egészségügyi szolgáltató vagy a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet kéri – az (5) bekezdés
szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.”

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
3. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 138/C. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„138/C. § Lakóingatlan lefoglalásának tényéről a végrehajtó – a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat részére
történt kézbesítését követő 15 napon belül – tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt.”
(2) A Vht. 154/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A végrehajtó köteles – a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon
belül – tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére
irányuló kérelmet terjesztett elő.
(12) A végrehajtó az árverési vevő kérelmére – szükség esetén rendőrség közreműködésével – akkor intézkedik
az ingatlan kiürítése iránt a 182. § és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerint a jegyző részére
megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt.”
(3) A Vht. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 306/T. §-sal egészül ki:
„306/T. § (1) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló szóló 2016. évi XXXII. törvénnyel (a továbbiakban:
2016. évi XXXII. törvény) megállapított 138/C. §-át a 2016. évi XXXII. törvény hatálybalépését követően megindított
végrehajtási eljárásban lefoglalt lakóingatlanokra kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 139. § (1) bekezdését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba
lépését követően megindított végrehajtási eljárásban értékesített lakóingatlanokra kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 147. § (5) bekezdését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba
lépését követően megindított végrehajtási eljárásban lefoglalt, illetve értékesített, valamint azokra a lakóingatlanokra
kell alkalmazni, amelyek kiürítését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően kérelmezték.
(4) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 154/A. § (11) és (12) bekezdését azokra a lakóingatlanokra
kell alkalmazni, amelyek kiürítését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően kérelmezték.”
(4) A Vht. 139. § (1) bekezdésében a „138/C. § szerinti – a jegyző által igazolt – bejelentéstől” szövegrész helyébe
a „138/C. § szerinti tájékoztatástól” szöveg lép.
(5) A Vht. 147. § (5) bekezdésében az „A 138/C. § alkalmazásában” szövegrész helyébe az „A 138/C. §, a 139. § (1) bekezdés,
valamint a 154/A. § (11) és (12) bekezdés alkalmazásában” szöveg lép.

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
4. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a kiállító hatóság az (1) bekezdésben meghatározott hatósági igazolvány eltulajdonításáról
hivatalból tudomást szerez, intézkedik az eltulajdonított hatósági igazolvány pótlásáról.”
(2) A Szaztv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Ha a polgár birtokából az adóigazolvány kikerül, e tényt haladéktalanul be kell jelentenie az állami
adóhatóságnak.
(2) A bejelentés az adóigazolvány eltulajdonítása esetén a rendőrség felé is megtehető. Ebben az esetben a rendőrség
a bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állami adóhatóságot.”
(3) A Szaztv. 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a rendőrség tudomást szerez a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány eltulajdonításáról,
haladéktalanul értesíti az egészségbiztosítási szervet.”

1022

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. szám

5. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása
5. §		
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény „A természeti értékek és a természeti területek védelmével
kapcsolatos eljárási szabályok” alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési munka végzése során
természeti érték kerül elő, a kivitelező köteles azt a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, és
a természeti értéket és a természeti érték előkerülésének helyszínét a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.”

6. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
6. §		
Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a)
18. § (2) bekezdésében az „– a 13. § (2) bekezdésében előírt, illetőleg azok végrehajtására vonatkozó egyéb
jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelően –” szövegrész,
b)
42. § (1) bekezdése.

7. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosítása
7. §		
Hatályát veszti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 57. § (2) bekezdése.

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
8. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a bejelentő
kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti az ingatlanügyi hatóságot. Az ingatlanügyi hatóság a közhiteles
nyilvántartást vezető szerv értesítése alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti.”
(2) Az Inytv. 39. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelemnek, illetve mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van
– ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetését is –, a kérelmezőt tizenöt napon belül fel kell hívni a hiány
pótlására. Ha a kérelemnek, illetve mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága
van, de a kérelmet a rangsorban előrébb álló kérelem miatt, vagy kérelemre a tulajdonjog-bejegyzési engedély
benyújtásáig függőben kell tartani, a hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző kérelem elbírálásának napjától,
illetve a tulajdonjog-bejegyzési engedély benyújtásának napjától számított tizenöt napon belül kell kiadni.”
(3) Az Inytv. „Függőben tartás” alcíme a következő 47/B. §-sal egészül ki:
„47/B. § Nem tartható függőben a beadvány, ha a bejegyzés iránti kérelmet a 39. § (3) bekezdése alapján határozattal
vagy a 39. § (4) bekezdése alapján végzéssel el kell utasítani.”

9. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
9. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül
ki:
„(15a) A (15) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a (3) bekezdésben foglaltak alapján felügyelet mellett tevékenységet végző személy kéri – a (15) bekezdés szerinti
határidőben értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet.”
(2) Az Eütv. 116/A. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a jelölt kéri
– a (7) bekezdés szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.
(7b) A (7) bekezdés c) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
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a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a munkavégzés helyeként meghatározott
egészségügyi szolgáltató, vagy – ha nem szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a munkáltató
– a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató kéri – a (7) bekezdés szerinti határidőben
értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.”
(3) A Eütv. 217. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a halottvizsgálati
szaktanácsadó kéri – a (9) bekezdés szerinti határidőben értesíti a szaktanácsadói névjegyzéket vezető egészségügyi
államigazgatási szervet.”

10. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
10. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül
ki:
(A közlekedési igazgatási hatóság:)
„i) ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával összefüggő feladatokat,
gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról;”

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása
11. §

(1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője,
az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles)
„b) a hatóság útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő
feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint jogosult intézményt, valamint”
(2) A Kötv. 52. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a tulajdonos (birtokos)
kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a hatóságot.”
(3) A Kötv. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A védetté nyilvánított kulturális javak kereskedelmi forgalomban – így különösen árverésen – történő átruházása
esetén a (3) bekezdés szerinti bejelentésre a kereskedő köteles. Ez a rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha
a védettség ténye később jut a kereskedő tudomására.”

12. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása
12. §		
A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„13. § (1) A természetes személy és a jogi személy a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változásokat a változástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni a miniszternek.
(2) A változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy
is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a közvetítő kéri –
a (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minisztert.”
13. §		
Hatályát veszti a Ktv. 7. § (1) bekezdése.

13. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása
14. §

(1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 40. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a fél kéri – a 24. §
szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot.”
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(2) A Jst. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § (1) A fél adatváltozás-bejelentési kötelezettsége a per jogerős befejezésig áll fenn, ezt követően pedig a támogatás
visszatérítésére köteles fél a lakóhelyében, tartózkodási helyében, szálláshelyében és munkavégzésének helyében
bekövetkezett változást köteles a változást követő öt napon belül bejelenteni a visszatérítési kötelezettségének
fennállásáig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a fél kéri –
az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot.”
(3) A Jst. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a jogi segítő kéri –
a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot.”

14. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
15. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az állami adó- és vámhatóság a közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatási jogviszony
megszüntetése esetén a bejelentést haladéktalanul továbbítja az állami foglalkoztatási szervnek.”
(2) Az Art. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A változásbejelentési kötelezettség azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az adózó
kéri – az (1) bekezdésében meghatározott határidőben értesíti az állami adóhatóságot.”

15. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény módosítása
16. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 37. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az adóraktár
engedélyese kéri – haladéktalanul értesíti a vámhatóságot.”
(2) A Jöt. 57/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a jogosult kéri –
a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a vámhatóságot.”

16. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
17. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 25/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az üzemeltető kéri –
a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Hivatalt.”

17. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása
18. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 71/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését
követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A felfüggesztő döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.
(4a) Az eljárás felfüggesztése vagy függőben tartása esetén az eljáró hatóság – a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával
– legkésőbb a felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának végét követő nyolcadik napon függő hatályú
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döntést hoz, amelyben rendelkezik az eljárás folytatásáról és a (4) bekezdés szerinti, a felfüggesztés vagy függőben
tartás időtartamának figyelmen kívül hagyásával számított időpontról.”
(2) A Ket. 71/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A szakhatóság és a belföldi jogsegély keretében megkeresett szerv a (8) bekezdésben foglalt esetben a jogerőre
emelkedéséről szóló értesítésétől számított öt napon belül intézkedik az eljárására tekintettel felmerült és a kérelmező
ügyfelet terhelő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az eljárására tekintettel felmerült és a kérelmező
ügyfelet terhelő eljárási költség eljáró hatóságnak történő megfizetéséről.”
(3) A Ket. 171. §-a a következő (13)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi
CLXXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit azok hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(14) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit
az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

18. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása
19. §		
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(2) bekezdések szerinti változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt
tőle a fogadó szervezet kéri – az (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a családpolitikáért felelős
minisztert.”

19. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény módosítása
20. §

(1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: SzVMt.) 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az e törvény hatálya
alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozás kéri – az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a rendőrséget.”
(2) Az SzVMt. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az igazolvány adataiban bekövetkező változás esetén a (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében,
amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles
nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az igazolvánnyal rendelkező személy kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben
értesíti a rendőrséget.”

20. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
21. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A cégbíróság a cég bejegyzett adatainak változásáról, a cég törléséről – a céginformációs szolgálat útján
és az (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – értesíti azt a közhiteles nyilvántartást vezető szervet, amely
a nyilvántartásában a cégre vonatkozóan cégjegyzékadatot is nyilvántart, feltéve, hogy a céginformációs szolgálat
elektronikus értesítésének feltételei biztosítottak.”

21. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
22. §

(1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 23. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az e törvény szerinti eljárásokban szükséges ügygondnokot, illetve eseti gondnokot a kisajátítási hatóság rendeli
ki. Ügygondnokot vagy eseti gondnokot kell kirendelni abban az esetben is, ha a tulajdonos vagy más kártalanításra
jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen.”
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(2) A Kstv. 25. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kisajátítási hatóság – a szükséges szakértelem rendelkezésre állása folytán – nem rendel ki szakértőt,
a kártalanítás meghatározása érdekében – az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseitől eltérően – az állami
adóhatóság összehasonlító értékadatok szolgáltatására irányuló eljárása keretében a kisajátítási hatóság az ingatlan
helyrajzi számát is jogosult megismerni.
(5) A kisajátítást megalapozó közérdekű cél megvalósítását szolgáló tevékenység vagy beruházás azonossága
esetén a kisajátítási hatóság az összehasonlító értékadatokat az egymással területi szempontból összefüggő további
kisajátítási eljárások során is felhasználhatja.”
(3) A Kstv. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kisajátítási hatóság az előmunkálatokat engedélyező határozatában a kisajátítást kérő kérelmére – ha a kisajátítási
hatóság nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel – a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából
szakértőt rendel ki.”
23. §		
A Kstv.
a)
22. § (2) bekezdésében a „negyvenöt” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
b)
25. § (2) bekezdésében a „továbbá a kisajátításra vonatkozó szakvélemény” szövegrész helyébe a „továbbá – ha
a szükséges szakértelemmel a kisajátítási hatóság nem rendelkezik – a kisajátításra vonatkozó szakvélemény”
szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti a Kstv.
a)
14. § (4) bekezdésben a „– szakértői vélemény alapján –” szövegrész,
b)
26. § (5) bekezdésében az „és a szakértő kirendelése” szövegrész,
c)
31/A. § (4) bekezdése.

22. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
25. §

(1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az eredeti állapot helyreállítását – határidő vagy határnap megjelölésével – az ingatlanügyi hatóság határozattal
rendeli el, és a határozatban foglaltak végrehajtását helyszíni szemle keretében ellenőrzi.”
(2) A Tfvt. 63. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az ültetvényhasználó
kéri – a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a telepítési hatóságot.”

26. §		
Hatályát veszti a Tfvt. 17. § (2) és (3) bekezdése.

23. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
27. §		
Hatályát veszti a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (5) bekezdés g) pontjában az „a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszony
megszüntetését köteles bejelenteni a megyei foglalkozatási szervnek, továbbá” szövegrész.

24. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény módosítása
28. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 20. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Aki a katasztrófát vagy a katasztrófa veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles
bejelenteni.
(2) A bejelentést
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

5. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1027

b) az önkormányzati tűzoltóság,
c) a rendőrség, vagy
d) a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal
felé kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdés alapján értesített szerv a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a többi értesítendő
szervet.”

25. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
29. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kérelem benyújtója
kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet,
az állami intézményfenntartó központ és az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében
a hivatalt, más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt.”

26. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
30. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a települési önkormányzatnál végzett közszolgálati ellenőrzés keretében
a települési önkormányzat szervének határozatával okozott olyan jogszabálysértést tár fel, amelyből a polgármester
közvetlen vagy közvetett anyagi előnyre tehet szert, és más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának
nincs helye, a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre irányadó rendelkezései alkalmazásával
a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordul.”

27. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
31. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kisadózó
vállalkozás kéri – az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti az állami adóhatóságot.”

28. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
32. §		
Hatályát veszti az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 22. § (1) bekezdésében
„a miniszternek és” szövegrész.

29. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása
33. §		
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a hegyközségi tag kéri
– a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a hegybírót.”

30. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása
34. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
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„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a nyilvántartásban
szereplő személy vagy szervezet kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a felügyeleti szervet.”

31. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása
35. §		
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a halgazdálkodásra
jogosult kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a halgazdálkodási hatóságot.”

32. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
módosítása
36. §		
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 11. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kérelmező kéri –
a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minősítőt.”

33. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása
37. §

(1) A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Ha a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára jogellenesen szerzett fémkereskedelmi
engedélyköteles anyagot ajánlottak fel megvételre, erről, valamint a felajánlást tevő személlyel kapcsolatban
tudomására jutott információkról a telephely szerint illetékes fémkereskedelmi hatóságot vagy az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szervet haladéktalanul értesíti, továbbá az átvételt megtagadja.
Az értesített szerv haladéktalanul tájékoztatja a másik értesítendő szervet. Gyanúnak minősül e szempontból
különösen, ha a megvételre felajánlott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a fémkereskedelmi vagy a kulturális
örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg beazonosítható módon szerepel, vagy annak
fizikai tulajdonságai, külső megjelenése egyértelműen arra enged következtetni, hogy az jogsértésből származik.”
(2) Az Fktv. 8. §-a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a fémkereskedő kéri
– haladéktalanul értesíti a hivatalt.”

34. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
38. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a földhasználó kéri –
az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti az ingatlanügyi hatóságot.”

35. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény módosítása
39. §

(1) A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 4. §-a a következő
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a regisztrált felhasználó
kéri – a (7) bekezdés szerinti határidőben értesíti a MOKK-ot.”
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(2) A Hbnytv. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a képviselő vagy
a képviselt kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a közjegyzőt.”

36. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása
40. §

(1) A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 14. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a bizalmi
vagyonkezelő vállalkozás kéri – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a hivatalt.”
(2) A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 24. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a 22. §
(1) bekezdésében meghatározott nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő, vagyonrendelő, illetve a közöttük
létrejött szerződésben meghatározott kedvezményezett kéri – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül
értesíti a hivatalt.”

37. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása
41. §

(1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 32. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az energetikai auditor
kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a regisztráló szervezetet.”
(2) Az Ehtv. 33. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz,
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az energetikai auditáló
szervezet kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a regisztráló szervezetet.”

38. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
42. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentése azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
az adós vagy az adóstárs kéri – az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatot.”

39. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása
43. §		
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott változásbejelentési
kötelezettség azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy
az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az akkreditált szervezet vagy az akkreditált
státuszú természetes személy kéri – az ott meghatározott határidőben értesíti az akkreditáló szervet.”

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
44. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az ajánlatkérő
kéri – az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Közbeszerzési Hatóságot.”
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41. Egyes törvények hatályon kívül helyezése
45. §		
Hatályát veszti
1.
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
2.
az általános mezőgazdasági összeírásról szóló 1999. évi XLVI. törvény,
3.
a szőlő- és gyümölcs ültetvények összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény,
4.
a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény,
5.
az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények
módosításáról szóló 2004. évi XXIII. törvény,
6.
a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi
LXV. törvény,
7.
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CXLIX. törvény,
8.
az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény,
9.
az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi XXXIX. törvény,
10.
az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény,
11.
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LV. törvény,
12.
a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2012. évi LXII. törvény,
13.
a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXV. törvény,
14.
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXI. törvény,
15.
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2012. évi
LXXXIX. törvény,
16.
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi
CVII. törvény,
17.
az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény,
18.
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXI. törvény,
19.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvény,
20.
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIX. törvény,
21.
az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény,
22.
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény,
23.
a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 2012. évi CLXXXIII. törvény,
24.
a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCI. törvény,
25.
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény,
26.
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvény,
27.
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény,
28.
az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény,
29.
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi VI. törvény,
30.
az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról
szóló 2013. évi XX. törvény,
31.
a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény,
32.
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény
módosításáról szóló 2013. évi XXIX. törvény,
33.
a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról szóló 2013. évi XLV. törvény,
34.
az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges
módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény,
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az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXVIII. törvény,
az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXI. törvény,
az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal
összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény,
az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény,
az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CIII. törvény,
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVII. törvény,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvény,
az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXVI. törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény,
a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló
2013. évi CXLV. törvény,
az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény,
az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény,
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint
a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2013. évi
CCI. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCII. törvény,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó
törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló
2013. évi CCV. törvény,
az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény,
az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCXXXI. törvény,
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXXVI. törvény,
az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény,
az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény,
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 2014. évi XII. törvény,
a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes
adótörvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIV. törvény,
az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény,
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXII. törvény,
az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXIII. törvény,
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények
módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,
az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XCII. törvény,
az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCVIII. törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény,
a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú
együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXV. törvény,
az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi
XLIV. törvény,
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 2015. évi XLVIII. törvény,
az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXVII. törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2015. évi CI. törvény,
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a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXV. törvény
az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény,
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény,
az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi
CXCIV. törvény,
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes
adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CCXVII. törvény.

42. Záró rendelkezések
46. §		
Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi szakértőkről*
A szakértői bizonyítás jelentőségének növekedése szoros összefüggésben áll azzal a fejlődési folyamattal, amely a tudomány
és technika terén, valamint ennek hatására a társadalomban az elmúlt évtizedekben végbement. Ennek eredményeként
nőtt a különleges szakértelmet igénylő területek száma, a társadalmi viszonyok egyre bonyolultabbá váltak, amely
az igazságszolgáltatásban úgy jelent meg, hogy a peres és hatósági eljárások tárgyi és szerkezeti összetétele jelentős változáson
ment át. Jellemzővé vált a jogi problémáknak más szakmákhoz tartozó kérdésekkel való összefonódása és emiatt megítélésük
egyre nehezebbé válása. Ezzel párhuzamosan a bírósági eljárásokban megnőtt az igény a modern természettudományok
eredményeinek a bizonyítási eljárásban történő felhasználása iránt.
A fent írt új tendenciák olyan minőségi változásokat idéztek elő a bírósági és hatósági eljárásokban, különösen a szakértői
bizonyítással kapcsolatban, amelyek egyre több országban tették szükségessé e jogintézmény minden részletre kiterjedő, átfogó
elemzését és újraszabályozását.
Az említett minőségi változásokat követő elégtelen reakciók, az igazságügyi szakértői működéssel összefüggésben felmerült
aggályok, valamint a kamarai rendszer működésének a közelmúltban előtérbe került problémái elvezettek az igazságügyi
szakértésbe és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megrendüléséhez.
Mindezekre tekintettel az Országgyűlés az igazságügyi szakértői tevékenység és az igazságügyi szakértői szervezet megújítása,
valamint az igazságügyi szakértésbe és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése céljából a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A törvény hatálya
1. §		
E törvény hatálya kiterjed
a)
az igazságügyi szakértői tevékenységre,
b)
az igazságügyi szakértőkre és a szakértőjelöltekre, az eseti szakértőkre, a szakkonzultánsra és
a segédszemélyzetre,

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 26-i ülésnapján fogadta el.
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az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) bejegyzett gazdasági társaságokra,
a szolgáltatókra,
az igazságügyi szakértői intézményekre, az igazságügyi szakértői intézetekre, az igazságügyi szakértői
testületekre, a külön jogszabályban szakvélemény adására feljogosított állami szervekre, intézményekre,
intézetekre és
a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarára (a továbbiakban: Kamara).

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
eljárást megindító irat: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti keresetlevél, a külön jogszabályban
meghatározott nemperes eljárást megindító kérelem, aktanyomat, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti kérelem, a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti
feljelentés vagy magánindítvány, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti feljelentés vagy magánindítvány,
2.
egyesített szakvélemény: több, különböző szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő által készített, egységes
okiratba foglalt szakvélemény,
3.
együttes szakvélemény: több, azonos szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő által készített, egybehangzó,
egységes okiratba foglalt szakvélemény,
4.
eseti szakértő: olyan – az eljárásban megállapítandó vagy megítélendő jelentős tény vagy egyéb körülmény
megállapításához vagy megítéléséhez – megfelelő szakértelemmel rendelkező természetes vagy jogi
személy, aki nem igazságügyi szakértő; valamint olyan igazságügyi szakértő, aki az igazságügyi szakértői
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben
meg nem határozott szakterületen ad szakvéleményt,
5.
igazságügyi szakértői intézet: olyan – jellemzően egyetem mellett működő – állami szerv, amely kizárólagosan,
illetve törvényben vagy az alapszabályában meghatározott alaptevékenységén, így különösen tudományos,
oktatói vagy kutatói tevékenységén kívül igazságügyi szakértői tevékenységet is végez,
6.
igazságügyi szakértői intézmény: az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vagy vele
egyetértésben más miniszter által alapított központi költségvetési szerv, amelynek alaptevékenysége
jogszabályban meghatározott igazságügyi szakértői kirendelés teljesítése,
7.
igazságügyi szakértői testület: a miniszter rendeletében vagy más jogszabályban létrehozott, a létrehozó
jogszabályban meghatározott szakkérdésben, bizottságként eljárva véleménynyilvánításra jogosult,
jellemzően jogi személy,
8.
igazságügyi szakértői tevékenység: a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő igazságügyi
szakértő, illetve az igazságügyi szakértő munkáját segítő egyéb személyek által, a kirendelő hatóság, bíróság,
ügyészség, rendőrség (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése vagy megbízás alapján, e törvény által
meghatározott szervezeti keretek között, jellemzően szakértői díj ellenében végzett, a hatóság eljárásaiban
különleges szakértelmet igénylő tény vagy egyéb körülmény megállapítását vagy megítélését elősegítő
részcselekmények összessége, így különösen a szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése,
a szakvélemény előkészítése, elkészítése és előterjesztése, valamint a hatóság kérésére annak kiegészítése és
az ezekkel összefüggő valamennyi részcselekmény,
9.
kirendelés: az igazságügyi szakértő eljárását megalapozó bírósági, közjegyzői, ügyészségi, rendőrségi vagy
jogszabályban meghatározott más hatóság által meghozott döntés, amely minden esetben az igazságügyi
szakértői tevékenység kifejtésére való felhívást tartalmazza, így különösen a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti végzés, a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti határozat, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti végzés, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti határozat,
10.
kompetenciavétség: az a fegyelmi vétség, amelyet az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben
meghatározott rendelkezések megszegésével követ el,
11.
külön minősítéssel rendelkező igazságügyi szakértő: olyan igazságügyi szakértő, aki nemzetközi vagy hazai
szakmai szervezet akkreditált minősítő testülete által létrehozott személyi szakmai minősítést szerzett, amely
garantálja az adott szakterületen a kiemelkedő képzettséget és szakértelmet, illetve a szakmai tapasztalatot,
a folyamatos szakmai fejlődést és függetlenséget,
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lelet: a szakvélemény részét képező tartalmi egység, amely a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra és
eszközökre, valamint a vizsgálat tárgyában bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok összességét
tartalmazza,
segédszemélyzet: a szakértői vélemény elkészítése során a technikai jellegű tevékenységet elvégző személy,
szakkonzultáns: a szakértői vélemény elkészítésében közreműködő, megfelelő szakismerettel rendelkező
személy,
a szakértő véleménye: a szakvélemény részét képező tartalmi egység, amely a szakmai ténymegállapításokból
levont következtetéseket, ennek keretében a feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazza,
szolgáltató: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény szerinti szolgáltató,
tisztségviselő: a Kamara szerveiben valamely tisztséget betöltő személy, így különösen a küldöttek, a Kamara
elnöke, elnökhelyettesei, a bizottságok elnökei és tagjai, a tagozatok elnökei, a főtitkár és a titkárok.

II. FEJEZET
AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐ
3. Az igazságügyi szakértői tevékenység
3. §

(1) Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki
fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének
megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.
(2) Az igazságügyi szakértő a szakértői tevékenységéért szakértői díjra jogosult.
(3) Az igazságügyi szakértő a tevékenységét e törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére
irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni.

4. §

(1) Igazságügyi szakértői tevékenységet – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az erre feljogosított
a)
természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő),
b)
gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) és szolgáltató,
c)
igazságügyi szakértői intézmény és igazságügyi szakértői intézet,
d)
igazságügyi szakértői testület,
e)
külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, intézet és szervezet (a továbbiakban együtt:
szervezet) és
f)
külön törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
[az a)–f ) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: szakértő] végezhet.
(2) Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői tevékenységet önálló tevékenységként, egyéni vállalkozóként,
társaság vagy szolgáltató tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve igazságügyi szakértői intézmény vagy igazságügyi
szakértői intézet, igazságügyi szakértői testület vagy más szerv nevében végezheti.
(3) Ha az igazságügyi szakértő a (2) bekezdés szerinti alkalmazottként vagy az igazságügyi szakértői intézmény vagy
igazságügyi szakértői intézet, igazságügyi szakértői testület vagy szervezet nevében jár el, tevékenységét
a)
a társaság, szolgáltató vagy szervezet alkalmazásában álló igazságügyi szakértő a munka törvénykönyve
szerinti munkaviszonyban, a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszonyban vagy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyban,
b)
az igazságügyi szakértői testület nevében eljáró igazságügyi szakértő – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszonyban vagy
c)
az igazságügyi szakértői intézmény vagy igazságügyi szakértői intézet nevében eljáró igazságügyi szakértő
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszonyban,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti szolgálati jogviszonyban vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti közalkalmazotti
jogviszonyban
(a továbbiakban együtt: munkavégzésre irányuló jogviszony) végezheti.
(4) Kivételesen az igazságügyi szakértői tevékenység ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező eseti szakértő is
igénybe vehető, ha
a)
az adott szakterületen nincs bejegyzett igazságügyi szakértő,
b)
az adott szakterületen – időszakos hiány vagy egyéb szakmai ok miatti hiány okán – a bejegyzett igazságügyi
szakértők egyike sem tud eleget tenni a kirendelésnek, vagy
c)
az adott szakterület nem szerepel a miniszter rendeletében felsorolt szakterületek között.

5. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1035

(5) Eseti szakértőként csak az járhat el, aki a 45. § (2) bekezdés n) pontja szerinti felhívásnak megfelelően az igazságügyi
szakértőkre vonatkozó etikai és fegyelmi követelményeknek aláveti magát.
(6) Más szakterületre már bejegyzett szakértő eseti szakértőként kizárólag a (4) bekezdés c) pontja alapján járhat el,
amennyiben megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
(7) Azokat a szakkérdéseket, amelyekre nézve jogszabályban rögzített feladatkörében eljárva kizárólag meghatározott
szakértő adhat szakvéleményt, valamint azokat a szakértőket, amelyek egyes szakterületeken szakvélemény adására
kizárólagosan jogosultak, kormányrendelet határozza meg.

4. Az igazságügyi szakértővé válás feltételei
5. §

(1) Igazságügyi szakértői tevékenység végzését a névjegyzéket vezető hatóság – a névjegyzékbe, meghatározott
szakterületre történő felvétel útján – kérelemre annak a természetes személynek engedélyezi, aki a (2) bekezdésben
meghatározott feltételeknek megfelel és akivel szemben nem áll fenn a (3) bekezdésben foglalt kizáró ok.
(2) A névjegyzékbe az vehető fel, aki
a)
büntetlen előéletű, és nem áll az igazságügyi szakértői vagy a szakterületének megfelelő tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b)
a kérelmében megjelölt szakterületen az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott
vagy azzal egyenértékű képesítéssel és – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a képesítés megszerzésétől
számított, legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c)
az 57. § (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakértőjelölti jelölti időt vagy szakértőjelöltként kötelező
szakmai közreműködőként elvégzett ügyszámot, továbbá a Kamara által külön szabályzatban előírt képzési és
vizsgafeltételeket teljesítette,
d)
a miniszter által szervezett igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogi ismeretek oktatásán
részt vett és a jogi vizsgát – a miniszter rendeletében meghatározott mentesülés esetét kivéve – sikeresen
letette,
e)
a szakterületén működő szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelező kamarai tagságot
jogszabály előírja,
f)
kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve –
eleget tesz, és
g)
nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, támogatott döntéshozatal vagy közügyektől eltiltás hatálya
alatt.
(3) Nem vehető fel a névjegyzékbe az,
a)
akivel szemben büntetőeljárás – a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve – van folyamatban,
b)
akit a Kamarából kizártak, a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig,
c)
aki a 13. § (2) bekezdésében foglaltak hatálya alatt áll vagy
d)
aki a 67. § (5) bekezdésében foglaltak hatálya alatt áll.
(4) Az igazságügyi szakértő, igazságügyi szakértői tevékenység folytatására a névjegyzékbe történő felvétellel és
az igazságügyi szakértői eskü letételével válik jogosulttá.
(5) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásának a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeit,
az igazságügyi szakértők szakterületének besorolását és a szakterületekhez kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai
feltételeket a miniszter rendeletben határozza meg.

6. §		
A névjegyzéket vezető hatóság hivatalból, hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt, hogy az igazságügyi szakértő
megfelel-e az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint azt, hogy vele szemben nem áll
fenn az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok.
7. §

(1) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel szempontjából a miniszter rendeletében meghatározott képesítéssel
egyenértékűnek kell tekinteni azt a képesítést, amelyet
a)
jogszabály egyenértékűnek ismer vagy ismert el, vagy
b)
az a) pontban foglaltak hiányában a névjegyzéket vezető hatóság egyenértékűnek ismer el.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével a képesítés egyenértékűségének megállapítása érdekében
az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság – szükség esetén – szakvéleményt is beszerezhet.
(3) A képesítés megfelelőségének vizsgálatára a névjegyzéket vezető hatóság bizottságot kérhet fel (a továbbiakban
e § alkalmazásában: bizottság). A bizottság szakértőként jogosult eljárni, tevékenységéért díjazás nem illeti meg.
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A bizottság tagjai a névjegyzéket vezető hatóságtól függetlenek, feladatkörükben nem utasíthatók. A bizottság
elnökét a miniszter jelöli ki. A bizottság további tagja az oktatásért felelős miniszter és a Kamara által kijelölt egy-egy
személy.
(4) A bizottság a képesítés egyenértékűségének vizsgálata során az álláspontját a kérelmező végzettségének képzési
anyagára és a szakterülethez előírt képesítés képzési tervére figyelemmel állapítja meg.
(5) Nem szükséges vizsgálni a kérelmező azon képesítésének egyenértékűségét, amely a miniszter rendeletében előírt
képesítéssel a jogszabályok alapján egyértelműen nem egyenértékű.
8. §

(1) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlati időt a névjegyzékbe történő
felvételét kérő személy szakértőjelöltként is megszerezheti. Nem szakértőjelöltként megszerzett szakmai gyakorlati
idő szakirányú jellegének igazolására – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a névjegyzéket vezető hatóság
szakhatósági állásfoglalást szerez be.
(2) Ha a szakhatóság az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges gyakorlati idő szakirányúságáról
szóló állásfoglalását határidőben nem adja ki, a szakhatóság hozzájárulását nem lehet megadottnak tekinteni.
(3) Az eljárás megindítása előtt az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellegének igazolására beszerzett előzetes szakhatósági hozzájárulás a keltétől számított egy éven belül
használható fel a névjegyzékbe-vételi eljárásban.
(4) Ha a kérelemhez benyújtott iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a névjegyzéket vezető hatóság azt állapítja
meg, hogy a kérelmező a névjegyzékbevétel feltételeinek kétséget kizáróan megfelel, a névjegyzéket vezető hatóság
a szakhatóság megkeresését mellőzi, és a szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegét maga állapíthatja meg.
(5) A miniszter rendeletében az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához kötelező szakmai gyakorlat időtartamára
egyes szakterületeken öt évnél rövidebb határidőt állapíthat meg, ha
a)
a képesítés megszerzése már feltételezi az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakmai
gyakorlatot vagy
b)
a kérelmező az adott szakterületen tudományos fokozattal vagy ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik.

9. §

(1) A névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet a névjegyzéket vezető hatóságnál kell benyújtani. A névjegyzékbe
történő felvétel iránti kérelem tartalmára vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. Kérelem csak
a miniszter rendeletében szereplő szakterületre nyújtható be.
(2) A névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről értesíti a Kamarát. A Kamara az eljárásban véleményezőként vesz részt.
A Kamara az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jelzi, ha tudomása van olyan tényről, ami akadálya
a kérelmező felvételének.
(3) Ha a kérelmező a névjegyzékbe való felvételi kérelmét több szakterületre terjeszti elő, az egyes szakterületek
vonatkozásában önálló hatósági döntést lehet hozni.
(4) A névjegyzéket vezető hatóság a névjegyzékbe való felvételről szóló határozat másolatát, a határozat meghozatalától
számított tizenöt napon belül megküldi a Kamarának.
(5) A névjegyzéket vezető hatóság az igazságügyi szakértőt e minőségének igazolására igazságügyi szakértői
igazolvánnyal látja el. Az igazságügyi szakértői igazolványra vonatkozó részletes szabályokat a miniszter rendeletben
állapítja meg.
(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvénytől eltérve, ha
a névjegyzéket vezető hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem döntött, a kérelmezőt nem illeti meg
az igazságügyi szakértői tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának joga, és a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a hatóság mulasztására vonatkozó általános szabályait kell
alkalmazni.

10. §

(1) Az igazságügyi szakértő a névjegyzékbe vételét követő két hónapon belül, a névjegyzéket vezető hatóság előtt esküt
tesz.
(2) A szakértői eskü az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegéből
és annak első mondatát követően a következő szövegből áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet
lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint teljesítem.”
(3) Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplő tisztség
megnevezése az eskü tétele során: igazságügyi szakértő.
(4) Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői igazolványát az eskü letétele után veheti át, a tevékenységét az eskü
letétele után kezdheti meg.
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(5) Ha az igazságügyi szakértő az eskütételben akadályozva van, az (1) bekezdésben meghatározott határidőt az akadály
megszűnésétől kell számítani. Ha az igazságügyi szakértő az esküt határidőben nem tette le, a névjegyzékből
a határidő lejártát követő tizenöt napon belül törölni kell.
(6) A névjegyzéket vezető hatóság biztosítja, hogy az igazságügyi szakértő a névjegyzékbe történő felvételét követően
az esküt határidőben letehesse. Ha a névjegyzéket vezető hatóság ezt nem biztosítja, az igazságügyi szakértő
a névjegyzékből nem törölhető; az esküt a névjegyzéket vezető hatóság által kijelölt legközelebbi időpontban le kell
tennie.

5. A névjegyzék
11. §

(1) Az igazságügyi szakértő 1. mellékletben meghatározott adatait és a tevékenységével kapcsolatos egyes tényeket
a névjegyzék tartalmazza. A névjegyzék vezetésének és a névjegyzékkel összefüggő adatszolgáltatás szabályait
a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti névjegyzék – az 1. melléklet 1.1.–1.5., 1.7.–1.8., 1.11., 1.13., pontjában, valamint 1.18.1. és
1.18.2. alpontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(3) Az 1. melléklet 1.12.1. és 1.12.3.–1.12.5. alpontja szerint nyilvántartott igazságügyi szakértőnek az 1. melléklet 1.1.,
1.6.–1.9. pontjaiban, 1.10.1. alpontjában, 1.11. pontjában, 1.12.4. és 1.12.5. alpontjában, 1.13. pontjában, 1.16. és
1.17. pontjában, valamint 1.19.–1.22. és 1.23. pontjában foglalt adatai nyilvánosak, azokat az igazságügyi szakértői
névjegyzéket vezető hatóság a kormányzati portálon közzéteszi.
(4) A névjegyzék (3) bekezdésben fel nem sorolt adatai nem nyilvánosak, azokról csak törvényben foglalt esetben, az arra
jogosult részére adható tájékoztatás. A névjegyzéket vezető hatóság az 1. melléklet 1.10.2. és 1.10.3. alpontjában,
valamint 1.15. pontjában foglalt adatok kivételével a nyilvántartás adatait a Kamara részére átadja, azokat a Kamara
e törvény rendelkezései szerint nyilvántartja és kezeli.
(5) Az 1. melléklet 1.12.4., 1.12.5. és 1.18.2. alpontjában foglalt adatokat a Kamara, az 1.1.–1.8., 1.11. és 1.13. pontjában
foglalt adatokat az igazságügyi szakértő, az 1.16. és 1.18.1. pontjában foglalt adatokat a hatóság köteles bejelenteni
a névjegyzéket vezető hatóságnak. Az 1. melléklet 1.16. pontjában és 1.18.1. alpontjában foglalt adatokról a hatóság
a névjegyzéket vezető hatóságot és a Kamarát is értesíteni köteles.
(6) A névjegyzéket vezető hatóság az 1. melléklet 1.12.6. alpontja szerint nyilvántartott igazságügyi szakértő adatait és
a vonatkozó tényeket tárolja, feldolgozza és jogos érdekének igazolása után, törvény által arra jogosított harmadik
személy részére továbbítja. A névjegyzékből történő törlés időpontjától számított tíz év elteltével a névjegyzéket
vezető hatóság gondoskodik az adatok törléséről.
(7) A névjegyzéket vezető hatóság az igazságügyi szakértő 1. melléklet 1.1.–1.4. pontjaiban és 1.6. pontjában szereplő
adatait a hatóság megkeresésére, az igazságügyi szakértővel való kapcsolattartás újrafelvétele, az igazságügyi
szakértő bírságolása vagy a bírság végrehajtása céljából átadja a hatóságnak.
(8) Az igazságügyi szakértőnek az 1. mellékletben meghatározott adatait és a tevékenységével kapcsolatos egyes tényeket,
valamint a 2. mellékletben meghatározott adatokat és körülményeket – a hatóságok munkájának és a megfelelő
szakértő kiválasztásának elősegítése érdekében – az e célra létrehozott elektronikus felület (a továbbiakban:
elektronikus felület) tartalmazza. Az elektronikus felület létrehozására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat
a miniszter rendeletben állapítja meg.

6. A szakterület kiterjesztése
12. §		
A szakterület kiterjesztése iránti kérelem előterjesztésére, valamint elbírálására a felvétel iránti kérelemre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kérelem benyújtásához a jogi vizsgát megismételni,
valamint az 5. § (2) bekezdés g) pontjában és az 5. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt feltételeket igazolni nem kell.

7. A névjegyzékből való törlés
13. §

(1) Az igazságügyi szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha
a)
azt az igazságügyi szakértő kéri,
b)
a névjegyzékbe való felvétel feltételei – ide nem értve az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt
– már a felvételkor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek, illetve az igazságügyi szakértő a szakértői esküt
a 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem teszi le,
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c)

(2)

(3)

(4)
(5)

a névjegyzékben szereplő adatok változását, a miniszter rendeletében meghatározott módon, ismételt
felhívásra, a jogkövetkezményekre történő írásbeli figyelmeztetés után, szándékosan nem jelenti be,
d)
az igazságügyi szakértő hatósági kirendelésre történő szakvélemény nyújtásával egy évet elérő késedelembe
esett,
e)
azon statisztikai adatokat, amelyeket e törvény alapján a Kamara részére szolgáltatni köteles, két egymást
követő negyedévben határidőben nem szolgáltatja,
f)
az igazságügyi szakértő negyedévente esedékes statisztikai adatszolgáltatást két éven belül három alkalommal
elmulasztja, vagy az általa szolgáltatott adatok eltérnek a szakértő nyilvántartásában szereplő adatoktól,
g)
az e törvény alapján fennálló képzési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,
h)
kamarai tagsága
ha)
kizárás útján,
hb)
a kamarai tagdíj fizetésének elmulasztása miatt, továbbá
hc)
egyéb okból
megszűnt, vagy
i)
meghalt.
Ha a névjegyzékből történő törlésre
a)
az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alapján került sor, az igazságügyi szakértő a határozat jogerőre
emelkedésétől számított öt éven belül,
b)
az (1) bekezdés d) és f ) pontja alapján kerül sor, az igazságügyi szakértő a határozat jogerőre emelkedésétől
számított két éven belül vagy
c)
az (1) bekezdés c), e) és g) pontja, vagy h) pontjának hb), és hc) alpontjai alapján kerül sor, a határozat jogerőre
emelkedésétől számított egy éven belül
a névjegyzékbe nem vehető fel.
A névjegyzéket vezető hatóság az (1) bekezdés a) pontja esetében az igazságügyi szakértőt az érintett szakterületről
törli. A névjegyzéket vezető hatóság az igazságügyi szakértőt az (1) bekezdés b) pontja esetében azon szakterület
tekintetében törli a névjegyzékből, amely tekintetében a névjegyzékbe vétel feltételei a felvételkor sem álltak fenn
vagy utóbb megszűntek.
Az (1) bekezdés e) és f ) pontjai szerinti törlési ok fennállását a névjegyzéket vezető hatóság az 54. § szerinti eljárásban
állapítja meg.
Az (1) bekezdés i) pontja esetén a névjegyzéket vezető hatóság a névjegyzékbe a halál tényét hivatalból bejegyzi, és
ezzel egyidejűleg az igazságügyi szakértőt a névjegyzékből törli.

14. §		
Ha az igazságügyi szakértő
a)
a névjegyzékből – a 13. § (1) bekezdés i) pontja kivételével – törlésre kerül,
b)
kamarai tagságát felfüggesztették vagy
c)
tevékenységét a Kamara engedélyével szünetelteti,
a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles igazolványát a névjegyzéket vezető hatóságnak,
a folyamatban lévő ügyek iratait pedig a hatóságnak, illetve a megbízónak átadni.

8. Az igazságügyi szakértők képzése
15. §

(1) Az igazságügyi szakértő részére szükséges jogi ismeretek oktatásának és a jogi vizsgának a megszervezéséről
a miniszter gondoskodik. A rendszeres jogi oktatáson való részvétel és – a miniszter rendeletében meghatározott
mentesülés esetét kivéve – a jogi vizsga letétele kötelező.
(2) A Kormány által rendeletben kijelölt vizsgaszervező az igazságügyi szakértők részére szükséges jogi ismeretek
oktatásával kapcsolatban a vizsgázó
a)
nevét, születési helyét és idejét, személyiigazolvány-számát valamint lakcímét,
b)
munkáltatójára vonatkozó adatok közül a munkáltató nevét, székhelyét, fő tevékenységét vagy szakterületét,
és
ba)
gazdasági társaság munkáltató esetén annak cégjegyzékszámát és a vezető tisztségviselő nevét vagy
bb)
igazságügyi szakértői intézmény esetén az intézményvezető nevét,
c)
arra vonatkozó adatait, hogy a vizsgán megjelent-e, továbbá, hogy megjelenése esetén a vizsgát milyen
eredménnyel zárta és
d)
vizsgabizonyítványának számát és keltét
tartja nyilván, illetve kezeli.
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(1) Az igazságügyi szakértő köteles a szakértői tevékenysége gyakorlásához szükséges rendszeres, a Kamara vagy
a miniszter által szervezett szakmai továbbképzéseken részt venni, és a miniszter rendeletében előírt képzési
kötelezettség teljesítését kreditpontokkal igazolni.
(2) Ha az igazságügyi szakértő más szakmai kamarának is tagja, és az érintett szakmai kamara által szervezett oktatáson
vagy szakmai továbbképzésen vesz részt, részvételét a miniszter rendeletében meghatározottak szerint, a teljesítendő
kreditpontjaihoz hozzászámíthatja.

9. Az igazságügyi szakértő munkájának értékelése
17. §

(1) Az igazságügyi szakértők munkáját – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – e törvény rendelkezései és a miniszter
rendeletében meghatározott részletes szabályok szerint értékelni kell.
(2) Az értékelés célja az igazságügyi szakértő munkájának elfogulatlan megítélése, a teljesítményét befolyásoló ismeretek,
képességek és személyiségjegyek feltárása, ezáltal a szakmai fejlődésének az elősegítése.
(3) Az értékelést megalapozó vizsgálatnak – alapvetően a jogerősen befejezett ügyek alapján – fel kell tárnia az igazságügyi
szakértő gyakorlatát, különös tekintettel arra, hogy
a)
a szakvélemény előkészítése, elkészítése, valamint előterjesztése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelt-e,
b)
az igazságügyi szakértő a jogszabályok és a hatóság által előírt határidőket és az ügyviteli, valamint adatkezelési
szabályokat megtartotta-e,
c)
az igazságügyi szakértő a hatóság által feltett kérdések közül valamennyi kérdésben véleményt nyilvánított-e,
d)
az igazságügyi szakértő a hatóságokkal megfelelően együttműködött-e, a jogszabályban előírt kötelező
bejelentési kötelezettségeinek eleget tett-e,
e)
a szakvélemény megszerkesztése a jogszabályoknak és a releváns szakmai gyakorlatnak megfelelően,
a hatóságok és a Kamara által elvárt megfelelő szakmai színvonalon történt-e,
f)
az igazságügyi szakértő a rá vonatkozó továbbképzési követelményeknek eleget tett-e, valamint azok
eredményeit a szakmai tevékenységébe megfelelően integrálta-e,
g)
az igazságügyi szakértő munkája során segédszemélyzet, szakkonzultáns, illetve szakértőjelölt közreműködését
igénybe vette-e és
h)
az igazságügyi szakértőre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, kamarai és egyéb szakmai szabályzatoknak
az adott szakterületen kiadott szakértői módszertani leveleknek (a továbbiakban: módszertani levél)
az igazságügyi szakértő eljárása megfelelt-e.
(4) Az igazságügyi szakértő munkáját abból a szempontból is szükséges vizsgálni, hogy az általa adott szakvélemény
mennyiben volt felhasználható a hatóság eljárásában. A szakvélemény felhasználhatóságát alapvetően nem érinti,
ha a hatóság döntését más szakvéleményre vagy egyéb bizonyítékra alapította, és a később beszerzett bizonyíték
igénybevételét nem az igazságügyi szakértő szakvéleményének fogyatékosságai indokolták.

18. §

(1) A névjegyzékbe felvett igazságügyi szakértő tevékenységét a névjegyzékbe történő felvételt követő második évben,
legkésőbb az igazságügyi szakértő névjegyzékbe történő felvételt követő tizennyolc hónapon belül, ezt követően
pedig ötévente értékelni kell.
(2) Soron kívül értékelni kell az igazságügyi szakértő tevékenységét, ha
a)
az igazságügyi szakértő ezt maga kéri vagy
b)
az 55. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a névjegyzéket vezető hatóság jelzésére kerül sor.
(3) Az igazságügyi szakértő tevékenységének szakmai értékelését a (2) bekezdésben meghatározott személyi körön kívül
más nem kérheti.
(4) Ha az igazságügyi szakértő szakmai értékelését a (2) bekezdés a) pontja szerint maga kéri, köteles ezért a miniszter
rendeletében meghatározott díjat megfizetni.

19. §

(1) Az értékelést megalapozó vizsgálat elrendelésére a Kamara minőségbiztosítási bizottsága jogosult. A 18. §
(2) bekezdése szerinti esetekben a minőségbiztosítási bizottság az értékelést megalapozó vizsgálatot köteles
elrendelni. A rendszeres értékelést megalapozó vizsgálatot a minőségbiztosítási bizottság hivatalból rendeli el.
(2) A minőségbiztosítási bizottság a vizsgálat lefolytatására háromtagú szakmai értékelő tanácsot jelöl ki. A szakmai
értékelő tanácsot a minőségbiztosítási bizottság egy tagja vezeti; a szakmai értékelő tanács további két tagját
az értékeléssel érintett szakterületen alapított szakmai tagozatból, elsősorban a miniszter rendeletében meghatározott
külön minősítéssel rendelkező igazságügyi szakértők közül kell kijelölni. Amennyiben az igazságügyi szakértő
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tevékenységét több szakterületen végzi, minden szakterülettel további egy tanácstagot kell kijelölni, az adott
szakterületen érintett tagozatból.
Az értékelést megalapozó vizsgálatról a jegyzőkönyvet a főtitkár által kijelölt jegyzőkönyvvezető vezeti.
Az értékelést megalapozó vizsgálat lefolytatásának elrendelését az igazságügyi szakértővel írásban kell közölni.
A közlésnek tartalmaznia kell a szakmai értékelő tanács személyi összetételét is, amellyel szemben az igazságügyi
szakértő a közlés átvételétől számított tizenöt napon belül kifogást nyújthat be a minőségbiztosítási bizottság
elnökéhez. A kifogásról a minőségbiztosítási bizottság elnöke tizenöt napon belül indokolt határozatot hoz.
A minőségbiztosítási bizottság elnökének határozatával szemben az igazságügyi szakértő harminc napon belül
bírósági jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be.
A bíróság az (5) bekezdés alapján benyújtott kérelmet nemperes eljárásban bírálja el. Ha e törvényből vagy az eljárás
nemperes jellegéből más nem következik, a bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási
perekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság kizárólagosan illetékes.

20. §

(1) Az értékelést megalapozó vizsgálatot az elrendeléstől számított harminc napon belül le kell folytatni, és az értékelést
a befejezéstől számított tizenöt napon belül kell elvégezni.
(2) Az értékelést megalapozó vizsgálat során a szakmai értékelő tanács az igazságügyi szakértő
a)
szakvéleményeit megvizsgálhatja,
b)
iratait, nyilvántartásait megtekintheti, azokról másolatot készíthet,
c)
meghallgatását elrendelheti és foganatosíthatja és
d)
szóbeli előadásánál – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – jelen lehet, ha az igazságügyi szakértőt
a szakvélemény szóbeli előadása miatt tárgyalásra idézik.
(3) Az igazságügyi szakértő meghallgatása csak fontos okból mellőzhető.
(4) Az igazságügyi szakértő a vizsgálat lefolytatása alatt mindvégig köteles a szakmai értékelő tanáccsal együttműködni.
A vizsgálatot a szakmai értékelő tanács lehetőleg az igazságügyi szakértő munkájának akadályozása nélkül köteles
lefolytatni.
(5) A szakmai értékelő tanács és a minőségbiztosítási bizottság a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok
során tudomására jutott adatokat a megalapozott szakmai értékelés elkészítése céljából jogosult kezelni.
A minőségbiztosítási bizottság az értékelés során tudomására jutott adatokat az értékelés befejezését követő hat
hónap elteltével köteles zárolni. Amennyiben az igazságügyi szakértő a minőségbiztosítási bizottság határozatával
szemben bírósági jogorvoslatot vesz igénybe, az adatok zárolására a minőségbiztosítási bizottság a jogerős bírósági
határozat közlését követő hat hónap elteltével köteles.
(6) A szakmai értékelő tanács tagjait a vizsgálat során tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség
terheli.

21. §

(1) Az igazságügyi szakértő értékelését a szakmai értékelő tanács a minőségbiztosítási bizottság elé terjeszti.
Az értékelésben csak tényszerűen megalapozott megállapítások lehetnek. Az igazságügyi szakértő értékelését
a minőségbiztosítási bizottság határozattal fogadja el.
(2) Az értékelés eredményeként az igazságügyi szakértő
a)
kiválóan alkalmas,
b)
alkalmas vagy
c)
alkalmatlan
minősítést kap.
(3) A határozatot és az igazságügyi szakértő értékelését kézbesíteni kell az értékelt igazságügyi szakértőnek és
a névjegyzéket vezető hatóságnak. A névjegyzéket vezető hatóság az értékelés eredményeként a (2) bekezdés a) és
b) pontjában foglaltakat a névjegyzékbe bejegyzi.
(4) A névjegyzékbe bejegyzett, de még nem értékelt igazságügyi szakértő esetén a névjegyzékben az értékelés hiányára
kell utalni.
(5) Alkalmatlan minősítés esetén a minőségbiztosítási bizottság kezdeményezi az igazságügyi szakértő Kamarából
történő kizárását. A kizárás kérdésében a Kamara elnöksége (a továbbiakban: elnökség) határoz. Az elnökség
a kizárás kérdésében hozott határozatát kézbesíti az értékelt igazságügyi szakértőnek és a névjegyzéket vezető
hatóságnak. A névjegyzéket vezető hatóság az igazságügyi szakértőt a miniszter rendeletében meghatározott eljárás
lefolytatásával a névjegyzékből törli.
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(6) A szakmai értékelő tanács elnöke
a)
fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén értesíti az elnökséget vagy
b)
bűncselekmény gyanúja esetén értesíti a Kamara főtitkárát.
(7) A főtitkárt – a szakmai értékelő tanács elnökével való egyetértés esetén – feljelentési kötelezettség terheli.
22. §

(1) A minőségbiztosítási bizottság határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.
(2) Az alkalmatlan értékelést kapott igazságügyi szakértő a minőségbiztosítási bizottság határozatának és az értékelésnek
a kézhezvételétől számított harminc napon belül bírósági jogorvoslat iránt – jogszabálysértésre hivatkozással –
keresetet nyújthat be. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
(3) A keresetlevelet a Kamarához kell benyújtani. A Kamara a keresetlevelet az ügy irataival együtt nyolc napon belül
továbbítja az eljáró bírósághoz.
(4) A kereset benyújtásáról a Kamara értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot.
(5) A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
(6) A perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.

III. FEJEZET
AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ TÁRSASÁG
10. Az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére feljogosított társaságok
23. §

(1) Igazságügyi szakértői tevékenység végzését a névjegyzéket vezető hatóság – a névjegyzékbe meghatározott
szakterületre történő felvétel útján – kérelemre annak a társaságnak engedélyezi, amelynek van olyan igazságügyi
szakértői tevékenység folytatására feljogosított tagja vagy alkalmazottja, akinek a kamarai tagsági jogviszonya nem
szünetel vagy nincs felfüggesztve. Kérelem csak a miniszter rendeletében szereplő szakterületre nyújtható be.
(2) Igazságügyi szakértői tevékenységet a társaság csak azon a szakterületen és azon tagja vagy alkalmazottja végezhet,
aki a névjegyzékben az adott szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértőként szerepel.

11. A társaságok névjegyzékbe vétele és törlése
24. §

(1) A társaság névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmét a névjegyzéket vezető hatósághoz kell benyújtani.
A névjegyzékbe vétel iránti kérelem tartalmára vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(2) A társaság igazságügyi szakértői tevékenység folytatására a névjegyzékbe történő felvétellel válik jogosulttá.
(3) A névjegyzékbe való felvételről és a felvételi kérelem elutasításáról szóló döntésre a 9. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

25. §

(1) A társaságnak az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott adatait a névjegyzék tartalmazza. A mellékletben
meghatározott adatok a 2.8. alpont kivételével nyilvánosak és azokat a névjegyzéket vezető hatóság a kormányzati
portálon közzéteszi. A névjegyzékkel összefüggő adatszolgáltatás szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti névjegyzék – az 1. melléklet 2.1.–2.3. pontjaiban és 2.5.–2.7. pontjaiban foglalt adatok
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

26. §		
A társaságot a névjegyzékből törölni kell, ha
a)
azt a társaság kéri,
b)
a cégbíróság a cégjegyzékből – a 27. §-ban megjelölt eset kivételével – törli,
c)
nincs a névjegyzékben szereplő tagja vagy alkalmazottja,
d)
a névjegyzékben szereplő valamennyi tagjának és alkalmazottjának a kamarai tagsága szünetel, vagy fel van
függesztve vagy
e)
az 5. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott kötelezettségének felhívás ellenére ismételten nem tesz
eleget.
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27. §		
Ha a társaság működési forma megváltoztatása vagy egyesülés útján szűnt meg, és a jogutód társaság
a 23. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, a névjegyzéket vezető hatóság a társaság kérelmére
a jogutódlást a névjegyzékben átvezeti.

12. Az eljáró igazságügyi szakértő kijelölése
28. §

(1) Az ügyben eljáró igazságügyi szakértőt a társaság vezető tisztségviselője az igazságügyi szakértői tevékenységre
feljogosított tagjai vagy alkalmazottjai közül jelöli ki.
(2) Nem jelölhető ki a társaságnak az a tagja vagy alkalmazottja, akivel szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok
áll fenn. Ha a kizáró ok a társasággal vagy annak vezető tisztségviselőjével szemben áll fenn, a társaság egyetlen tagja
vagy alkalmazottja sem adhat szakvéleményt.
(3) Ha az igazságügyi szakértő a kizáró okot maga jelentette be vagy a kizáráshoz maga is hozzájárult, a társaság vezető
tisztségviselője
a)
más igazságügyi szakértő kijelöléséről saját hatáskörében gondoskodik vagy
b)
kijelölhető igazságügyi szakértő hiányában a kirendelést visszautasítja
és erről a hatóságot haladéktalanul értesíti.
(4) Ha a hatóság állapít meg az igazságügyi szakértőre nézve kizáró okot, a társaság vezető tisztségviselője
a (3) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.

13. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
29. §		
A szolgáltató az igazságügyi szakértői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására
irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető hatóságnak bejelenteni. A szolgáltató az igazságügyi szakértői
tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén e tevékenység folytatására
jogosult tagja vagy alkalmazottja útján folytathatja.

IV. FEJEZET
IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI INTÉZMÉNYEK, IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI INTÉZETEK, IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI
TESTÜLETEK ÉS SZERVEZETEK
14. Az igazságügyi szakértői intézmények
30. §

(1) Igazságügyi szakértői intézményt a miniszter vagy vele egyetértésben más miniszter alapíthat és szüntethet meg.
(2) Az igazságügyi szakértői intézmény központi költségvetési szerv.
(3) Az igazságügyi szakértői intézmény alaptevékenységének minősül
a)
olyan ügyben történő hatósági kirendelés teljesítése, amelyben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi
a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását,
b)
a külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, és
c)
az a) és b) pontban felsorolt alaptevékenység ellátása érdekében külön jogszabályban megjelölt igazgatási,
gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási feladatok ellátása, valamint a működési feltételek biztosítása.
(4) Az igazságügyi szakértői intézmény az alaptevékenysége körébe tartozó kirendelésnek más tevékenységét
megelőzően köteles eleget tenni.
(5) Az igazságügyi szakértői intézmény a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak olyan kirendelést, illetve
szakvélemény készítésére irányuló megbízást fogadhat el, amely alaptevékenységéből fakadó kötelezettségeinek
teljesítését nem veszélyezteti.
(6) Az igazságügyi szakértői intézmény szakértői tevékenységén kívül – az oktatási és tudományos tevékenységet kivéve
– vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
(7) Az igazságügyi szakértői intézmény az igazságszolgáltatás és más hatóságok igényeinek zavartalan kielégítése
érdekében szakértői tevékenység ellátására megbízási szerződést köthet azzal, hogy a szakértő megbízási szerződés
keretében végzett tevékenységére az 52. § (2)–(5) bekezdésének rendelkezései irányadók.
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31. §

(1) Az igazságügyi szakértői intézménynek az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott adatait a névjegyzék tartalmazza.
Az igazságügyi szakértői intézménynek a névjegyzékben szereplő adatai nyilvánosak, és azokat a névjegyzéket vezető
hatóság a kormányzati portálon is közzéteszi. A névjegyzékkel összefüggő adatszolgáltatás szabályait a miniszter
rendeletben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az 1. melléklet 3.4. pontjában foglalt adat tekintetében közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.

32. §

(1) Az ügyben eljáró igazságügyi szakértőt az igazságügyi szakértői intézmény vezetője az intézményben működő,
elsősorban az adott szakterületre a névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők közül jelöli ki.
(2) Ha az igazságügyi szakértői intézmény nevében a szakvéleményt az igazságügyi szakértői intézmény névjegyzékben
nem szereplő, de az adott szakterületen szakmai jártassággal rendelkező alkalmazottja adja, eljárására az igazságügyi
szakértőkre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
(3) Nem jelölhető ki az igazságügyi szakértői intézménynek az az igazságügyi szakértője, akivel szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok áll fenn. Ha a kizáró ok az intézmény vezetőjével szemben áll fenn, az intézményben működő
egyetlen igazságügyi szakértő sem adhat szakvéleményt.
(4) Ha az igazságügyi szakértő a kizáró okot maga jelentette be vagy a kizáráshoz maga is hozzájárult, az igazságügyi
szakértői intézmény vezetője más igazságügyi szakértő kijelöléséről a saját hatáskörében gondoskodik, és erről
a hatóságot haladéktalanul értesíti.
(5) Ha a hatóság állapít meg az igazságügyi szakértőre nézve kizáró okot, az igazságügyi szakértői intézmény vezetője
más igazságügyi szakértőt jelöl ki.

15. Az igazságügyi szakértői intézetek
33. §

(1) Az igazságügyi szakértői intézet kizárólagosan vagy alaptevékenységén kívül igazságügyi szakértői tevékenységet
végezhet.
(2) Az igazságügyi szakértői intézet azon szakterületeken, amelyeken a Kormány rendeletében foglaltak szerint
kizárólagosan jogosult szakvélemény adására, más kirendeléseket megelőzően köteles a kirendeléseknek eleget
tenni. Más szakterületen történő kirendelése esetén az igazságügyi szakértői intézet a rendelkezésére álló erőforrások,
kapacitások függvényében teljesíti a kirendeléseket.

34. §

(1) Az ügyben eljáró igazságügyi szakértőt az igazságügyi szakértői intézet vezetője az intézetben működő, elsősorban
az adott szakterületre a névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők közül jelöli ki.
(2) Ha az igazságügyi szakértői intézet nevében a szakvéleményt az igazságügyi szakértői intézet névjegyzékben nem
szereplő, de az adott szakterületen szakmai jártassággal rendelkező alkalmazottja adja, eljárására az igazságügyi
szakértőkre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
(3) Az igazságügyi szakértői intézet nevében eljáró igazságügyi szakértő, illetve az igazságügyi szakértői intézet kizárására
a 32. § (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(4) Az igazságügyi szakértői intézet alkalmazásában álló igazságügyi szakértői tevékenységet végző személyek
igazságügyi szakértővé válására vonatkozóan a miniszter rendeletben eltérő szabályokat állapíthat meg.

16. Az igazságügyi szakértői testületek
35. §

(1) A miniszter – a szakterület ágazati irányításáért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben, az ott meghatározott
szakkérdésekben szakértőként vélemény nyilvánítására igazságügyi szakértői testületet hozhat létre. Az igazságügyi
szakértői testületet más jogszabály is létrehozhatja. A más jogszabály által létrehozott szakértői testületekre e törvény
rendelkezéseit – a szakértői testületet létrehozó jogszabályban foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
(2) A jogi személy igazságügyi szakértői testület a vagyonával önállóan gazdálkodik, üzletszerű gazdasági tevékenységet
csak a feladatai ellátásához vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó mértékben folytathat. Az igazságügyi szakértői
testület tartozásaiért a saját vagyonával felel, a tagok az igazságügyi szakértői testület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
(3) Az igazságügyi szakértői testület jogi személy. Nem jogi személy az igazságügyi szakértői testület akkor, ha
a gazdálkodása a miniszter rendeletében vagy más jogszabályban szabályozott egyéb módon is biztosított.
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(1) Az igazságügyi szakértői testület tagja olyan szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkező személy lehet, aki
a)
az adott szakterületen egyetemi doktori vagy tudományos fokozattal rendelkezik,
b)
egyetemi doktori vagy tudományos fokozattal és az adott szakterületen legalább tízéves szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkezik vagy
c)
az adott szakterületen legalább tízéves igazságügyi szakértői gyakorlattal rendelkezik.
(2) Az igazságügyi szakértői testület elnökét és tagjait a miniszter – a szakterületet felügyelő miniszter egyetértésével –
öt évre nevezi ki. Az igazságügyi szakértői testület nem igazságügyi szakértő tagjaira e törvénynek az igazságügyi
szakértőre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.
(3) Az igazságügyi szakértői testület tagjai a miniszter vagy képviselője jelenlétében esküt tesznek. A szakértői eskü
az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegéből és annak első
mondatát követően a következő szövegből áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen
és a legjobb tudásom szerint teljesítem.”
(4) Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplő tisztség
megnevezése az eskü tétele során: igazságügyi szakértői testületi tag.
(5) Az igazságügyi szakértői testület szakértőként vélemény nyilvánítására eseti bizottságot hoz létre. A bizottság
legalább három-, de legfeljebb öttagú, eljárása során független, munkájáért külön díjazásban részesül. Az igazságügyi
szakértői testület és a bizottság eljárásának részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

17. Az igazságügyi szakértői testületek feletti törvényességi felügyelet
37. §

(1) Az igazságügyi szakértői testület működése felett a miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol, amelynek célja
annak ellenőrzése, hogy az igazságügyi szakértői testület működése a jogszabályoknak, az ügyrendjének, valamint
a szabályzatainak megfelel-e és a kirendelésnek eleget tesz-e.
(2) A törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyre, amelyben bírósági vagy más hatósági eljárásnak van helye,
valamint a szakértői vizsgálatra és a szakvélemény tartalmára.
(3) A miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében
a)
felhívja az igazságügyi szakértői testület tagjait a szabályszerű működés helyreállítására,
b)
összehívja az igazságügyi szakértői testület tagjait a szabályszerű működéshez szükséges intézkedések
megtétele érdekében vagy
c)
ha a szabályszerű működés másként nem biztosítható, az igazságügyi szakértői testület elnökének megbízatását
– a szakterület ágazati irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben – visszavonja.

18. A szervezet
38. §		
A szervezet kizárólag a külön jogszabályban meghatározott szakkérdésben jogosult szakvélemény adására. A szervezet
nevében eljárni jogosult személyek kijelölésére, kizárására és eljárására, valamint a szakvélemény előterjesztésére
– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az igazságügyi szakértői intézetekre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

V. FEJEZET
A SZAKÉRTŐ ELJÁRÁSA
19. A szakértő jogai és kötelezettségei
39. §

(1) A szakértő a hatóságtól, valamint az eljárásban részt vevő személyektől a szakvélemény elkészítéséhez szükséges,
a kirendelésben közölt adatokon felül további adatok közlését, iratok, vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátását
kérheti.
(2) A szakértő köteles haladéktalanul értesíteni a hatóságot, ha – álláspontja szerint – annak hatáskörébe tartozó
intézkedés megtétele vagy eljárási cselekmény lefolytatása szükséges.
(3) Ha a szakértő tevékenysége során olyan körülményt, tényt észlel, amely az ügy megítélését érdemben érinti, de arra
a hatóság vagy a megbízó nem utalt, köteles az érintett körülményt, tényt a hatóságnak vagy a megbízónak jelezni.
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40. §

(1) A szakértő a tevékenysége során rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes adatokat a kirendelés
vagy megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, fegyelmi és a jogszabályoknak való
megfelelősége ellenőrizhetősége céljából jogosult kezelni.
(2) A szakértőt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli,
az ügyre vonatkozó tényekről és adatokról csak a hatóság, továbbá az adatok kezelésére jogosult más szerv vagy
személy részére nyújthat tájékoztatást.
(3) Ha jogszabály vagy az igazságügyi szakértővel kötött szerződés másként nem rendelkezik, az (1) bekezdésben
foglaltak nem zárják ki a szakértői vizsgálat során feltárt tényeknek és adatoknak tudományos vagy oktatási célra
– személyazonosításra alkalmatlan módon – történő felhasználását.
(4) Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseitől eltérően a hatósági vagy bírósági eljárásban kirendelt szakértő
– a feladatának teljesítése érdekében – az állami adóhatóság összehasonlító értékadatok szolgáltatására irányuló
eljárása keretében az ingatlan helyrajzi számát is jogosult megismerni.
(5) A kisajátítást megalapozó közérdekű cél megvalósítását szolgáló tevékenység vagy beruházás azonossága esetén
a szakértő az összehasonlító értékadatokat – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az egymással területi
szempontból összefüggő további eljárások során is felhasználhatja.

41. §

(1) Ha a szakértő a vizsgálat során az adott eljárás tárgyát nem képező, személy elleni erőszakos, korrupciós vagy hivatali
bűncselekmény elkövetésére utaló körülményről vagy olyan bűncselekmény elkövetésének szándékáról szerez
tudomást, amely más személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, köteles a tudomására jutott
adatokat a nyomozó hatóságnak bejelenteni.
(2) Ha a szakértő tevékenysége során olyan körülményt észlel, amely más személy életét, testi épségét vagy egészségét
veszélyezteti, köteles az érintett szakterületet felügyelő közigazgatási szervnél bejelentést tenni.

42. §

(1) A szakértő a tevékenysége során általa kezelt személyes adatokat – ha törvény másképp nem rendelkezik – a kirendelés
befejezését vagy megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja.
(2) A befejezett kirendelést vagy megbízást követően a szakértő az általa kezelt és az (1) bekezdés szerint zárolt személyes
adatokat tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének, valamint jogszabályszerűségének
ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és azokat kizárólag a hatóság, a megbízó,
az igazságügyi szakértőkkel szembeni fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi szakértő értékelését megalapozó
eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére
továbbíthatja.
(3) A szakértő az (1) bekezdés szerint zárolt személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában befejezettnek minősül a kirendelés vagy megbízás, ha
a)
a szakértői tevékenységért járó díj a szakértői megbízás vagy kirendelés teljesítését követően jogerős
díjmegállapító végzéssel megállapításra és megfizetésre kerül,
b)
a szakértőt a hatóság a kirendelés alól felmenti vagy a kirendelés alapját képező ügyből kizárja,
c)
az igazságügyi szakértő kamarai tagsága szünetel vagy azt felfüggesztik, a szünetelés vagy felfüggesztés kezdő
napján vagy
d)
a megbízás külön jogszabályban foglaltak alapján megszűnik.
(5) A szakértő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint az érintettet
megillető, a szakértő által kezelt adatokra vonatkozó tájékoztatás kiadását megtagadja a kirendelő vagy megbízó
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelmének érdekében tett
utasítására.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatnak minősül a szakértőnek átadott adat, a vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok
forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenység, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapja és címzettje.

43. §

(1) A szakértő köteles az igazságügyi szakértői tevékenységéről, annak nyomon követése céljából nyilvántartást vezetni.
A nyilvántartás adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A szakértő statisztikai adatszolgáltatás keretében köteles a nyilvántartása alapján az általa nyilvántartott adatok
közül, a miniszter rendeletében meghatározott adatokat a Kamara részére negyedévente a miniszter rendeletében
meghatározottak szerint megküldeni.
(3) A Kamara a névjegyzéket vezető hatóság részére a miniszter rendeletében meghatározott módon és esetekben
megküldi a szakértő által a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat.
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(4) A szakértő köteles adattovábbítási nyilvántartást vezetni, amelynek adattartalmára vonatkozó részletes szabályokat
a miniszter rendeletben állapítja meg. A szakértő az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartás adatait
az adattovábbítástól számított tíz évig köteles megőrizni.
44. §

(1) A szakértő a névjegyzékben szereplő elérhetőségi címén köteles a küldemények átvételét biztosítani.
(2) Ha a szakértő az elektronikus kapcsolattartást vállalja, a névjegyzéket vezető hatóság az elektronikus kapcsolattartáshoz
szükséges azonosító adatokat a hatóság részére átadja.
(3) A külön jogszabályban megjelölt, biztonságos kézbesítési szolgáltatást működtető szervezet – megkeresésre –
az azonosító adatok alapján a biztonságos kézbesítési szolgáltatásról szóló jogszabály szerinti, kapcsolattartáshoz
szükséges azonosítókat az elektronikus kapcsolattartás érdekében a hatóság részére átadja.
(4) Az elektronikus úton való kapcsolattartásra az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. A szakértő kirendelése
45. §

(1) A szakértő kirendelés alapján, a kirendelésben foglaltaknak megfelelően járhat el.
(2) A kirendelésnek tartalmaznia kell:
a)
a kirendelt szakértő megnevezését, a kirendelés ügyszámát és az ügy tárgyát, valamint a tényállás rövid
ismertetését,
b)
azokat a szakkérdéseket, amelyekre a szakértőnek választ kell adnia,
c)
a szakértői feladat teljesítéséhez szükséges adatokat,
d)
azt, hogy a szakértő díjjegyzékét a miniszter rendelete alapján vagy annak mellőzésével kell megállapítani;
a szakértői díj fedezésére mekkora összeg áll rendelkezésre, – ha törvény alapján ez szükséges volt – mekkora
összeg letétbe helyezését rendelték el, illetve mekkora összeg áll letétben rendelkezésre, valamint az arra
vonatkozó figyelmeztetést, hogy ha a szakértő a nem elegendő fedezetre, letétre vonatkozó jelzést önhibájából
elmulasztja, a fedezetet, illetve a már letétben lévő összeget meghaladó díjigényét nem érvényesítheti,
e)
a szakértő részére átadandó iratok és tárgyak megjelölését, valamint az átadás időpontját, ha pedig az átadás
nem lehetséges, annak meghatározását, hogy a szakértő az iratokat és tárgyakat hol és mikor tekintheti meg,
f)
az átadott iratok és tárgyak kezelésére, vizsgálatára, visszaadására, részleges megváltoztatására vagy
megsemmisítésére vonatkozó rendelkezéseket,
g)
a mintavétel elrendelését, ha a mintát a hatóság nem biztosította,
h)
a szakvélemény előterjesztésére meghatározott határidőt, az esetleges soronkívüliségre való utalást és
az előterjesztés módjára vonatkozó felhívást,
i)
több szakértő egyidejű kirendelése esetén a többi szakértő személyére vonatkozó tájékoztatást,
j)
személy vizsgálatával járó kirendelés esetén a szakkonzultáns személyéhez történő hozzájárulás beszerzésének
kötelezettségét,
k)
a hatóság előzetes hozzájárulását a vizsgálati tárgy megváltozásával és megsemmisülésével járó vizsgálat
elvégzéséhez, ha a hozzájárulásra a miniszter rendelete alapján szükség van,
l)
– indokolt esetben – a hatóság arra vonatkozó utasítását, hogy a szakértő az érintett részére az általa kezelt
adatokra vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti
tájékoztatást megtagadni köteles,
m)
a szakértőhöz intézett figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy
ma)
ha természetes személy igazságügyi szakértőként rendelik ki, tíz napon belül köteles jelezni, ha
a kirendelésnek nem természetes személy igazságügyi szakértőként, hanem szakvéleményadásra
jogosult szervezet tagjaként vagy alkalmazottjaként kíván eleget tenni,
mb)
amennyiben hamis szakvéleményt ad, a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt követ el, amely
büntetőjogi felelősségre vonást von maga után és
mc)
az igazságügyi szakértői tevékenységére vonatkozóan az igazságügyi szakértő esküt tett, az esküben
foglaltakat köteles megtartani és
n)
eseti szakértő kirendelése esetén az arra történő felhívást, hogy a 4. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot
jegyzőkönyvbe mondhatja, ennek hiányában köteles a hatóságnak írásban tizenöt napon belül megküldeni.
(3) A szakértő a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel köteles eljárni a hatóság kirendelése alapján.
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(4) A szakértő köteles a tudomására jutásától számított tíz napon belül – az igazságügyi szakértő öt napon belül – közölni
a hatósággal, ha
a)
a személyére nézve törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn,
b)
a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, amelyekben
a szakértő a rá irányadó szabályok szerint jogosult eljárni,
c)
a szakértői tevékenységének ellátásában fontos ok akadályozza, így különösen, ha tevékenysége ellátásának
vagy részvizsgálatok elvégzésének feltételei nincsenek meg, vagy más hatóság felkérésének kell eleget tennie,
d)
a vizsgálat elvégzéséhez más szakértő igénybevétele is szükséges,
e)
feladatát a hatóság által megadott határidőre nem képes teljesíteni,
f)
a feltett kérdésben kizárólag jogszabályban meghatározott szervezet jogosult szakvéleményt adni vagy
g)
a szakértő díja a letétbe helyezett összeget előreláthatólag meghaladja, megjelölve egyidejűleg a még letétbe
helyezendő összeget.
(5) Ha a szakértő a (4) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítésében rajta kívül álló okból akadályoztatva van,
a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének az akadály megszűnésétől számított három napon belül köteles eleget
tenni. Az akadályoztatás tényét a szakértőnek valószínűsítenie kell.
46. §		
A munkáltató vagy a megbízó a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló igazságügyi szakértőt a hatóság idézése
alapján az eljárási cselekményeknél való megjelenéshez, a tárgyaláson való részvételhez és a szemle lefolytatásához,
vizsgálat elvégzéséhez szükséges időre köteles a munkavégzés alól mentesíteni.

21. A szakvélemény
47. §

(1) A szakértő a szakvélemény szakmai megállapításaival összefüggésben nem utasítható.
(2) A szakértő a szakvéleményt – a kirendelésben foglaltaknak megfelelően – írásban vagy szóban terjeszti elő.
A szakvélemény papír alapon vagy elektronikus kapcsolattartás keretében kézbesíthető a hatóság részére.
(3) Az elektronikus úton való kapcsolattartásra az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A szakvéleménynek tartalmaznia kell
a)
a leletet,
b)
a vizsgálat módszerének rövid ismertetését,
c)
a szakmai ténymegállapításokat,
d)
a szakértő véleményét,
e)
ha az ügyben korábban vizsgálat lefolytatására került sor és a kirendelés erre kiterjed, a korábbi vizsgálatra
vonatkozó adatok és megállapítások értékelését,
f)
a módszertani levélre történő utalást, illetve a módszertani levélben foglaltaktól történő eltérés esetén ennek
indokait és
g)
az arra való utalást, hogy az igazságügyi szakértő mely szakterületen jogosult szakvéleményt adni illetve, hogy
az igazságügyi szakértő vagy más személy eseti szakértőként járt el.
(5) Szakkonzultáns, szakértőjelölt vagy segédszemélyzet igénybevétele esetén a szakvéleményben a hatóságot erről
tájékoztatni kell, továbbá fel kell tüntetni, hogy a szakkonzultáns milyen szakkérdésben nyilvánított véleményt,
valamint a szakértőjelölt miként működött közre.
(6) A szakvéleményben jogkérdésben – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem lehet állást foglalni.
(7) A szakvéleményt készítő igazságügyi szakértő az írásbeli szakvéleményt aláírásával köteles ellátni, valamint köteles
azon a nyilvántartási számát feltüntetni. A szakvéleményt az igazságügyi szakértő ellátja bélyegzőjének lenyomatával
is. A bélyegzőn fel kell tünteti az igazságügyi szakértő nevét, igazságügyi szakértői minőségét és nyilvántartási számát.
A bélyegzőn Magyarország címere nem használható.
(8) A szakvélemény egyesített vagy együttes szakvélemény formájában is előterjeszthető. Az egyesített és az együttes
szakvéleményt minden igazságügyi szakértő köteles a (7) bekezdésben meghatározottak szerint aláírni, illetve
a szükséges adatokat a szakvéleményen feltüntetni, valamint köteles a szakvéleményt bélyegzőjével ellátni.
(9) A szakértő az elektronikus kapcsolattartás keretében benyújtott szakvéleményben köteles nevét és nyilvántartási
számát feltüntetni, és azt elektronikus úton, külön jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus kézbesítési
szolgáltatás útján kézbesíteni.
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(1) A társaság tagja vagy alkalmazottja, illetve az igazságügyi szakértői intézmény vagy igazságügyi szakértői intézet
alkalmazottja a szakvéleményt a saját szakmai felelőssége mellett, a társaság, az igazságügyi szakértői intézmény vagy
az igazságügyi szakértői intézet nevében adja. A szakvéleményt az igazságügyi szakértő írja alá, a szakvéleményben fel
kell tüntetni a szakvéleményt készítő igazságügyi szakértő nevét és szakterületét. Az igazságügyi szakértői intézmény
vagy az igazságügyi szakértői intézet alkalmazottja az igazságügyi szakértői intézmény vagy az igazságügyi szakértői
intézet bélyegzőjét használja.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései irányadóak arra az esetre is, ha az igazságügyi szakértői intézmény alkalmazásában álló
igazságügyi szakértő természetes személyként kerül kirendelésre.
(3) A társaság, az igazságügyi szakértői intézmény vagy az igazságügyi szakértői intézet vezető tisztségviselője
ellenjegyzésével igazolja azt, hogy a szakvélemény a társaság, az igazságügyi szakértői intézmény vagy az igazságügyi
szakértői intézet tevékenységi körében és az eljárási szabályok betartásával készült.
(4) A társaságra, valamint annak vezető tisztségviselőjére, igazságügyi szakértői tevékenységet végző tagjára
és alkalmazottjára, illetve az igazságügyi szakértői intézmény, valamint igazságügyi szakértői intézet vezető
tisztségviselőjére és alkalmazottjára az igazságügyi szakértőre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni
kell.
(5) Az elektronikus kapcsolattartás útján benyújtott szakvélemény esetében az ellenjegyzés úgy történik, hogy
az igazságügyi szakértő a szakvéleményben a társaság, az igazságügyi szakértői intézmény vagy az igazságügyi
szakértői intézet azon vezető tisztségviselőjének nevét is feltünteti, aki a társaság, az igazságügyi szakértői intézmény
vagy az igazságügyi szakértői intézet szakvéleményét és beadványait a hatóság részére elektronikus úton megküldi,
valamint akinek az elektronikus elérhetőségére a hatóság a hivatalos iratokat elektronikus kapcsolattartás keretében
kézbesítheti.
(6) A szakértő eljárására, a szakvéleményre, a szakértői vizsgálatra és az egyes vizsgálattípusokra, a szakértői vizsgálathoz
szükséges mintavételre és a vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátására, a szakértői ügyvitelre vonatkozó
szabályokat, a vizsgálati tárgy megváltozásával és megsemmisülésével járó vizsgálat elvégzéséhez szükséges előzetes
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

22. A szakértői díj
49. §

(1) Azokban az ügyekben, amelyekben a hatóság hivatalból folytat le bizonyítást, vagy a bizonyítás hivatalból történő
elrendelésének is helye lenne, az egyes vizsgálatok elvégzéséért felszámítható díjat (munkadíjat és költségeket, ezen
belül különösen az egy órára felszámítható munkadíj összegét, a tételes munkadíj összegét; tételes költségelszámolás
hiányában a felszámítható költségátalány mértékét) a miniszter rendeletben határozza meg. Az egyes vizsgálatok
elvégzéséért felszámítható díjról szóló rendelet megalkotása előtt, valamint évente legalább egy alkalommal
a miniszter köteles a Kamara véleményét beszerezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyeken kívül a szakértő a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapítja
meg. Ebben az esetben a szakértő köteles a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díján belül az egy órára eső munkadíja
összegét, illetve tételes munkadíját megállapítani,
a)
a költségeit tételesen, számlával alátámasztottan igazolni vagy
b)
megjelölni az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló rendelet szerinti költségátalány mértékét.
(3) A hatóság a szakértő díját – a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével – a szakvélemény beérkeztét,
illetve a szakértő meghallgatása esetében a meghallgatását követően, de legkésőbb harminc napon belül köteles
megállapítani.
(4) A hatóság a jogerős döntéssel megállapított szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén annak a kifizetett
költségelőleggel csökkentett összegét) az eljáró szakértő által a díjmegállapító döntés jogerőre emelkedését
követően a hatóság nevére kiállított, és a hatóság vagy a hatóság gazdasági szervezeti eleméhez benyújtott számla
alapján, a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles kifizetni. A díjmegállapító döntés jogerőre
emelkedésének nem feltétele, hogy azt a hatóság jogerősítő záradékkal lássa el.
(5) A szakértői díj késedelmes kifizetése esetén a szakértőt a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat illeti meg.
A számla kiállítására nem köteles szakértő részére a szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén annak a kifizetett
költségelőleggel csökkentett összegét) – a döntés jogerőre emelkedésének időpontjától számított harminc napon
belül – átvételi elismervény ellenében, vagy a szakértő által meghatározott bankszámlára történő átutalással kell
megfizetni.

5. szám
50. §

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1049

(1) A szakértőt kérelmére várható költségének ötven százalékáig terjedő összegű, de legfeljebb százötvenezer forint
költségelőleg illeti meg.
(2) Ha a szakértő költségelőleget kér, kérelmét és költségelőlegének számítását – ha a szakértő számla kiállításra köteles,
az előleg számlájával együtt – a kirendelés kézhezvételétől számított három napon belül megküldi a hatóság részére.
(3) Ha a szakértő költségelőleget kért, a hatóság a költségelőleget – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a szakértő
költségelőleg-számításának kézhezvételétől számított nyolc napon belül a benyújtott számla alapján megfizeti
a szakértő részére.
(4) Ha a szakértő költségelőleget kért és az eljárásban külön jogszabály alapján a szakértői díj letétjének kiegészítése volt
szükséges, a hatóság a költségelőleget a kiegészítés teljesítését követő nyolc napon belül megfizeti.
(5) Ha a szakértő költségelőleget kért és a költségelőleget a (3) vagy (4) bekezdésben meghatározott határidőben nem
kapta meg, – törvényben meghatározott kiemelt jelentőségű ügyek vagy peres eljárások kivételével – a kirendelés
alóli felmentését kérheti.
(6) Ha a szakértőt a hatóság a kirendelés alól bármely okból felmenti, az erről szóló döntésben – ha a költségelőleg
megfizetésre került – a szakértőt a költségelőleg visszafizetésére is kötelezi.
(7) Ha a jogerősen megállapított szakértői díj nem éri el a költségelőleget, a hatóság a különbözet visszafizetésére külön
döntésben kötelezi a szakértőt.

23. A kamarai költségátalány
51. §

(1) A Kamarát az igazságügyi szakértői működéssel kapcsolatos közfeladatai, továbbá jogszabály által a Kamara
hatáskörébe utalt, egyéb feladatok ellátásának érdekében a szakértő által készített szakvélemény elkészítése után
járó kamarai költségátalány illeti meg. E § rendelkezéseit az eseti szakértő eljárására is alkalmazni kell.
(2) A szakértő díjjegyzékében feltüntetett kamarai költségátalányt a szakértő részére kell megfizetni. A szakértő köteles
a Kamarának jelezni, ha részére a kamarai költségátalányt nem fizették meg. A kamarai költségátalány nem része
a szakértő bevételének, azt a szakértő befizeti vagy átutalja a Kamarának.
(3) Amennyiben a szakértő részére a kamarai költségátalányt nem fizetik meg vagy a szakértő a kamarai költségátalányt
nem fizeti be, illetve nem utalja át a Kamarának, a tartozás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
(4) A kamarai költségátalányt a szakértő a negyedéves statisztikai adatszolgáltatással egyidejűleg fizeti be vagy utalja át
a Kamara részére.
(5) A kamarai költségátalány mértékét, bevallásának és megfizetésének részletes szabályait a miniszter rendeletben
határozza meg.

24. A magánszakértői vélemény
52. §

(1) A szakértő – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – megbízás alapján is adhat szakvéleményt (a továbbiakban:
magánszakértői vélemény).
(2) A magánszakértői vélemény elkészítésére e törvény rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(3) A magánszakértői vélemény elkészítésére különösen abból a célból kerülhet sor, hogy
a)
a megbízó az általa bizonyítandó tény fennállását magánszakértői vélemény benyújtásával bizonyítsa,
b)
a jelentős szakkérdéseket is magukban foglaló eljárásokban az eljárást megindító irat, más beadvány vagy
az eljárás alá vont személy védekezése megfelelően kidolgozott szakmai érveken alapuljon vagy
c)
a magánszakértői vélemény a tényelőadások szakszerű megfogalmazását és a követelés összegének helyes
kimunkálását biztosítsa.
(4) A szakértő magánszakértői vélemény elkészítésére irányuló megbízást akkor fogadhat el, ha az a hatóságtól származó
feladatainak ellátását nem akadályozza és azzal nem összeférhetetlen. Ez a szabály a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
eljárására nem alkalmazható.
(5) A szakértőt a magánszakértői vélemény szakmai tartalmával összefüggésben megbízója – a Polgári Törvénykönyv
megbízási szerződésre vonatkozó szabályaitól eltérően – nem utasíthatja. A szakértő a magánszakértői vélemény
elkészítése során a tevékenységére irányadó szakmai szabályok betartásával, a tevékenységével érintett személyek –
különösen megbízója – érdekeitől függetlenül, pártatlanul köteles eljárni. A szakértő szakvéleményét a feltárt tények
tárgyilagos értékelésével köteles kialakítani.
(6) A szakértő a jogszabályba ütköző megbízást köteles megtagadni.
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(1) A szakértő a magánszakértői vélemény elkészítése során rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes
adatokat a megbízás teljesítése céljából csak az érintett személy előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult kezelni.
A hozzájárulás megadását vélelmezni vagy kiterjesztően értelmezni nem lehet.
(2) A szakértőt a magánszakértői vélemény elkészítése során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási
kötelezettség terheli, az ügyre vonatkozó tényekről és adatokról csak a megbízó, az adatok kezelésére jogosult más
szerv vagy személy, továbbá – a szakvélemény eljárásban történő felhasználása esetén – a hatóság részére nyújtható
tájékoztatás.

25. A szakértői működés ellenőrzése
54. §

(1) A hatósági ellenőrzés során a névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzi, hogy a szakértő a kirendelésnek eleget tesz-e.
A hatósági ellenőrzés folyamán a névjegyzéket vezető hatóság
a)
a 13. § (1) bekezdésében felsorolt okok fennállása esetén az igazságügyi szakértőt a névjegyzékből törli,
b)
az 55. § (1) bekezdésében meghatározott valamely ok észlelése esetén, az 55. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján jár el vagy
c)
fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a Kamara fegyelmi
bizottságánál.
(2) A hatósági ellenőrzés keretében a szakértő tevékenységét a névjegyzéket vezető hatóság bármikor megvizsgálhatja,
és ennek során közvetlenül a szakértőtől bekérheti a szakértői tevékenységről vezetett nyilvántartást.
(3) A vizsgálatot a hatóság és a Kamara is kezdeményezheti.

26. A hatóság kötelezettségei a szakértő eljárásával összefüggésben
55. §

(1) A hatóság a névjegyzéket vezető hatóságnak – a bejelentés alapjául szolgáló tények és azok bizonyítékainak
megjelölésével – bejelenti, ha
a)
a szakértő szakvéleménye homályos, hiányos, önmagának ellentmondó vagy egyébként helyességéhez
nyomatékos kétség fér és a szakvélemény fogyatékossága a szakértő meghallgatásával sem orvosolható,
b)
a szakértő a szakvélemény előterjesztésével jelentős késedelembe esett, és késedelmét nem mentette ki,
c)
a 45. § (4) bekezdésében foglalt kötelességét határidőben nem teljesítette, emiatt az eljárás elhúzódott vagy
az indokolatlan költséget okozott,
d)
a szakértő a szakvélemény előterjesztésével egy évet elérő késedelembe esett,
e)
a szakértő a névjegyzékben szereplő elérhetőségi címén a küldemények átvételét nem biztosította vagy
f)
ha tudomására jut, hogy a szakértő az 52. § (5) vagy (6) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget.
(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentést a bejelentésre okot adó tény tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül köteles megtenni. A bejelentést egyidejűleg, a névjegyzéket vezető hatóság részére megküldött
bejelentéssel azonos tartalommal, a szakértő részére is meg kell küldeni.
(3) A névjegyzéket vezető hatóság az (1) bekezdés a)–c), e) és f ) pontja szerinti bejelentést a névjegyzékbe bejegyzi.
Amennyiben az igazságügyi szakértő tevékenységével kapcsolatban két éven belül az (1) bekezdés a)–c), e) és f ) pontja
szerinti hatósági bejelentés három alkalommal érkezik, a névjegyzéket vezető hatóság az igazságügyi szakértő
munkájának értékelését kezdeményezi a 18. § (2) bekezdése szerint a Kamara minőségbiztosítási bizottságánál.

56. §

(1) A hatóság a szakértő számára köteles megküldeni az ügy érdemében hozott jogerős döntés másolati példányát.
Az iratok megküldésének kötelezettsége a hatóságot akkor is terheli, ha a szakértő szakvéleményét a bizonyítékok
köréből alkalmatlanság vagy más ok miatt kirekesztette.
(2) Ha a szakértő az elektronikus kapcsolattartást vállalta, a hatóság az ügy érdemében hozott döntés másolati példányát
elektronikus úton küldi meg a szakértő részére.
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VI. FEJEZET
A SZAKÉRTŐJELÖLT, A SZAKKONZULTÁNS ÉS A SEGÉDSZEMÉLYZET
27. A szakértőjelölt
57. §

(1) A szakértőjelölt az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek
megszerzése érdekében – a szakértőjelölt munkáját felügyelő igazságügyi szakértő (a továbbiakban: mentor) szakmai
felügyeletével – közreműködik a szakvélemény előkészítésében. Igazságügyi szakértő az a szakértőjelölt lehet, aki
a miniszter rendeletében az adott szakterületre előírt, legalább egy, de legfeljebb hároméves szakértőjelölti jelölti
időt, vagy a miniszter rendeletében az adott szakterületre előírt, de legfeljebb ötven ügyszámot teljesítette.
(2) A szakértőjelölt önállóan igazságügyi szakértői tevékenységet nem végezhet, szakvéleményt aláírásával nem láthat el,
tevékenységét minden esetben kizárólag mentora irányítása és szakmai felügyelete mellett végezheti. A szakértőjelölt
közreműködésével készített szakvéleményért a szakértőjelölt szakmai felelősséget nem visel.
(3) Szakértőjelölti tevékenység
a)
igazságügyi szakértői intézményben vagy igazságügyi szakértői intézetben alkalmazott szakértőjelölt esetén
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszonyban,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti szolgáti jogviszonyban vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti közalkalmazotti
jogviszonyban vagy
b)
nem igazságügyi szakértői intézményben vagy igazságügyi szakértői intézetben alkalmazott szakértőjelölt
esetén a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszony, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszony
keretében
végezhető.
(4) A szakértőjelölti működés részletes szabályait és a szakértőjelöltek kötelező képzéseire, valamint számonkéréseire
vonatkozó részletes követelményeket, valamint a szakértőjelöltet alkalmazó mentorokat megillető kedvezményeket
és egyéb juttatásokat kamarai szabályzat állapítja meg azzal, hogy a szakértőjelöltek szakértés alapismereti elméleti
oktatásáról gondoskodni kell.

58. §

(1) Szakértőjelölt az lehet, aki az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak – a b), c) és d) pont kivételével – megfelel és vele
szemben az 5. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
(2) A szakértőjelölt szakértőjelölti tevékenység folytatására a Kamara által vezetett szakértőjelölti névjegyzékbe történő
felvétellel válik jogosulttá. A kérelmezőt a szakértőjelölti névjegyzékbe fel kell venni, ha a szakértőjelölt megfelel
az (1) bekezdésben foglaltaknak.
(3) A szakértőjelölti nyilvántartás tartalmazza a szakértőjelölt 3. mellékletben meghatározott adatait.
(4) A szakértőjelölt szakterületének megfelelő képesítéssel akkor rendelkezik, ha az igazságügyi szakértők szakterületéhez
kapcsolódó képesítési és egyéb feltételeket teljesíti.
(5) A szakértőjelölt kérelmére a Kamara a szakértőjelölti minőség igazolására igazgatási szolgáltatási díj ellenében tizenöt
napon belül szakértőjelölti igazolványt állít ki, amelynek tartalmát a miniszter rendeletben állapítja meg. A Kamara
az igazolványt akkor állítja ki, ha a szakértőjelölt a kérelemhez csatolta a munkája feletti szakértői felügyelet alapjául
szolgáló jogviszonyról szóló iratokat.
(6) A szakértőjelöltek nyilvántartása a 3. melléklet 1.1.–1.5., 1.7.–1.8., és 1.11.–1.12. pontjaiban, valamint 1.15. pontjában
foglalt adatok kivételével közhiteles nyilvántartás. A szakértőjelöltekre vonatkozó adatok közül a Kamara honlapján
közzéteszi a 3. melléklet 1.1. pontjában, valamint 1.6.–1.10. pontjaiban és 1.16. pontjában foglalt adatokat.

28. Szakkonzultáns és segédszemélyzet
59. §

(1) A szakértő a szakértői vélemény elkészítéséhez szakkonzultáns segítségét, illetve segédszemélyzetet vehet igénybe.
(2) A szakkonzultáns igénybevételéhez – ha a miniszter rendelete eltérően nem rendelkezik – a szakértőnek be kell
szereznie a hatóság hozzájárulását. Ha a szakvélemény elkészítéséhez személy vizsgálatára van szükség, és a hatóság
a kirendelésben nem írja elő a szakkonzultáns személyéhez történő hozzájárulás kötelezettségét, a szakkonzultáns
igénybevételéhez való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
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MÁSODIK RÉSZ
VII. FEJEZET
A KAMARA
29. A Kamarára vonatkozó általános szabályok, a Kamara feladatai
60. §

(1) A Kamara önkormányzati elven alapuló, az igazságügyi szakértők érdekeit képviselő köztestület. A Kamara képviseleti,
ügyintézői szervezettel és önálló költségvetéssel rendelkezik. Köztestületként az igazságügyi szakértői tevékenység
tudományos művelésének támogatásával, a szakmai és fegyelmi elvek meghatározásával és érvényesítésével,
valamint a szakértők képviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el.
(2) A Kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.
(3) A Kamara jogosult Magyarország címerének használatára.
(4) A Kamara az ország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el, székhelye Budapest.

61. §

(1) A Kamara bevételei különösen:
a)
az igazságügyi szakértők által a Kamara részére fizetett tagdíj,
b)
a kamarai költségátalány,
c)
a hatósági feladatai ellátásával összefüggésben beszedett igazgatási szolgáltatási díj, valamint
d)
a fegyelmi eljárási díj és a fegyelmi eljárásban kirótt pénzbírság.
(2) A Kamara a működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat a bevételeiből fedezi a felelős gazdálkodás és
az átláthatóság elveire figyelemmel.
(3) A Kamara az alapszabályában további bevételi forrásokat határozhat meg.

62. §

(1) A Kamara a szakértők szakmai irányításával, érdekképviseletével, valamint az igazságügyi szakértői tevékenységgel
összefüggő közfeladatokat látja el. Ennek során:
a)
az igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi az igazságügyi szakértői kar
tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, az igazságügyi szakértők jogait,
b)
képviseli az igazságügyi szakértői kart a nemzetközi szakmai szervezetekben,
c)
megalkotja az alapszabályát,
d)
véleményezési jogot gyakorol a szakértői tevékenységet érintő jogszabályok megalkotásánál,
e)
szervezi az igazságügyi szakértők, szakértőjelöltek szakértői munkával összefüggő szakmai továbbképzését,
ennek során együttműködik a szakmai, civil szervezetekkel, más szakmai kamarákkal,
f)
megalkotja a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi szakértők etikai kódexét és az etikai eljárási
szabályzatot, továbbá e törvényben meghatározott esetekben az igazságügyi szakértővel szemben fegyelmi
eljárást folytat le, nyilvántartja a jogerős fegyelmi határozatokat,
g)
az igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó szakmai iránymutatást ad ki,
h)
nyilvántartást vezet a szakértőjelöltekről, igazolja a szakértőjelöltek gyakorlatát, előírja a szakértőjelöltekre
vonatkozó kötelező képzési és vizsgakövetelményeket, valamint kiállítja a szakértőjelöltek igazolványát,
i)
rendszeresen értékeli az igazságügyi szakértő szakmai tevékenységét,
j)
törvényben meghatározott esetekben kezdeményezi az igazságügyi szakértőnek a névjegyzékből való törlését
és
k)
a szakértők által beküldött statisztikai adatokat gyűjti és feldolgozza.
(2) A Kamara a feladatellátásának érdekében jogosult az igazságügyi szakértők 1. melléklet 1.1.–1.6. pontjaiban,
1.15. pontjában és 1.18.1. alpontjában szereplő személyes adatait, valamint a szakértőjelöltek 3. melléklet szerinti
személyes adatait kezelni.

30. A Kamarai hatósági ügyek eljárási szabályai
63. §

(1) A Kamara a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási
hatóságként jár el – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a következő ügyekben:
a)
felvétel a szakértőjelölti nyilvántartásba, törlés a nyilvántartásból,
b)
szakértőjelölti igazolvány kiállítása,
c)
kamarai tagdíj meg nem fizetése miatt a kamarai tagság megszüntetése,
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d)
a kamarai tagság 68. § (1) bekezdésében meghatározott szüneteltetésének engedélyezése és
e)
a kamarai tagság 69. § (1) bekezdésében meghatározott okból történő felfüggesztése.
A Kamara döntései ellen – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – fellebbezésnek helye nincs.
A kamarai tagság megszüntetése iránti eljárást hivatalból meg kell indítani, ha a Kamara törlési okról tudomást szerez.
A Kamara a törlési eljárás során az ügyfelet nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra hívhatja fel.
Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Kamara a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül
– megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra
hívja fel.
A Kamara az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő eljárásaiban
is lehetővé teheti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, valamint
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus
kapcsolattartás szabályainak alkalmazását.

VIII. FEJEZET
A KAMARA TAGJAI
31. A kamarai tagság keletkezése
64. §		
Az igazságügyi szakértő a névjegyzéket vezető hatóság által a névjegyzékbe történő felvételével, a határozat jogerőre
emelkedésének napján e törvény erejénél fogva a Kamara tagjává válik.

32. A kamarai tag jogai és kötelességei
65. §

(1) A Kamara tagjának joga, hogy
a)
az igazságügyi szakértői címet viselje,
b)
a küldöttgyűlésbe küldöttet válasszon és küldöttnek megválasszák,
c)
kamarai tisztségviselőket válasszon és kamarai tisztséget viseljen, valamint
d)
igénybe vegye a Kamara szolgáltatásait.
(2) A Kamara tagjának kötelessége, hogy
a)
megtartsa az alapszabályban és a Kamara egyéb szabályzatában foglaltakat,
b)
megfizesse a kamarai tagdíjat és
c)
részt vegyen a Kamara által szervezett – az alapszabályban előírt – szakmai képzéseken.
(3) Az e törvény szerinti kamarai tagság nem zárja ki, hogy az igazságügyi szakértő más szakmai kamara tagja is legyen.

33. A kamarai tagság megszűnése és megszüntetése
66. §

(1) Megszűnik az igazságügyi szakértő kamarai tagsága, ha
a)
a névjegyzékből törölték vagy
b)
meghalt.
(2) Az igazságügyi szakértő kamarai tagságát meg kell szüntetni, ha
a)
ezt az igazságügyi szakértő kéri,
b)
a Kamarából kizárták,
c)
a kamarai tagdíjat felszólítás ellenére nem fizeti meg vagy
d)
kötelező szakmai kamarai tagság esetén szakmai kamarai tagsága megszűnt.
(3) A Kamara az igazságügyi szakértő névjegyzékből való törlését kezdeményezi, ha
a)
az igazságügyi szakértőt a Kamarából kizárták vagy
b)
a Kamara olyan tényről szerez tudomást, amely az igazságügyi szakértőnek a névjegyzékből való törlését
alapozhatja meg.

67. §

(1) A kamarai tagdíjfizetés részletes szabályait – ide nem értve a kamarai tagdíj legalacsonyabb mértékét – az alapszabály
állapítja meg.
(2) Az igazságügyi szakértő kamarai tagságát a 66. § (2) bekezdés c) pontja alapján az elnökség szünteti meg. A kamarai
tagság az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.
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(3) Ha az igazságügyi szakértő keresetében arra hivatkozik, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének önhibáján kívül nem
tett eleget, egyidejűleg mulasztását kimenti és a tagdíj befizetését igazolja, a kereset megérkezésekor az elnökség
haladéktalanul intézkedik a határozata felülvizsgálatáról. Ha az elnökség annak helyt ad, a kamarai tagság megszűnését
megállapító határozatát visszavonja.
(4) Az elnökség a jogerős határozatát megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak. A névjegyzéket vezető hatóság
az igazságügyi szakértőt a miniszter rendeletében meghatározott eljárás keretében törli a névjegyzékből.
(5) Ha az igazságügyi szakértő kamarai tagsága a 66. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott okból szűnik meg,
a megszűnést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig ennek hatálya alatt áll.

34. A kamarai tagság szünetelése
68. §

(1) Az igazságügyi szakértő a Kamara engedélyével kamarai tagságát szüneteltetheti. A kamarai tagság abban az esetben
szüneteltethető, ha az igazságügyi szakértő igazolja, hogy a folyamatban lévő ügyeit befejezte, a szakértői kirendelése
alól felmentését kérte és azt az eljáró hatóság elfogadta, valamint a folyamatban lévő megbízásait felmondta.
(2) Az igazságügyi szakértő a szünetelés alatt igazságügyi szakértői tevékenységet nem végezhet, hatóság előtt
szakértőként nem járhat el, az e törvényből és a kamarai tagságból eredő jogai és kötelezettségei szünetelnek.
A kamarai tagság szünetelésének ténye a 45. § (4) bekezdés c) pontja szerinti akadálynak minősül.
(3) Az igazságügyi szakértő részére a szünetelés a jövőre nézve engedélyezhető. A szünetelés időtartama legfeljebb
a szünetelést engedélyező kamarai határozat jogerőre emelkedésétől számított két év, amely indokolt esetben
évente meghosszabbítható. A meghosszabbított szünetelés időtartama az öt évet nem haladhatja meg.
(4) A Kamara a szünetelés iránti kérelemről harminc napon belül határoz. A Kamara a szünetelés tárgyában meghozott
határozatot, a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak.
(5) A kamarai tagságát szüneteltető igazságügyi szakértő a szünetelést engedélyező határozatban foglaltaktól eltérően,
a szünetelés időtartamának lejárta előtt kérheti a szünetelés megszüntetését. A szünetelés visszavonását kérelmező
igazságügyi szakértő a szünetelés visszavonását megállapító határozat jogerőre emelkedéséig igazságügyi szakértői
tevékenységet nem végezhet, hatóság előtt szakértőként nem járhat el, a kamarai tagságából eredő jogai és
kötelezettségei szünetelnek.
(6) A Kamara a jogerős határozatot megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak a névjegyzékbe történő bejegyzés
céljából. A Kamara a szünetelés visszavonása tárgyában meghozott határozatot, a határozat meghozatalától számított
tizenöt napon belül megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak. A szünetelés engedélyezésének és visszavonásának
részletes szabályairól az alapszabály rendelkezik.
(7) A Kamara engedélye nem szükséges a kamarai tagságnak
a)
az országgyűlési képviselői, a nemzetiségi szószólói, az európai parlamenti képviselői, az önkormányzati
képviselői vagy polgármesteri megbízatás,
b)
az állami vezetői szolgálati jogviszony, az állami vezetőként betöltött jogviszony vagy
c)
az Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselő e megbízatása
miatti szüneteléséhez. Ezen esetekben a szünetelés időtartama a megbízatás lejártáig tart. Az igazságügyi szakértő
az e bekezdés szerinti szünetelést köteles a Kamarának bejelenteni, amely a szünetelés tényéről értesíti a névjegyzéket
vezető hatóságot a névjegyzékbe történő bejegyzés céljából. Ebben az esetben a (2) bekezdés rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.

35. A kamarai tagság felfüggesztése
69. §

(1) Az igazságügyi szakértő kamarai tagságát fel kell függeszteni, ha
a)
az igazságügyi szakértő ellen közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény miatt emel vádat az ügyész vagy
b)
a kötelező szakmai kamarai tagsággal rendelkező igazságügyi szakértő szakmai kamarai tagsága felfüggesztésre
került.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vádemelésről az ügyész értesíti a Kamarát és a névjegyzéket vezető hatóságot.
(3) Az igazságügyi szakértő kamarai tagságának felfüggesztését a névjegyzéket vezető hatóság kezdeményezheti.
(4) A felfüggesztés az (1) bekezdés a) pontja esetében az eljárás jogerős befejezéséig, az (1) bekezdés b) pontja esetében
pedig addig tart, amíg a szakértő szakmai kamarai tagsága felfüggesztése hatálya alatt áll.
(5) Ha a Kamara határozatában nem dönt az igazságügyi szakértő felfüggesztéséről, a miniszter a határozat kézbesítésétől
számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.
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(6) Az igazságügyi szakértő a felfüggesztés időtartama alatt igazságügyi szakértői tevékenységet nem végezhet, hatóság
előtt nem járhat el, az e törvényből és a kamarai tagságból eredő jogai és kötelezettségei szünetelnek.

IX. FEJEZET
A KAMARA SZERVEI
36. A Kamara szerveire vonatkozó általános szabályok
70. §

(1) A Kamara szervei
a)
a küldöttgyűlés,
b)
az elnökség,
c)
a fegyelmi bizottság,
d)
az etikai bizottság,
e)
a számvizsgáló bizottság,
f)
a minőségbiztosítási bizottság,
g)
a szakterületet felülvizsgáló bizottság,
h)
a szakmai tagozatok és
i)
a hivatal.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szerveken kívül az alapszabályban meghatározott, más bizottság is alapítható.
(3) A Kamara az igazságügyi szakértők területi megoszlására figyelemmel a hatékonyabb kamarai működés és
az igazságügyi szakértők ügyintézésének megkönnyítése céljából területi ügyfélszolgálati pontokat működtet.
A területi ügyfélszolgálati pontok a Kamara szerveként működnek, önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.
(4) A Kamara szervezetének és működésének e törvényben nem részletezett szabályait a Kamara szervezeti és működési
szabályzata állapítja meg.

37. A küldöttgyűlés
71. §

(1) A Kamara legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés.
(2) A Kamara tagjai a küldöttgyűlésbe száznegyven küldöttet választanak. A küldöttgyűlésbe a szakmai tagozatok öt-öt
küldöttet delegálnak, a további küldötteket a bejegyzett igazságügyi szakértők területi megoszlására figyelemmel
kell megválasztani. A küldöttek megválasztásának részletes szabályait az alapszabály állapítja meg.
(3) A küldöttgyűlés
a)
kizárólagos hatáskörébe tartozik – az elnök, az elnökhelyettesek, a főtitkár és a titkárok kivételével – a Kamara
tisztségviselőinek megválasztása, valamint a tisztségviselők – a főtitkár és a titkárok kivételével – visszahívása,
b)
beszámoltatja a Kamara elnökét és az elnökséget,
c)
elfogadja a Kamara éves költségvetését és elfogadja a főtitkár beszámolóját az éves költségvetés végrehajtásáról,
d)
elfogadja a kamarai tagdíj mértékéről, a Kamara által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő egyéb hozzájárulások
mértékéről, a kamarai tagdíj alóli részleges vagy teljes mentesülésről szóló szabályzatot,
e)
elfogadja az alapszabályt és a Kamara szervezeti és működési szabályzatát,
f)
elfogadja a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi szakértők etikai kódexét, az etikai eljárási szabályzatot
és
g)
beszámoltatja a bizottságokat, azok tisztségviselőit és tagjait.
(4) A küldöttgyűlés által elfogadott szabályzatokat a 78. § (1) bekezdésében meghatározott jóváhagyást követően
a Kamara honlapján közzé kell tenni. A közzététel időpontjának egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
A küldöttgyűlés által elfogadott szabályzatok – a szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Kamara honlapján
történő közzétételt követő harmincadik napon lépnek hatályba.
(5) A küldöttgyűlés a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza. Az ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül
megtartott küldöttgyűlésen a küldöttek kizárólag személyesen járhatnak el.
(6) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összehívja a küldöttgyűlést. A küldöttek legalább
tíz százalékának indítványára a küldöttgyűlést össze kell hívni. A küldötteket a (7) és (8) bekezdésben foglaltakra való
figyelmeztetés mellett kell meghívni.
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(7) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. A küldöttgyűlés
határozatképtelensége esetén legalább nyolc nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott küldöttgyűlés
– a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.
(8) A küldöttek a küldöttgyűlés ülésén szavazással hozzák meg a határozatukat. A küldöttgyűlés határozatának
érvényességéhez a jelen lévő küldöttek többségének szavazata, az alapszabály elfogadásához, módosításához
a jelen lévő küldöttek legalább kétharmadának szavazata szükséges. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet a Kamara elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.
72. §

(1) A küldöttek a küldöttgyűlés ülésén jogaikat – ha ezt az alapszabály lehetővé teszi – személyes részvétel helyett
elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatják. Az alapszabályban meg kell határozni az igénybe
vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját akként, hogy a küldöttek
azonosítása és a küldöttek közötti kölcsönös és befolyásmentes kommunikáció biztosított legyen.
(2) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott küldöttgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat
úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével
megtartott küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Kamara elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával
hitelesít.

73. §

(1) Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén a határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének a küldöttek
részére postai úton hivatalos iratként vagy elektronikus úton történő megküldésével vagy a Kamara honlapján
történő közzétételével is kezdeményezheti. A határozat tervezetének postai úton hivatalos iratként vagy elektronikus
úton történő megküldésének, vagy a Kamara honlapján történő közzétételének részletes szabályait az alapszabály
állapítja meg.
(2) Ülés tartása nélküli döntéshozatal nem kezdeményezhető az alapszabály elfogadása tárgyában.
(3) A küldöttek számára a határozat tervezetének kézhezvételétől vagy közzétételétől számított legalább nyolcnapos
határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.
(4) A küldöttek a határozat tervezetére kizárólag támogató (igen) vagy a határozatot ellenző (nem) szavazatot
küldhetnek. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a küldötteknek – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel –
indítványtételi joga nincs. A szavazatok megküldése postai úton vagy a Kamara által kialakított internetes felületen
keresztül történhet.
(5) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a 71. § (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor érvényes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség
részére, amennyi szavazati jogot képviselő küldött jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása
esetén.
(6) Ha az összes küldött legalább egyharmada az ülés megtartását kívánja, a küldöttgyűlés ülését az elnökségnek harminc
napon belül össze kell hívnia.
(7) A szavazásra rendelkezésre álló határidő utolsó napját követő öt napon belül az elnökség megállapítja a szavazás
érvényességét és eredményét, és azt további öt napon belül közli a Kamara tagjaival. A határozathozatal napja
a szavazási határidő utolsó napja.

74. §

(1) A 71. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a határozattal érintett kamarai tag jogszabálysértésre
hivatkozással, bírósági jogorvoslat iránt kérelmet nyújthat be. A küldöttek legalább egyharmada a küldöttgyűlés
által meghozott egyéb határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
harminc napon belül bírósági jogorvoslat iránt kérelmet nyújthat be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg
a névjegyzéket vezető hatóságot értesíteni kell.
(2) Az alapszabály elfogadása vagy módosítása tárgyában meghozott határozattal szemben a küldöttek legalább
tizenöt százaléka a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter felé jelzéssel élhet. Az alapszabály elfogadása vagy
módosítása tárgyában hozott határozat bírói úton kizárólag a törvényességi felügyeleti intézkedés elmaradása esetén
támadható, ennek tényét a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.
(3) A bíróság az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelmet nemperes eljárásban bírálja el. Ha e törvényből vagy az eljárás
nemperes jellegéből más nem következik, a bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási
perekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság kizárólagosan illetékes.
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38. Az elnökség
75. §

(1) Az elnökség a Kamara elnökéből és négy elnökhelyettesből áll.
(2) A Kamara elnökét és elnökhelyetteseit általános, egyenlő választójog alapján közvetlenül, négy évre, titkos szavazással
választják.
(3) A választói névjegyzékbe felvett igazságügyi szakértő választhat, és amennyiben jogszabály nem zárja ki, választható.
Szavazni csak személyesen lehet. A választáson minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van, minden szavazat
egyenlő.
(4) A Kamara elnöke az lesz, aki a választáson az egyéni jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta és legalább a leadott
szavazatok egyharmadával rendelkezik. Amennyiben a legtöbb szavazatot kapott egyéni jelölt nem szerezte meg
a leadott szavazatok legalább egyharmadát, második fordulót kell tartani.
(5) A második fordulóban csak azok az egyéni jelöltek vesznek részt, akik az első fordulóban az első három hely
valamelyikén végeztek és a leadott szavazatok legalább egyötödét megkapták. A második fordulóban a Kamara
elnöke az lesz, aki az egyéni jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben
azon az elnöki tisztség betöltése vagy a második fordulóban történő részvétel múlik – az azonos szavazatot kapott
személyek közül a választási bizottság elnöke és legalább két tagja – az érintettek jelenlétében – sorsolással dönti el
a Kamara elnökének vagy a továbbjutó egyéni jelölt személyének választását.
(6) A Kamara elnökének és elnökhelyetteseinek megválasztását a miniszternek jóvá kell hagynia.
(7) A Kamara elnökhelyettesei a választáson az egyéni jelöltek közül a négy legtöbb szavazatot kapó jelöltek lesznek.
(8) Az elnökség megválasztására a 87. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(9) A jelölés módjáról, valamint az elnökség működési rendjéről az alapszabály rendelkezik.

76. §

(1) Az elnökség
a)
összehívja a Kamara küldöttgyűlését, javaslatot tesz annak napirendjére, előkészíti a küldöttgyűlést és az annak
hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát,
b)
előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti az alapszabály, valamint a Kamara szervezeti és működési
szabályzatának tervezetét,
c)
gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
d)
előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a Kamara éves költségvetését,
e)
előkészíti és elfogadja a Kamara szakmai iránymutatásait,
f)
előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a kamarai tagdíj mértékéről, a Kamara által nyújtott szolgáltatásokért
fizetendő egyéb hozzájárulások mértékéről, a kamarai tagdíj alóli részleges vagy teljes mentesülésről szóló
szabályzatot,
g)
előkészíti és elfogadja a szakértőjelölti igazolvány kiadásáról és külalakjáról szóló szabályzatot, a szakértőjelöltek
kötelező képzéseiről és számonkéréseiről, különösen a szakértés alapismeretéről szóló elméleti képzésről szóló
szabályzatot, a szakértőjelöltet foglalkoztató mentorokat megillető kedvezményeket és egyéb juttatásokat
előíró szabályzatot, a szakértőjelöltekkel kapcsolatos egyéb szabályzatokat, valamint a módszertani levél
kiadásának részletes szabályairól szóló szabályzatot,
h)
előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a fegyelmi eljárási szabályzatot, az igazságügyi szakértők etikai
kódexét és az etikai eljárási szabályzatot,
i)
elvégzi a küldöttgyűlés által meghatározott egyéb feladatokat,
j)
kezdeményezheti a szakértő névjegyzékből történő törlését,
k)
fegyelmi eljárást kezdeményezhet,
l)
határoz a fegyelmi eljárás során a fegyelmi bizottság elnökével vagy a fegyelmi bizottság egészével
szemben előterjesztett kizárási indítványról, és a fegyelmi bizottság kizárása esetén – ha a fegyelmi tanács
határozatképtelenné válik – új fegyelmi tanácsot jelöl ki,
m)
ellátja az igazságügyi szakértők képviseletét a belföldi és a külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás
során és
n)
elfogadja a hivatal ügyrendjét.
(2) Az elnökség által előkészített és elfogadott szabályzatokat a Kamara honlapján közzé kell tenni. Az elnökség által
előkészített és elfogadott szabályzatok – a szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Kamara honlapján történő
közzétételt követő harmincadik napon lépnek hatályba.
(3) Az (1) bekezdés j) és k) pontjában meghatározott esetben a határozattal érintett kamarai tag jogszabálysértésre
hivatkozással, bírósági jogorvoslat iránt kérelmet nyújthat be. Az (1) bekezdés c), e), g) és n) pontjában meghatározott
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esetben a kamarai tagok legalább egynegyede jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti, hogy az elnökség
határozatát vagy szabályzatát a küldöttgyűlés tárgyalja meg. A küldöttgyűlés az elnökség határozatának vagy
szabályzatának vizsgálatát követően legalább kétharmados többséggel az elnökség határozatát vagy szabályzatát
hatályon kívül helyezheti és az elnökséget új határozat vagy szabályzat meghozatalára utasíthatja. Az (1) bekezdés
i) pontjában meghatározott esetben a tagok részére a feladat jellegétől függő megfelelő jogorvoslat áll rendelkezésére.
(4) A bíróság a (3) bekezdés szerinti kérelmet nemperes eljárásban bírálja el. Ha e törvényből vagy az eljárás nemperes
jellegéből más nem következik, a bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
kizárólagosan illetékes.
77. §

(1) A Kamara elnöke
a)
képviseli a Kamarát,
b)
irányítja az elnökség és a bizottságok működését,
c)
fegyelmi eljárást kezdeményezhet és
d)
a miniszter jóváhagyásával kinevezi és felmenti a főtitkárt, valamint a küldöttgyűlés elé terjeszti a főtitkár
díjazására vonatkozó javaslatát.
(2) A Kamara elnöke a tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlésnek.
(3) Az elnökhelyettesek az alábbi feladatkörökben járnak el:
a)
általános elnökhelyettes,
b)
fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettes,
c)
az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásáért, módszertani levelekért és
szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettes és
d)
az igazságügyi szakértői intézményekkel, intézetekkel, igazságügyi szakértői testületekkel és egyéb szakértői
szervekkel, valamint a hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős elnökhelyettes.
(4) Az elnökhelyetteseknek a (3) bekezdés szerinti feladatkörét az elnök jelöli ki. Az elnökhelyettesek ellátják a Kamara
elnöke által meghatározott feladatokat.
(5) A Kamara elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes helyettesíti.
(6) A Kamara általános elnökhelyettese az etikai bizottság elnöke, a fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettese a fegyelmi
bizottság elnöke, az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásáért, módszertani
levelekért és szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettese a minőségbiztosítási bizottság elnöke, az igazságügyi
szakértői intézményekkel, intézetekkel, igazságügyi szakértői testületekkel és egyéb szakértői szervekkel, valamint
a hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős elnökhelyettese pedig a számvizsgáló bizottság elnöke.

78. §		
A Kamara elnöke az alapszabályt és a Kamara szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyás végett a miniszternek,
iránymutatásait és egyéb szabályzatait tájékoztatás végett a miniszternek és a szakterületet felügyelő miniszternek
megküldi az elfogadástól számított tizenöt napon belül.

39. A fegyelmi bizottság
79. §

(1) A küldöttgyűlés a Kamara tagjai közül az igazságügyi szakértők területi eloszlására figyelemmel megválasztja a tizenöt
tagú fegyelmi bizottság tizennégy tagját.
(2) A fegyelmi bizottság felelős a fegyelmi eljárások lefolytatásáért. A fegyelmi bizottság évente egyszer beszámol
a tevékenységéről a küldöttgyűlésnek.
(3) A Kamara elnöke a fegyelmi bizottság elnökétől a folyamatban lévő ügyekről bármikor felvilágosítást kérhet.
A fegyelmi bizottság elnöke a Kamara elnökének felhívására haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül köteles
a tájékoztatást megadni.

40. Az etikai bizottság
80. §

(1) A küldöttgyűlés a Kamara tagjai közül az igazságügyi szakértők területi eloszlására figyelemmel megválasztja a tizenöt
tagú etikai bizottság tizennégy tagját.
(2) Az etikai bizottság felelős az etikai eljárások lefolytatásáért. Az etikai bizottság évente egyszer beszámol
a tevékenységéről a küldöttgyűlésnek.
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(3) A Kamara elnöke az etikai bizottság elnökétől a folyamatban lévő ügyekről bármikor felvilágosítást kérhet.
Az etikai bizottság elnöke a Kamara elnökének felhívására haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül köteles
a tájékoztatást megadni.

41. A számvizsgáló bizottság
81. §

(1) A küldöttgyűlés a Kamara tagjai közül megválasztja a háromtagú számvizsgáló bizottság két tagját.
(2) A számvizsgáló bizottság a Kamara gazdasági és pénzügyi működését ellenőrzi. A számvizsgáló bizottság évente
egyszer köteles a küldöttgyűlésnek beszámolni.
(3) A számvizsgáló bizottság munkája során bármely kamarai tagtól felvilágosítást kérhet, a Kamara irataiba betekinthet,
intézkedést javasolhat a főtitkárnak. Az ellenőrzéssel kapcsolatban a számvizsgáló bizottság és tagjai jogait és
kötelezettségeit az alapszabály határozza meg.

42. A minőségbiztosítási bizottság
82. §

(1) A küldöttgyűlés a szakmai tagozatok tagjai – elsősorban a miniszter rendeletében meghatározott külön minősítéssel
rendelkező igazságügyi szakértők – közül megválasztja a minőségbiztosítási bizottság tagjait.
(2) A bizottság tagjait a szakmai tagozatok tagjai közül kell megválasztani akként, hogy minden szakmai tagozatból egy
igazságügyi szakértő választható. A minőségbiztosítási bizottság tagjának csak olyan igazságügyi szakértő választható
meg, aki
a)
a saját szakterületén magas szintű elméleti tudással, valamint jelentős gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik,
b)
legalább tizenöt éves igazságügyi szakértői tapasztalattal rendelkezik és
c)
a megválasztását megelőző tíz évben fegyelmi vagy etikai felelősségét fegyelmi vagy etikai eljárásban
jogerősen nem állapították meg.
(3) A minőségbiztosítási bizottság felelős az igazságügyi szakértők szakmai értékelésének lefolytatásáért, továbbá
az alapszabály által a hatáskörébe utalt további feladatok végrehajtásáért.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feladat ellátására a minőségbiztosítási bizottság szakmai értékelő tanácsot jelöl ki.
(5) A minőségbiztosítási bizottság tevékenységéről évente egyszer beszámol a küldöttgyűlésnek.

43. A szakterületet felülvizsgáló bizottság
83. §

(1) A küldöttgyűlés a Kamara tagjai közül megválasztja a háromtagú szakterületet felülvizsgáló bizottság két tagját és
az elnökét.
(2) A bizottság figyelemmel kíséri a szakterületekhez kapcsolódó képesítési és továbbképzési követelményeket,
és – szükség szerint – a Kamara módszertani levelekért és szakmai iránymutatásokért felelős elnökhelyettese
útján javaslatot tesz a miniszternek az érintett jogszabály módosítására. A bizottság évente egyszer köteles
a küldöttgyűlésnek beszámolni.
(3) A bizottság üléseire köteles meghívni a miniszter, valamint a felülvizsgálandó szakterület ágazati irányításáért
felelős miniszter és szakmai Kamara képviselőjét, a Kamara érintett szakmai tagozatának vezetőjét, akik a bizottság
ülésén meghívottként vesznek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. A bizottságot megillető jogosultságokat és
kötelezettségeket az alapszabály határozza meg.

44. A szakmai tagozatok
84. §

(1) A Kamara tagjai az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb
szakmai feltételekről szóló rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületek alapján szakmai tagozatokat
alkotnak. A tagozat az első ülésén elnököt választ. A szakmai tagozatok létrehozásáról, működéséről és feladatairól
az alapszabály rendelkezik.
(2) A Kamara tagja egyidejűleg több szakmai tagozatnak is tagja lehet.
(3) A szakmai tagozatok a saját szakterületüket érintő ügyekben véleményezési joggal rendelkeznek, továbbá
közreműködnek a Kamara minőségbiztosítással összefüggő feladatainak végrehajtásában.
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45. A hivatal
85. §

(1) A Kamara ügyviteli szerve a hivatal, amelynek vezetője a Kamara főtitkára.
(2) A főtitkár:
a)
felel – a számvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – a Kamara gazdasági, pénzügyi,
kontrolling, belső ellenőrzési és számviteli tevékenységéért,
b)
felel a Kamara munkaügyi, jogi és igazgatási tevékenységéért,
c)
felel a Kamara informatikai tevékenységéért,
d)
felel a Kamara vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai,
szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket,
e)
gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról,
f)
egyetértési jogot gyakorol a küldöttgyűlésnek és az elnökségnek a Kamara gazdálkodását, szervezetét,
működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében; az egyetértés
e döntések hatálybalépésének feltétele,
g)
a Kamara rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy a Kamara
gazdálkodása a Kamara feladatainak ellátását biztosítsa,
h)
munkáltatói jogot gyakorol a Kamara munkavállalói felett,
i)
gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról és
j)
elfogadásra az elnökség elé terjeszti a hivatal ügyrendjének tervezetét.
(3) A főtitkár egyetértési joga nem terjed ki a saját díjazásának mértékére, azt a Kamara elnökének előterjesztésére
a küldöttgyűlés állapítja meg.
(4) A főtitkár a (2) bekezdésben meghatározott hatásköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az általa
kinevezett titkárokra átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.
(5) A főtitkár a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatásköre ellátására titkárt nevez ki (a továbbiakban: gazdasági
ügyekért felelős titkár). Gazdasági ügyekért felelős titkárnak az nevezhető ki, aki megfelel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtási rendelete gazdasági vezetőkre vonatkozó előírásainak.
(6) A főtitkár feladatai ellátása során köteles a Kamara szerveivel – különösen a Kamara elnökével – együttműködni és
részükre a szükséges tájékoztatást megadni.
(7) A főtitkár évente beszámol a küldöttgyűlésnek a költségvetés végrehajtásáról.
(8) A Kamarának a küldöttgyűlés, az elnökség, a bizottságok vagy valamely más kamarai szerv kizárólagos hatáskörébe
nem tartozó feladatait a főtitkár irányítja és hangolja össze.

86. §

(1) Főtitkár az lehet, aki
a)
jogász szakképzettséggel és
b)
legalább nyolcéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, amelyből legalább öt évet vezetői jogviszonyban
töltött el.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti közigazgatási gyakorlatnak tekinthető köztestületnél közigazgatási ügyekben
ügyintézőként szerzett gyakorlat is. Főtitkár nem csak kamarai tag lehet.
(3) A főtitkárt a miniszter jóváhagyását követően a Kamara elnöke nevezi ki és menti fel.
(4) A miniszter a jelölt kinevezéséhez a jóváhagyását nem adja meg, ha a jelölt
a)
az (1) bekezdésben előírt képesítési és szakmai követelményeknek nem felel meg vagy
b)
szakmai alkalmasságához egyéb okból nyomatékos kétség fér.
(5) A főtitkár a Kamarával áll – a munka törvénykönyve szerinti – munkaviszonyban. A főtitkár felett a munkáltatói jogokat
a Kamara elnöke gyakorolja.

46. A tisztségviselők megválasztása
87. §

(1) A tisztségviselők megbízatásának leghosszabb időtartama négy év azzal, hogy a tisztségviselők tisztségükre ismételten
megválaszthatók, illetve a főtitkár és a titkárok ismételten kinevezhetők. A Kamara elnöke és az elnökhelyettesek
legfeljebb egy alkalommal választhatók újra.
(2) A választást jelölés előzi meg, egy tisztségre több személy is jelölhető.
(3) A tisztségviselők megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának vagy kinevezésének napján szűnik meg. Ha
a tisztségviselő megbízatása egyéb okból szűnik meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől
számított harminc napon belül megválasztja az új tisztségviselőt.
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(1) A tisztségviselő megbízatása megszűnik a tisztségviselő
a)
lemondásával,
b)
visszahívásával, illetve felmentésével,
c)
kamarai tagságának megszűnésével, és
d)
megbízatása idejének lejártával.
(2) A tisztségviselő megbízatása akkor is megszűnik, ha az ellene indult fegyelmi vagy büntetőeljárás során jogerősen
elmarasztalták.
(3) A tisztségviselő visszahívását a Kamara tagjainak legalább egytizede kezdeményezheti, a visszahívott tisztségviselő
tisztségét betöltő új jelölt megjelölésével egyidejűleg. A tisztségviselő visszahívása kizárólag akkor sikeres, ha
a küldöttgyűlés az új tisztségviselőnek ajánlott jelöltet egyidejűleg megválasztja.
(4) A visszahívásról és az új tisztségviselő megválasztásáról – titkos szavazással – a kezdeményezéstől számított harminc
napon belül a küldöttgyűlés dönt.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja, valamint a (3) és (4) bekezdés a főtitkár és a titkárok tekintetében nem alkalmazható.

X. FEJEZET
A MÓDSZERTANI LEVÉL
47. A módszertani levél kidolgozása és elfogadása
89. §

(1) Az elnökség az igazságügyi szakértői tevékenység egységes és magas színvonalú ellátása érdekében módszertani
levelet ad ki. A módszertani levél kiadását a Kamara szervei, különösen a minőségbiztosítási bizottság, a Kamara
szakmai tagozatai, igazságügyi szakértői intézmény, igazságügyi szakértői testület, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv,
valamint a névjegyzéket vezető hatóság indítványozhatja.
(2) Az elnökség az indítvány alapján a módszertani levél kidolgozása érdekében a módszertani levéllel érintett igazságügyi
szakértői szakterületen alapított szakmai tagozatból – a (4) és (5) bekezdés kivételével – öttagú bizottságot (e fejezet
alkalmazásában a továbbiakban: bizottság) hív össze. A bizottságot az érintett igazságügyi szakértői tagozat elnöke
vezeti. Ha a módszertani levél több igazságügyi szakértői szakterületet érint, a bizottság tagjai elnököt választanak.
(3) Az igazságügyi szakértői intézmények tevékenységi körébe eső szakterületekhez tartozó szakkérdésekben –
amennyiben az adott szakkérdés az igazságügyi szakértői intézmény kizárólagos hatáskörébe tartozik – a módszertani
levél kiadásához az érintett igazságügyi szakértői intézmény egyetértése szükséges. Ebben az esetben a bizottság két
tagját az érintett igazságügyi szakértői intézmény jelöli.
(4) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tevékenységi körébe eső szakterületekhez tartozó szakkérdésekben – amennyiben
az adott szakkérdés a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv hatáskörébe tartozik – a módszertani levél kiadásához
a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv egyetértése szükséges. Ebben az esetben a bizottság két tagját a Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv jelöli.
(5) Olyan szakkérdésben, amelyre nézve a szakvélemény adására külön jogszabály kizárólagosan valamely szervet jogosít
fel, a bizottság három tagját e szerv jelöli ki. Ha a szakvélemény adására több szerv jogosult, minden szerv két tagot
jelöl a bizottságba.
(6) A bizottság üléseire szükség esetén meg kell hívni a módszertani levéllel érintett tudományterület egyetemi
képviselőit, valamint, ha ez indokolt, az eljárásokat jól ismerő szakjogászokat is. A meghívottak a bizottság ülésein
tanácskozási joggal vesznek részt.
(7) Az elnökség nem adhat ki módszertani levelet olyan szakterületen, amelyen az egészségügyért felelős miniszter vagy
annak irányítása, felügyelete alatt működő szervezet külön jogszabály alapján módszertani levél kiadására jogosult.

90. §

(1) A módszertani levél tervezetét a bizottság elnöke terjeszti az elnökség elé.
(2) A módszertani levelet az elnökség akkor fogadja el, ha azt a bizottság legalább három tagja támogatja. A bizottság
azon tagja, aki a módszertani levelet nem támogatja, és a bizottság döntésével nem ért egyet, különvéleményét
– annak írásbeli indokolásával együtt – jogosult a módszertani levélhez csatolni. A különvélemény – az elnökség
döntése alapján – a módszertani levéllel együttesen közzétehető.
(3) Az elnökség a módszertani levelet tájékoztatásul és közzétételre megküldi a miniszter részére, amelyhez csatolja
a bizottság tagjainak névsorát és a tagok támogatását igazoló iratokat.
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48. A módszertani levél közzététele
91. §

(1) A miniszter gondoskodik a módszertani levél közzétételéről a kormányzati portálon. A módszertani levél – annak
visszavonásáig – a honlapról nem távolítható el.
(2) Ha az elnökség nem csatolja a 90. § (3) bekezdésében megjelölt iratokat, a miniszter a módszertani levelet visszaküldi
az elnökség részére.
(3) Az elnökség figyelemmel kíséri a közzétett módszertani leveleket, és szükség esetén intézkedik – a módszertani levél
kiadására vonatkozó rendelkezések szerint – azok visszavonásáról, illetve új módszertani levél kiadásáról.

92. §		
A módszertani levél a kormányzati portálon történő közzétételétől a hatóság számára tájékoztatásul, a szakértőnek
pedig a szakértői tevékenység ellátása során iránymutatásul szolgál.

HARMADIK RÉSZ
XI. FEJEZET
A FEGYELMI ELJÁRÁS
49. A fegyelmi vétség
93. §

(1) Fegyelmi vétséget követ el az az igazságügyi szakértő, aki az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységére vonatkozó
jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai szabályzatok – ide nem értve az igazságügyi szakértők etikai kódexét – és
határozatok rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi.
(2) Fegyelmi vétséget követ el az az igazságügyi szakértő is,
a)
akit öt éven belül három etikai vétség elkövetése miatt jogerősen elmarasztaltak vagy
b)
akinek a 130. § szerinti etikai vétsége az etikai vétség súlyára, az etikai vétség elkövetésének ismétlődő jellegére
vagy az etikai vétség elkövetésének körülményeire tekintettel fegyelmi vétségnek minősül.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetet az etikai bizottság elnöke bejelenti az elnökségnek.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti etikai vétségek fegyelmi vétségnek történő minősítéséről a fegyelmi tanács, a fegyelmi
eljárás előkészítése során határoz. A fegyelmi tanács által meghozott határozat ellen a 126. §-ban meghatározottak
szerinti bírósági jogorvoslatnak van helye.
(5) A fegyelmi eljárás során szakmai szempontból nem vizsgálható az a szakvélemény, amelyet a hatóság jogerős
határozatának meghozatala során elfogadott.

50. Fegyelmi büntetések
94. §		
A fegyelmi vétséget elkövető igazságügyi szakértővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések a következők:
a)
figyelmeztetés,
b)
írásbeli megrovás,
c)
jövőbeni tisztségviseléstől meghatározott ideig történő eltiltás,
d)
kamarai tisztségtől való megfosztás,
e)
pénzbírság,
f)
a kamarai tagság legfeljebb két évig terjedő felfüggesztése vagy
g)
a Kamarából való kizárás.
95. §

(1) A Kamara fegyelmi tanácsa – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a fegyelmi büntetést a fegyelmi vétség súlyára
és ismétlődésére, valamint a fegyelmi vétséggel érintett ügy érdemére való kihatására tekintettel, az elkövetésre
irányuló szándék vagy gondatlanság fokának megfelelően, az általa feltárt összes súlyosító és enyhítő körülmény
figyelembevételével, mérlegelési jogkörében szabja ki.
(2) A Kamara fegyelmi tanácsa a 94. § g) pontja szerinti büntetést szabja ki azzal az igazságügyi szakértővel szemben,
akiről a Kamara öt éven belül harmadik alkalommal állapítja meg, hogy fegyelmi vétséget követ el.
(3) A pénzbírság összege – a büntetés kiszabásának évében esedékes – éves kamarai tagdíj tízszereséig terjedhet.
A pénzbírságot a Kamara részére kell megfizetni, felhasználására az alapszabály rendelkezései az irányadók.

5. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1063

(4) A fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények megszűnnek, ha a fegyelmi határozat jogerőre
emelkedésétől számítva a figyelmeztetés és írásbeli megrovás esetén egy év, pénzbírság kiszabása esetén két év eltelt.
Pénzbírság kiszabása esetén a fegyelmi büntetés hatálya – a két év eltelte után is – mindaddig fennáll, amíg a fegyelmi
eljárás alá vont igazságügyi szakértő a pénzbírságot nem fizette meg. A felfüggesztés fegyelmi büntetéshez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények a felfüggesztésbüntetés lejártától számított három év elteltével szűnnek meg.
(5) A 94. § b)–e) pontjában foglalt fegyelmi büntetések más fegyelmi büntetéssel együtt is kiszabhatók.

51. Elévülés
96. §

(1) Nem folytatható le fegyelmi eljárás, ha
a)
azt a Kamara elnöke a cselekmény vagy mulasztás tudomására jutásától számított hat hónap alatt nem
kezdeményezi vagy
b)
a cselekmény befejezése vagy a mulasztás megszűnése óta öt év eltelt.
(2) Ha az igazságügyi szakértő a szakvélemény elkészítése során vagy a szakvélemény elkészítését követően ahhoz
kapcsolódóan több részcselekményt végez, az elévülési idő kezdőidőpontja az utolsó részcselekmény elvégzésének
időpontja.
(3) A bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító fegyelmi vétség a bűncselekménnyel együtt évül el.
(4) Ha a fegyelmi vétségnek is minősülő cselekmény miatt büntető, szabálysértési vagy szakmai kamara hatáskörébe
tartozó fegyelmi eljárás indult, az eljárás jogerős befejezésétől számított három hónapon belül a fegyelmi eljárás
akkor is megindítható, ha a (3) bekezdésben meghatározott határidő eltelt.

52. A fegyelmi tanácstagok listája
97. §

(1) A fegyelmi tanácstagok listája a fegyelmi eljárásban a fegyelmi tanács tagjaként eljárni jogosult igazságügyi szakértők
névsorát tartalmazza.
(2) A fegyelmi tanácstagok listájára minden szakmai tagozat öt igazságügyi szakértőt delegál.
(3) A fegyelmi tanácstagok listájára történő felvétel módját és a nyilvántartás szabályait az alapszabály határozza meg
azzal, hogy a fegyelmi tanácstagok listája nem hozható nyilvánosságra, de azt a névjegyzéket vezető hatóságnak meg
kell küldeni.

53. Eljáró szervek
98. §

(1) A fegyelmi eljárást lefolytató fegyelmi tanács három tagból áll, amelyből egy fő kamarai tag, egy fő a szakvélemény
tárgya szerinti szakterületen tapasztalattal rendelkező igazságügyi szakértő a 97. § szerinti fegyelmi tanácstagok
listájáról, egy fő pedig – kirendelésen alapuló tevékenységgel összefüggő fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja
esetén – a hatóság képviseletében vesz részt. Kompetenciavétség gyanúja esetén a fegyelmi bizottság további egy
taggal egészül ki a fegyelmi tanácstagok listájáról oly módon, hogy mind a vizsgálat alá vont igazságügyi szakértő,
mind pedig az adott ügy szempontjából vélelmezett szakértői kompetenciaterület képviselete biztosított legyen.
(2) Ha az igazságügyi szakértő felelősségre vonására nem kirendelésen alapuló tevékenységgel összefüggő fegyelmi
vétség elkövetésének gyanúja miatt kerül sor, a fegyelmi tanács harmadik tagját a fegyelmi tanácstagok listájáról kell
kijelölni. A fegyelmi tanács elnökét és tagjait a fegyelmi bizottság elnöke kéri fel.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke egy póttagot jelöl ki a fegyelmi tanácstagok listájáról. A póttag a fegyelmi tanács tagjának
ideiglenes vagy a fegyelmi eljárás teljes lefolyását érintő akadályoztatása esetén jogosult eljárni.
(4) A fegyelmi bizottság elnökének fegyelmi ügyében a fegyelmi tanács tagjait a Kamara elnöke jelöli ki. A Kamara
elnökének fegyelmi ügyében a fegyelmi tanács tagjait a névjegyzéket vezető hatóság jelöli ki.

99. §

(1) Ha a fegyelmi tanács elnökének vagy tagjainak személyében a kizárás kimondása okán változás történik, vagy ha
a fegyelmi tanács összetétele a 98. § (3) bekezdése alkalmazásával nem biztosítható, a fegyelmi tanács által lefolytatott
eljárást meg kell ismételni. Ha a fegyelmi tanácsban a személyi változás a 98. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
következik be, a fegyelmi tanács elnöke ismerteti a keletkezett iratokat; az eljárási cselekményeket csak akkor kell
megismételni, ha a fegyelmi tanács azt szükségesnek tartja.
(2) A fegyelmi eljárás megindítása esetén a fegyelmi tanács munkájának előkészítését és a bizonyítás lefolytatását
vizsgálóbiztos végzi, ha a 113. § (1) bekezdése alapján tárgyalás azonnali kitűzésének nincs helye. A vizsgálóbiztost
a fegyelmi tanács jelöli ki a fegyelmi tanácstagok listájáról.
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(3) A fegyelmi bizottság és a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás során tudomására jutott adatokat, a megalapozott
fegyelmi döntés meghozatala céljából jogosult kezelni. A fegyelmi bizottság a fegyelmi eljárás során tudomására
jutott adatokat az eljárás befejezését követő hat hónap elteltével köteles zárolni. Amennyiben az igazságügyi szakértő
a fegyelmi tanács határozatával szemben bírósági jogorvoslatot vesz igénybe, az adatok zárolására a fegyelmi
bizottság a jogerős bírósági határozat közlését követő hat hónap elteltével köteles.
(4) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait, a fegyelmi tanács elnökét és tagjait, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint
a vizsgálóbiztost a fegyelmi eljárás során tudomásukra jutott adatok, tények tekintetében – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – titoktartási kötelezettség terheli; e kötelezettség tisztségük megszűnését követően is fennmarad.
A titoktartási kötelezettség alóli felmentést – indokolt esetben – a fegyelmi bizottság adja meg. A felmentés csak
azokra a tényekre, adatokra terjedhet ki, amelyek nyilvánosságra hozatalához az érintett személy is hozzájárult.

54. Kizáró okok és a kizárási indítvány elbírálása
100. § (1) A fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el
a)
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő,
b)
aki a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő hozzátartozója vagy képviselője,
c)
a 104. § szerinti kezdeményező,
d)
a vizsgálóbiztos, aki az ügyben eljárt,
e)
akinek tanúként vagy igazságügyi szakértőként történő meghallgatása az ügyben szükségessé válhat,
f)
aki ellen fegyelmi vagy szabálysértési eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig,
g)
akinek a kamarai tagsága felfüggesztésre kerül vagy szünetel és
h)
akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okokat a fegyelmi bizottság elnökére, a vizsgálóbiztosra, a 113. §
(4) bekezdés b) pontja szerinti szakértőre és a jegyzőkönyvvezetőre megfelelően alkalmazni kell.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke, a fegyelmi tanács elnöke és tagja, a vizsgálóbiztos, a 113. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
szakértő, valamint a jegyzőkönyvvezető haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben kizáró ok áll fenn.
(4) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a Kamara elnöke az (1) bekezdésben felsorolt körülményekre
hivatkozással a fegyelmi bizottság elnökével, a fegyelmi tanács elnökével és tagjával, a vizsgálóbiztossal, a 113. §
(4) bekezdés b) pontja szerinti szakértővel, valamint a jegyzőkönyvvezetővel szemben, a kizáró ok tudomására
jutásától számított nyolc napon belül kizárási indítványt terjeszthet elő az eljáró fegyelmi tanácsnál.
(5) A kizárási indítványról, ha az
a)
a fegyelmi tanács elnökére, a fegyelmi tanács tagjára, a vizsgálóbiztosra, a 113. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
szakértőre vagy a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozik, a fegyelmi bizottság vagy
b)
a fegyelmi bizottság elnökére vonatkozik, az érintett tagja kivételével az elnökség
hoz határozatot, és azt kézbesíti a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a kizárási indítvánnyal érintett
személynek. A kizárási indítványt tizenöt napon belül el kell bírálni.
(6) A kizárási indítványt elutasító határozat ellen a Kamara elnöke vagy az eljárás alá vont igazságügyi szakértő bírósági
jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül.
(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja el. Ha e törvényből vagy az eljárás nemperes
jellegéből más nem következik, a bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
kizárólagosan illetékes.
101. § (1) Ha a fegyelmi tanács határozatképtelenné válik, a fegyelmi bizottság elnöke új fegyelmi tanácsot jelöl ki. A fegyelmi
bizottság elnökének kizárása esetén az elnökség jelöli ki az új fegyelmi tanácsot.
(2) Ha a kizárási indítvány a fegyelmi bizottság egészét érinti, arról az érintett tagja kivételével az elnökség határoz.

55. A bejelentő részvétele az eljárásban
102. § (1) Bejelentő az az igazságügyi szakértő eljárásával érintett, az alapeljárásban részt vevő személy, aki az igazságügyi
szakértővel szemben, fegyelmi felelőssége megállapításának érdekében, a fegyelmi bizottsághoz benyújtott kérelem
útján fegyelmi eljárást kezdeményez.
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(2) A bejelentő jogosult arra, hogy
a)
– ha e törvény másként nem rendelkezik – az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás őt érintő irataiba
betekintsen,
b)
az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen,
c)
a fegyelmi eljárási jogairól a fegyelmi tanács elnökétől felvilágosítást kapjon és
d)
az e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen.
(3) A bejelentő – ha e törvény másként nem rendelkezik – a jogait meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási
cselekményével egyidejűleg kell benyújtani a fegyelmi tanácshoz.
(4) A bejelentőt a fegyelmi eljárás során tudomására jutott adatok, tények tekintetében – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést – indokolt esetben –
a fegyelmi bizottság adja meg. A felmentés csak azokra a tényekre, adatokra terjedhet ki, amelyek nyilvánosságra
hozatalához az érintett személy is hozzájárult.

56. A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő részvétele az eljárásban
103. § (1) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő jogosult arra, hogy
a)
az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás irataiba betekintsen,
b)
az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen, a meghallgatott tanúkhoz, szakértőkhöz
kérdést intézzen, bizonyítási indítványt tegyen,
c)
a fegyelmi eljárási jogairól a fegyelmi tanács elnökétől felvilágosítást kapjon és
d)
az e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt az idézésében és meghallgatása kezdetekor az (1) bekezdésben
foglalt jogok gyakorlásának lehetőségére figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen
vagy önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson, továbbá – meghallgatása esetén – a nyilatkozattételt bármikor
megtagadhatja. Erre az igazságügyi szakértőt az idézésében és meghallgatása elején figyelmeztetni kell.
A figyelmeztetést és az arra adott választ jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvezés elmaradása esetén
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő vallomása bizonyítékként nem vehető figyelembe.
(4) Amennyiben e törvény egyes eljárási cselekményekre vonatkozóan másként nem rendelkezik, a fegyelmi eljárás alá
vont igazságügyi szakértő helyett meghatalmazott képviselője is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási cselekményével egyidejűleg kell benyújtani
a fegyelmi tanácshoz.
(5) Ha a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő képviselővel jár el, az iratokat a képviselőnek kell kézbesíteni, és
a tárgyalásra őt is meg kell idézni. Az igazságügyi szakértő személyes megjelenésére szóló idézést az igazságügyi
szakértő részére kell kézbesíteni.
(6) Ha a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a képviselő nyilatkozata egymástól eltér, az igazságügyi szakértő
nyilatkozatát kell figyelembe venni.

57. A fegyelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem és az igazságügyi szakértő tevékenységével
kapcsolatos panasz
104. § (1) Az igazságügyi szakértővel szemben – kérelem benyújtása útján –
a)
az elnökség,
b)
a Kamara elnöke,
c)
a névjegyzéket vezető hatóság vagy
d)
a bejelentő
(a továbbiakban együtt: kezdeményező) kezdeményezhet fegyelmi eljárást.
(2) Bejelentőként csak az igazságügyi szakértő eljárásával érintett, az alapeljárásban részt vevő személy nyújthat be
kérelmet a fegyelmi eljárás kezdeményezése iránt.
(3) Az igazságügyi szakértő tevékenységével kapcsolatban a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően bárki panaszt tehet. A panaszt a fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyetteshez kell
benyújtani. A panasz vizsgálatát követően az elnökség az (1) bekezdés szerint fegyelmi eljárást kezdeményezhet,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a fegyelmi eljárás kezdeményezése indokolt.
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58. A fegyelmi eljárás díja és költségei
105. § (1) A bejelentő a kérelem benyújtásával egyidejűleg – a Kamara alapszabályában meghatározott módon – köteles
a Kamara részére fegyelmi eljárási díjat fizetni. A fegyelmi eljárási díj összege ötvenezer forint.
(2) A fegyelmi eljárás költségeit – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a Kamara előlegezi. A fegyelmi eljárás költsége
különösen
a)
a fegyelmi tanács szükséges és igazolt készkiadásai és
b)
az eljárás résztvevőinek az utazással felmerült szükséges és igazolt költségei.
(3) A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokból a másolat egyszeri kiadásának költségét a Kamara előlegezi, míg további
másolat az alapszabályban meghatározott mértékű költségtérítés ellenében adható ki.
(4) Ha a fegyelmi eljárás során a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő felelősségét megállapítják, köteles
a fegyelmi eljárási díjat és az eljárásban felmerült egyéb költségeket viselni. Ha a kérelem elutasításra kerül, az eljárás
költségeit a Kamara viseli.

59. A kérelem benyújtása és a fegyelmi bizottság elnökének intézkedései a kérelem elbírálásra való
alkalmasságának vizsgálata körében
106. § (1) A fegyelmi eljárás lefolytatása iránti kérelmet a fegyelmi bizottságnál írásban kell előterjeszteni, eggyel több
példányban, mint a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértők száma. A kérelemben meg kell jelölni
a)
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, igazságügyi szakértői igazolványának számát és
a névjegyzék szerinti elérhetőségét,
b)
a kezdeményező nevét, lakcímét (székhelyét) és elérhetőségét,
c)
azt a cselekményt, amely miatt a kezdeményező szerint fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsítható
az igazságügyi szakértő,
d)
azt az időpontot, amikor a kezdeményező tudomást szerzett az igazságügyi szakértő cselekményéről és
e)
az előadottak alátámasztására alkalmas bizonyítási eszközöket, különösen a figyelembe venni kért okiratokat,
a meghallgatni kért tanúk nevét, idézhető címét.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a)
az abban foglaltak alátámasztására alkalmas okiratokat és
b)
ha a fegyelmi eljárást a bejelentő kezdeményezi, a fegyelmi eljárási díj megfizetését tanúsító bizonylatot.
107. § (1) A kezdeményező a kérelmet és mellékleteit elektronikus formában is benyújthatja, ebben az esetben a fegyelmi
eljárás folyamán a Kamarával a kapcsolatot elektronikus úton köteles tartani és a Kamara is valamennyi iratot
elektronikus kapcsolattartás keretében kézbesít a kezdeményező részére. A kérelem és mellékletei elektronikus úton
való benyújtását az elektronikus úton való kapcsolattartás vállalásának kell tekinteni.
(2) Az elektronikus úton való kapcsolattartásra az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ha a kezdeményező az elektronikus úton való kapcsolattartást választotta, az elektronikus benyújtás alóli kivételt
jelenti, ha a bizonyítási eljárásban az okirat papíralapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor
kerülhet sor,
a)
ha az eredetileg papíralapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel
vagy jelentős költségtöbblettel járna vagy
b)
ha a papíralapú okirat valódisága vitás.
108. § (1) A fegyelmi eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet a fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi bizottsághoz
érkezésétől számított nyolc napon belül megvizsgálja, és a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik vagy
a kérelmet elutasítja, ha annak 109. § szerinti feltételei fennállnak.
(2) Ha a kérelem nem tartalmazza a 106. § (1) bekezdésében előírt tartalmi elemeket, illetve a kérelemhez nem csatolták
a 106. § (2) bekezdésében meghatározott mellékleteket, a fegyelmi bizottság elnöke azt a hiányok megjelölése mellett
– nyolcnapos határidő tűzésével – hiánypótlásra küldi vissza azzal a figyelmeztetéssel, hogy a kérelmet elutasítja, ha
a kezdeményező a felhívásban felsorolt hiányokat nem pótolja.
(3) Ha a kérelem megfelel a törvény rendelkezéseinek, továbbá ha a kezdeményező a kérelem hiányait a megadott
határidőben pótolta, a fegyelmi bizottság elnöke határozattal kijelöli az eljáró fegyelmi tanácsot. A határozatot
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kézbesíteni kell a kezdeményezőnek és a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek; a fegyelmi eljárás alá vont
igazságügyi szakértő példányához a kérelmet és annak mellékleteit is csatolni kell.
109. § (1) A fegyelmi bizottság elnöke a kérelmet – fegyelmi tanács kijelölése nélkül – határozattal elutasítja, ha
a)
az abban megjelölt személy nem igazságügyi szakértő,
b)
a kezdeményező az erre irányuló felhívás ellenére a megadott határidőben a kérelemnek a felhívásban
megjelölt hiányait nem pótolta vagy
c)
a bejelentő az erre irányuló felhívás ellenére a megadott határidőben a fegyelmi eljárási díjat nem fizette meg.
(2) A fegyelmi eljárást kezdeményező kérelmet elutasító határozatot kézbesíteni kell a kezdeményezőnek és a fegyelmi
eljárással érintett igazságügyi szakértőnek; a fegyelmi eljárással érintett igazságügyi szakértő példányához a kérelmet
és annak mellékleteit is csatolni kell.
(3) A fegyelmi eljárást kezdeményező kérelmet az (1) bekezdés alapján elutasító határozat ellen a kezdeményező bírósági
jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja el. Ha e törvényből vagy az eljárás nemperes
jellegéből más nem következik, a bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
kizárólagosan illetékes.

60. A fegyelmi eljárás előkészítése
110. § (1) A fegyelmi tanács öt napon belül határozattal dönt az eljárás megindításáról.
(2) A fegyelmi tanács az eljárás megindítását a kijelölés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megtagadja, ha
a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, hogy
a)
a cselekmény elévült,
b)
az annak tárgyát képező cselekményt fegyelmi vagy etikai eljárás során már jogerősen elbírálták,
c)
a sérelmezett cselekmény a 93. § (1) vagy (2) bekezdése alapján nem minősül fegyelmi vétségnek,
d)
a kérelem és mellékletei alapján a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg,
e)
a kérelemben foglaltak vizsgálatát jogszabály kizárja,
f)
a bejelentő a szakértő elleni fegyelmi eljárásindítási jogát visszaélésszerűen gyakorolja vagy
g)
a kérelmet a 109. § (1) bekezdése alapján el kellett volna utasítani.
(3) Az eljárás megindításáról rendelkező határozatot a kezdeményezőnek, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi
szakértőnek és a Kamara elnökének, az eljárás megindításának megtagadásáról rendelkező határozatot
a kezdeményezőnek és a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek kézbesíteni kell, az igazságügyi szakértő
példányához a kérelmet és annak mellékleteit csatolni kell.

61. A kamarai tagság és az eljárás felfüggesztése
111. § (1) Az eljárás megindításával egyidejűleg vagy azt követően az eljárás ideje alatt a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás alá
vont igazságügyi szakértő kamarai tagságát – legfeljebb hat hónapra – határozattal felfüggesztheti, ha a fegyelmi
vétség súlyára tekintettel ez indokolt, és a fegyelmi vétség elkövetése már az eljárást kezdeményező kérelem és
mellékletei alapján valószínűsíthető. A határozatot kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek,
a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak és a kezdeményezőnek.
(2) Ha a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő kamarai tagságát felfüggeszti, a fegyelmi eljárás
alá vont igazságügyi szakértő érdekeinek védelme céljából az e törvényben, a fegyelmi eljárással összefüggésben
előírt
a)
tizenöt napos határidők nyolc napra,
b)
harmincnapos határidők tizenöt napra,
c)
negyvenöt napos határidők huszonöt napra és
d)
hatvannapos határidők harminc napra
csökkennek.
(3) Ha a fegyelmi tanács úgy ítéli meg, hogy az ügy különösen bonyolult volta miatt a (2) bekezdés alkalmazása
a tényállás helyes megállapítását akadályozná, indokolt határozatával a (2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását
mellőzheti. A határozatot kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének és
a névjegyzéket vezető hatóságnak.

1068

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. szám

112. §		
Ha a cselekmény – amely miatt a kezdeményező szerint fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsítható a fegyelmi eljárás
alá vont igazságügyi szakértő – folyamatban lévő bírósági vagy más hatósági eljárást érint, a fegyelmi tanács a fegyelmi
eljárást annak megindításával egyidejűleg határozattal felfüggeszti a bíróság vagy más hatóság határozatának
jogerőre emelkedéséig. A határozatot kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek, a Kamara
elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak és a kezdeményezőnek.

62. Fegyelmi vizsgálat
113. § (1) A fegyelmi tanács, ha a kérelemből az állapítható meg, hogy a tényállás – az összes körülmény gondos mérlegelésével
– a kérelem és mellékletei, valamint a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a kezdeményező tanúkénti
meghallgatása alapján tisztázható, haladéktalanul – legkésőbb harminc napon belüli határnapra – tárgyalást tűz ki,
egyéb esetben vizsgálóbiztost jelöl ki, és fegyelmi vizsgálat lefolytatását rendeli el.
(2) Vizsgálóbiztosnak a fegyelmi tanácstagok listáján szereplő, az érintett szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő
jelölhető ki.
(3) A fegyelmi vizsgálat célja a fegyelmi vétséget megalapozó tényállás megállapítása és a fegyelmi tanács eljárásának
előkészítése.
(4) A fegyelmi vizsgálat során a vizsgálóbiztos tisztázza a tényállás megállapításához szükséges tényeket, ennek
érdekében
a)
meghallgathatja a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt, a kezdeményezőt mint tanút, a további
tanúkat,
b)
szakértő közreműködését veheti igénybe, és
c)
egyéb bizonyítást végezhet.
(5) A vizsgálóbiztos a csatolt iratokba betekinthet, továbbá a kezdeményezőtől és a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi
szakértőtől további, a tényállás megállapításához szükséges iratok csatolását kérheti.
(6) A vizsgálóbiztos eljárásának nem akadálya, ha a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő a meghallgatáson nem
jelenik meg vagy nem nyilatkozik. E tényről a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt tájékoztatni kell.
(7) A vizsgálóbiztos az eljárásának eredményéről jelentésben számol be a fegyelmi tanácsnak, amelyhez a bizonyítékként
szolgáló iratokat csatolja. A vizsgálóbiztost a fegyelmi tanács meghallgathatja.
(8) A fegyelmi vizsgálatot harminc nap alatt le kell zárni. Ezt a határidőt a fegyelmi tanács indokolt esetben, egy
alkalommal további harminc nappal meghosszabbíthatja. A fegyelmi tanács a fegyelmi vizsgálat lezárását követő
harminc napon belül tárgyalást tart.

63. A fegyelmi tanács eljárása
114. § (1) A fegyelmi tanács eljárása nem nyilvános, az egyes eljárási cselekményeken csak azok a személyek vehetnek részt,
akiknek a jelenlétét e törvény lehetővé teszi.
(2) A fegyelmi tanács, ha azt a vizsgálóbiztos jelentése alapján indokoltnak tartja, a jelentés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül, zárt tanácsülésen dönt arról, hogy
a)
megfelelő határidő kitűzésével a fegyelmi vizsgálat kiegészítését rendeli el és az iratokat visszaküldi
a vizsgálóbiztosnak,
b)
a fegyelmi tárgyalás mellőzésével megállapítja az igazságügyi szakértő fegyelmi felelősségét és figyelmeztetés
vagy írásbeli megrovás fegyelmi büntetést szab ki,
c)
a fegyelmi eljárást megszünteti vagy
d)
fegyelmi tárgyalást tűz ki.
(3) A fegyelmi tanács a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott intézkedéseiről határozattal dönt. A határozatot
a meghozatalától számított nyolc napon belül írásba kell foglalni és az írásba foglalásától számított öt napon belül
kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető
hatóságnak és a kezdeményezőnek.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt határozat akkor hozható meg, ha a vizsgálóbiztos jelentése és az iratok alapján
a fegyelmi felelősség kétséget kizáróan megállapítható, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő a fegyelmi
vétség elkövetését elismeri és további bizonyításra nincs szükség.
(5) A tárgyalás mellőzésével figyelmeztetés vagy írásbeli megrovás fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye, de a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a Kamara elnöke a kézbesítésétől
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számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti, e tájékoztatást a határozat rendelkező részének tartalmaznia
kell.
(6) A tárgyalás tartása iránti kérelem alapján a fegyelmi tanács tárgyalást tart. A fegyelmi tanács a tárgyalás mellőzésével
hozott határozatát a tárgyalás eredménye alapján hatályában fenntartja, vagy hatályon kívül helyezi, és új határozatot
hoz. Az így meghozott határozatra a (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó.
(7) A fegyelmi tanács a (2) bekezdés c) pontja szerinti határozatot hoz, ha
a)
a kérelmet már a fegyelmi tanács kijelölése nélkül el kellett volna utasítani, kivéve a 109. § (1) bekezdés
c) pontjában foglalt okot,
b)
a sérelmezett cselekmény a 93. § (1) és (2) bekezdése alapján nem minősül fegyelmi vétségnek,
c)
a cselekmény elévülése miatt az eljárás megindítását meg kellett volna tagadni vagy
d)
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő kamarai tagsága megszűnt.
115. § (1) Ha a fegyelmi tanács tárgyalást tűz ki, arra a tanács elnöke a tárgyalás helyének és időpontjának közlésével a fegyelmi
eljárás alá vont igazságügyi szakértőt és képviselőjét, a tanút, a kirendelt szakértőt idézi; a vizsgálóbiztost és a Kamara
elnökét értesíti. A tárgyaláson az idézett személyek és az értesítettek lehetnek jelen.
(2) A bejelentőt – ha a meghallgatására még nem került sor és a fegyelmi tanács szerint az szükséges – mint tanút idézni,
egyébként értesíteni kell.
(3) A tárgyalás megtartására csak akkor kerülhet sor, ha azon a fegyelmi tanács elnöke és minden tagja jelen van.
A tárgyalás a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és képviselője távollétében is megtartható, erről őket
az idézésben tájékoztatni kell.
116. § (1) A tárgyalást a fegyelmi tanács elnöke vezeti, ennek keretében gondoskodik a tárgyalás rendjének fenntartásáról és
kihirdeti a határozatokat. A tárgyalás során kihirdetett határozatokat a kihirdetést követő nyolc napon belül írásba kell
foglalni és – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – az írásba foglalástól számított öt napon belül a határozattal
érintett személyek részére kézbesíteni kell.
(2) A fegyelmi tanács a tárgyalás során megtekinti a rendelkezésre álló iratokat, szükség esetén meghallgatja a fegyelmi
eljárás alá vont igazságügyi szakértőt és tanúként a kezdeményezőt, továbbá a vizsgálóbiztost, a tanút, illetve
a kirendelt szakértőt vagy egyéb bizonyítást folytat le. A fegyelmi tanács a felelősség megállapítására szolgáló
bizonyítékokat a maguk összességében, szabadon mérlegeli.
(3) A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő részére a védekezés lehetőségét biztosítani kell, erről őt az idézésben
tájékoztatni kell. A fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő vagy képviselője a védekezését a tárgyalást
megelőzően írásban vagy legkésőbb a tárgyaláson szóban terjesztheti elő.
(4) A fegyelmi tanács a tárgyalást további bizonyítás lefolytatása érdekében legfeljebb tizenöt nappal elhalaszthatja.

64. Jegyzőkönyv
117. § (1) A tárgyalásról és a fegyelmi vizsgálat eljárási cselekményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet
a tárgyaláson a főtitkár által kijelölt jegyzőkönyvvezető, a fegyelmi vizsgálat során a vizsgálóbiztos vagy a főtitkár által
kijelölt jegyzőkönyvvezető vezeti.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
a)
az eljáró fegyelmi tanács tagjait és a fegyelmi ügy számát,
b)
az eljárás tárgyát, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, szakértői igazolvány számát, és
a kezdeményező nevét,
c)
a tárgyalás (eljárási cselekmény) helyét és idejét,
d)
a tanács elnökének, tagjainak, a vizsgálóbiztosnak és a jegyzőkönyvvezetőnek a nevét és
e)
a jelen lévő fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és képviselője, valamint az egyéb idézettek és
értesítettek nevét.
(3) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során történteket, az idézettek és értesítettek
nyilatkozatait, a tanúk vallomásait, valamint a bizonyítási eljárás során kirendelt szakértők véleményét.
(4) A jegyzőkönyvet a fegyelmi tanács elnöke, a vizsgálóbiztos és – ha jegyzőkönyvvezető alkalmazására került sor –
a jegyzőkönyvvezető írja alá.
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65. A büntetőeljárással kapcsolatos intézkedések
118. § (1) Ha a fegyelmi eljárás során rendelkezésre álló adatok alapján közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének
gyanúja merül fel, a fegyelmi tanács elnökét jelzési kötelezettség terheli a főtitkár felé. A főtitkárt – a fegyelmi tanács
elnökével való egyetértés esetén – feljelentési kötelezettség terheli.
(2) A büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az igazságügyi szakértő ellen indított
büntetőeljárás megindításáról és befejezéséről értesíti a Kamarát.
(3) A büntetőeljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást a fegyelmi tanácsnak határozattal fel kell függesztenie,
a határozatot kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőnek és a Kamara elnökének.

66. A határozatok meghozatala
119. § (1) A fegyelmi tanács határozatait tárgyaláson zárt tanácskozás során vagy tárgyaláson kívül zárt tanácsülésen,
szótöbbséggel hozza, utolsóként a tanács elnöke szavaz.
(2) A fegyelmi tanács határozatképes, ha a tárgyaláson, illetve a tanácsülésen az elnöke és valamennyi tagja jelen van.
120. § (1) A fegyelmi eljárás során hozott határozatnak tartalmaznia kell
a)
a fegyelmi bizottság megjelölését és a fegyelmi ügy számát,
b)
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét, igazolványszámát, valamint képviselője nevét,
c)
a kezdeményező nevét,
d)
a rendelkező részben
da)
a döntést,
db)
a jogorvoslati jogról történő kioktatást,
e)
az indokolásban
ea)
a megállapított tényállást,
eb)
a figyelembe vett bizonyítékokat,
ec)
a bizonyítékok értékelésekor figyelembe vett körülményeket,
ed)
azokat az okokat, amelyek miatt valamely tény vagy körülmény bizonyítottnak vagy nem
bizonyítottnak minősült,
ee)
az alkalmazott jogszabályok, valamint a fegyelmi eljárási szabályzat alkalmazott pontjainak
megjelölését,
f)
a határozathozatal helyét és idejét,
g)
a fegyelmi tanács elnökének és tagjainak aláírását, vagy ha a határozat meghozatalára nem a fegyelmi tanács
jogosult, akkor az azt meghozó aláírását és
h)
a fegyelmi bizottság bélyegzőjének lenyomatát.
(2) A fegyelmi tanácsnak a fegyelmi eljárást megszüntető, a 114. § (5) bekezdése szerinti, az igazságügyi szakértő
felmentéséről rendelkező és az igazságügyi szakértő fegyelmi felelősségének megállapításáról rendelkező határozata
rendelkező részében az eljárási költségek viseléséről és megfizetésének határidejéről is rendelkezni kell.
(3) Ha a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő fegyelmi felelősségének megállapításáról
rendelkező határozatában pénzbírságot szab ki, rendelkezni kell a pénzbírság megfizetésének határidejéről is.
(4) Ha a határozat meghozatala és írásba foglalása nem ugyanazon időpontban történik, a határozatot az aláírásban
akadályozott tag helyett a tanács elnöke – e minőségének feltüntetése mellett – aláírhatja.

67. A fegyelmi tanács tárgyaláson meghozott határozata
121. § (1) A fegyelmi tanács a tárgyalás alapján meghozott határozatában
a)
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértőt felmenti, ha nem követett el fegyelmi vétséget vagy a fegyelmi
vétség elkövetése nem állapítható meg,
b)
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő fegyelmi felelősségét megállapítja, és fegyelmi büntetést szab
ki vagy
c)
a fegyelmi eljárást megszünteti, ha a 114. § (7) bekezdésében foglalt okok fennállását állapítja meg.
(2) A fegyelmi tanács elnöke a határozatot és indokait szóban kihirdeti. A határozatot a kihirdetéstől számított nyolc
napon belül írásba kell foglalni, és azt az írásba foglalástól számított öt napon belül kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás
alá vont igazságügyi szakértőnek, a Kamara elnökének, a névjegyzéket vezető hatóságnak és a kezdeményezőnek.
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68. A fegyelmi eljárás során hozott határozatok kijavítása, kiegészítése
122. § (1) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a határozatát név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás
esetén kijavítja.
(2) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a határozatát kiegészítheti, ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben
nem határozott. A kiegészítés a határozat egyéb részeit nem érintheti. A határozat kiegészítését legkésőbb a határozat
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kérhetik azok, akiknek az kézbesítésre került.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a kijavításról és a kiegészítésről hivatalból vagy kérelemre
– amennyiben szükséges, az érintettek meghallgatása után – hoz határozatot, és azt mindazok számára kézbesíti,
akiknek a kijavítással vagy kiegészítéssel érintett határozatot kézbesíteni kellett.

69. A fegyelmi eljárás során hozott határozatok módosítása, visszavonása
123. § (1) Ha a fegyelmi bizottság elnöke vagy a fegyelmi tanács megállapítja, hogy a miniszter által meg nem vizsgált vagy
a bíróság által el nem bírált határozata jogszabályt, alapszabályt vagy kamarai szabályzatot sért, a határozatát
módosítja vagy visszavonja. A határozatot annak kell kézbesíteni, akinek a módosított vagy visszavont határozatot
kézbesítették.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fegyelmi bizottság elnöke vagy
a fegyelmi tanács csak egy alkalommal, a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül jogosult. Ha
a határozatot bírósági eljárásban vizsgálják, a fegyelmi bizottság elnöke vagy a fegyelmi tanács az érdemi ellenkérelem
előterjesztéséig módosíthatja vagy vonhatja vissza határozatát.

70. A határozat jogereje és végrehajthatósága
124. § (1) A határozat a kihirdetés napján emelkedik jogerőre. Ha a határozat kihirdetve nem volt, a határozat a kézbesítés
napján emelkedik jogerőre.
(2) A határozatban foglalt teljesítési határidő kezdőnapja a határozat kézbesítésének napja.

71. A határozatok kézbesítése
125. §		
A fegyelmi eljárásban meghozott határozatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény szerint kell kézbesíteni azzal, hogy a kézbesítési vélelem
a)
a vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kézbesítési
vélelem beálltától számított harminc napon belül és
b)
kizárólag a hivatalos iratokra vonatkozó kézbesítési szabályok megsértésére hivatkozással
dönthető meg.

72. Jogorvoslat a fegyelmi eljárásban
126. § (1) A fegyelmi tanács által hozott határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
(2) A fegyelmi tanács által hozott érdemi határozat ellen
a)
a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és képviselője,
b)
a kezdeményező és
c)
a Kamara elnöke
a kézbesítéstől számított harminc napon belül, bírósági jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be. A keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevelet a Kamarához kell benyújtani.
A Kamara a keresetlevelet az ügy irataival együtt nyolc napon belül továbbítja az eljáró bírósághoz.
(3) A jelen § alkalmazásában érdemi határozatnak minősül a fegyelmi tanácsnak az eljárás megindítását megtagadó,
az eljárást megszüntető, a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő felelősségét megállapító vagy a fegyelmi
eljárás alá vont igazságügyi szakértőt felmentő határozata. Az eljárás során hozott egyéb határozatok – ha e törvény
eltérően nem rendelkezik – az érdemi határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadhatók.
(4) A bíróság a Kamara határozatát megváltoztathatja.
(5) A kereset benyújtásáról a Kamara értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot.
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(6) A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
(7) A perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.

73. Új eljárás kezdeményezése
127. § (1) Jogerős határozattal befejezett fegyelmi eljárás esetén az igazságügyi szakértő, az elnökség és a Kamara elnöke új
eljárás lefolytatását kezdeményezheti az igazságügyi szakértő javára, ha
a)
olyan új tényre, bizonyítékra, jogerős bírói vagy hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a fegyelmi eljárás
során nem vettek figyelembe, és a jogerős határozatra lényeges kihatással lett volna, vagy
b)
az alapügyben a fegyelmi tanács elnöke vagy tagja, illetve az eljárásban részt vevő személy a kötelességét
a Büntető Törvénykönyvbe ütköző módon megszegte, és ezt jogerős bírósági ítélet megállapította, vagy
a bűncselekmény megállapítását nem a bizonyítottság hiánya zárta ki.
(2) Az új eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésének határideje hatvan nap; ezt a határidőt a határozat
meghozatalától, ha pedig az új eljárás kezdeményezésének okáról a Kamara elnöke, az elnökség vagy az igazságügyi
szakértő csak később szerzett tudomást vagy később jutott abba a helyzetbe, hogy új eljárást kezdeményezzen, ettől
az időponttól kell számítani. A tudomásszerzés időpontját valószínűsíteni kell.
(3) A határozat meghozatalától számított egy év elteltével új eljárás kezdeményezésének helye nincs.

74. A fegyelmi büntetések nyilvántartása
128. § (1) A Kamara a tagjaival szemben hozott jogerős fegyelmi büntetésekről nyilvántartást vezet.
(2) A névjegyzéket vezető hatóság a Kamara által megküldött – jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó – határozat
alapján a fegyelmi büntetést a névjegyzékbe bejegyzi.
(3) A Kamara a tagjával szemben hozott jogerős fegyelmi büntetésre vonatkozó adatot a 95. § (4) bekezdésben
meghatározott mentesülési idő lejártáig tárolja, ezt követően törli, amelyről értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot.
129. §		
A fegyelmi eljárásra vonatkozó, a törvényben nem szabályozott részletes rendelkezéseket a fegyelmi eljárási szabályzat
állapítja meg.

XII. FEJEZET
AZ ETIKAI ELJÁRÁS
75. Az etikai vétség
130. §		
Etikai vétséget követ el az az igazságügyi szakértő,
a)
aki az igazságügyi szakértők etikai kódexe szabályait szándékosan vagy gondatlanul megszegi vagy
b)
aki az igazságügyi szakértői tevékenységen kívül szándékos vagy gondatlan magatartásával, illetve életvitelével
a szakértői kar tekintélyét csorbítja.

76. Az etikai eljárás szabályai
131. §		
Az etikai eljárás szabályait az etikai eljárási szabályzat állapítja meg azzal, hogy e törvénynek a fegyelmi eljárásra
vonatkozó szabályai közül
a)
az elévülésre,
b)
az eljáró szervek tekintetében a kizáró okokra és a kizárási indítványra,
c)
a kérelem benyújtására és a kérelem benyújtását követően a fegyelmi tanács intézkedéseire,
d)
a bejelentő részvételére,
e)
az eljárás alá vont igazságügyi szakértő részvételére,
f)
a fegyelmi eljárási díjra és a fegyelmi eljárás költségeinek megtérítésére,
g)
a fegyelmi eljárás megindítására,
h)
a fegyelmi vizsgálatra,
i)
a fegyelmi tanács eljárására,
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j)
k)
l)

a jegyzőkönyvvezetésre,
a büntetőeljárással kapcsolatos intézkedésekre,
a határozat meghozatalára, a fegyelmi tanács tárgyaláson meghozott határozatára, a határozat kiegészítésére
és kijavítására, módosítására és visszavonására,
m)
a jogerős határozatról történő értesítésre,
n)
a határozatok kézbesítésére és
o)
a fegyelmi büntetések nyilvántartására
vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

NEGYEDIK RÉSZ
XIII. FEJEZET
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET
77. A törvényességi felügyelet általános szabályai
132. § (1) A Kamara működésének törvényességi felügyeletét a miniszter látja el.
(2) A miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva törvényességi ellenőrzést folytat le, valamint – a törvényben
foglalt feltételek fennállása esetén – törvényességi felügyeleti intézkedéseket tesz.
(3) A törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyre, amelyben egyébként bírósági vagy más hatósági eljárásnak van
helye.
133. § (1) A miniszter ellenőrzi, hogy a Kamara
a)
alapszabálya, szabályzatai, iránymutatásai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak,
b)
működése, határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt vagy az egyéb szabályzatokat és
c)
jogszabályban, alapszabályban vagy egyéb szabályzatban foglalt kötelezettségét nem mulasztotta-e el.
(2) A miniszter feladatai teljesítése érdekében – az ellenőrzés tárgyával összefüggő – kamarai iratokba, nyilvántartásokba
betekinthet, az iratokból másolatot, a nyilvántartásokból adatszolgáltatást, valamint a Kamarától felvilágosítást,
tájékoztatást kérhet.
(3) A miniszter (2) bekezdésben foglalt megkeresésének a Kamara haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles eleget tenni.
134. § (1) A Kamara az alapszabályát, szabályzatait, valamint iránymutatásait, illetve azok módosításait (e § alkalmazásában
a továbbiakban együtt: szabályzat), az elfogadásuktól számított tizenöt napon belül köteles megküldeni a miniszternek
törvényességi ellenőrzés céljából.
(2) A Kamara az (1) bekezdésben megjelölt szabályzat tervezetét annak elfogadását megelőzően is megküldheti
a miniszter részére előzetes véleményezésre; a miniszter előzetes véleményét a szabályzattervezet kézhezvételétől
számított harminc napon belül küldi meg a Kamara részére.
(3) Ha a szabályzat vagy annak valamely rendelkezése jogszabályba ütközik (e § alkalmazásában a továbbiakban:
jogsértés) a miniszter a (6) bekezdésben foglaltakra való figyelmeztetés mellett felhívja a Kamarát, hogy a szabályzatot
megfelelően módosítsa, valamint a módosított és elfogadott szabályzatot a felhívás kézhezvételétől számított
harminc napon belül ismételten küldje meg, vagy egyet nem értése esetén a szabályzat jogszerűségének indokairól
a megadott határidőn belül írásban tájékoztassa.
(4) Ha a Kamara tájékoztatásában foglalt indokokkal a miniszter nem ért egyet vagy a (3) bekezdés szerinti módosított
szabályzat tekintetében is fennáll a jogsértés, a (3) bekezdés szerinti felhívás még egyszer megismételhető.
(5) Ha a (3) és (4) bekezdés szerinti felhívásban megjelölt határidő elteltét követően a jogsértés továbbra is megállapítható,
a miniszter harminc napon belül bírósághoz fordulhat a jogsértés megszüntetése érdekében. Ha a bíróság a jogsértést
megállapítja, a jogsértő szabályzatot hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását rendeli el.
(6) A szabályzat nem lehet jogszabállyal ellentétes, a szabályzatnak jogszabályba ütköző rendelkezése semmis.
135. § (1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a Kamara működése, határozatai jogszabályba, alapszabályba vagy egyéb
szabályzatba ütköznek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogsértő működés) a tudomásra jutástól számított
tizenöt napon belül felhívja a Kamarát a jogsértő működés megszüntetésére.
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(2) A Kamara a miniszter (1) bekezdés szerinti felhívásának kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles írásban
tájékoztatni a minisztert a jogsértő működés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről vagy egyet nem értése
esetén működés jogszerűségének indokairól.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti felhívásban megjelölt határidő elteltét követően a jogsértő működés továbbra is
megállapítható, a miniszter harminc napon belül bírósághoz fordulhat a jogszerű működés helyreállítása érdekében.
(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés alapján indított eljárás során a jogsértő működést megállapítja,
a)
a jogsértő határozatot hatályon kívül helyezi és az annak meghozatalára jogosult kamarai szervet
(tisztségviselőt) új eljárásra utasítja,
b)
a jogszerű működés helyreállítása céljából – megfelelő határidő tűzésével – elrendeli a jogsértően működő
kamarai szerv (tisztségviselő) választására jogosult kamarai szerv összehívását vagy
c)
a jogsértően működő kamarai szerv (tisztségviselő) működését felfüggeszti és a felfüggesztés időtartamára
felügyelőbiztost rendel ki, akinek feladatait előírja.
136. § (1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a Kamara jogszabályban, alapszabályban vagy egyéb szabályzatban foglalt
kötelezettségét elmulasztotta, – megfelelő határidő tűzésével – felhívja a Kamarát az elmulasztott intézkedés
megtételére. A felhívásban a mulasztás pótlására hatvan napnál hosszabb időtartam nem adható.
(2) A Kamara köteles – a felhívásban megadott határidőn belül – az elmulasztott intézkedést megtenni vagy egyet nem
értéséről a minisztert tájékoztatni.
(3) Ha a mulasztás az (1) bekezdés szerinti felhívásban megadott határidő elteltét követően is megállapítható, a miniszter
harminc napon belül bírósághoz fordul a mulasztás orvoslása érdekében. Ha a bíróság a mulasztás tényét megállapítja
– megfelelő határidő tűzésével – kötelezi a Kamarát az elmulasztott intézkedés megtételére.
(4) Ha a Kamara a bíróság határozatában megjelölt határidőn belül a mulasztást nem pótolja, a miniszter indítványára
a bíróság a mulasztás pótlásának idejére felügyelőbiztost rendel ki, akinek feladatait előírja.
137. § (1) A 135. § (4) bekezdés c) pontja és a 136. § (4) bekezdése alapján kirendelt felügyelőbiztos díjazását és költségtérítését
a bíróság állapítja meg. A felügyelőbiztos díját és költségeit a Kamara viseli.
(2) Felügyelőbiztosként kamarai tag nem rendelhető ki.
(3) Felügyelőbiztos az lehet, aki
a)
jogász szakképzettséggel és
b)
legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti közigazgatási gyakorlatnak tekinthető köztestületnél közigazgatási ügyekben
ügyintézőként szerzett gyakorlat is.
(5) A felügyelőbiztos a tevékenységéről és annak eredményéről a felfüggesztés időtartamának lejártát megelőző öt
napon belül írásban tájékoztatja a bíróságot, valamint a minisztert.

78. A bírósági eljárás szabályai
138. §		
A 134. § (5) bekezdése, 135. § (3) bekezdése, valamint a 136. § (3) bekezdése szerinti kérelemről a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság annak beérkezésétől számított harminc napon belül nemperes eljárásban dönt. A bíróság
döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

ÖTÖDIK RÉSZ
XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
79. Felhatalmazó rendelkezések
139. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a)
azokat a szakkérdéseket, amelyekre nézve jogszabályban rögzített feladatkörében eljárva kizárólag
meghatározott szervezet adhat szakvéleményt,
b)
azokat a szervezeteket, amelyek meghatározott szakterületeken szakvéleményt adhatnak,
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c)

a névjegyzékre és a névjegyzékben szereplő adatok és tények nyilvántartása eljárási rendjére vonatkozó
részletes szabályokat,
d)
a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem tartalmára vonatkozó szabályokat,
e)
az igazságügyi névjegyzéket vezető hatóság kijelölését és
f)
az igazságügyi szakértők részére szükséges jogi ismeretek oktatására kijelölt vizsgaszervező szervet
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a)
az igazságügyi szakértői szakterületeket, az igazságügyi szakértők szakterületének besorolását és
a szakterületekhez kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételeket, a kötelező szakértőjelölti idő vagy
ügyszám mértékét, a képesítés egyenértékűségére vonatkozó feltételeket, az egyes szakterületek esetében
a névjegyzékbe-vételi eljárás során figyelembe vehető szakértőjelölti szakmai gyakorlati tapasztalatra,
rövidebb kötelező szakmai gyakorlat időtartamára, tudományos fokozatra, képesítésre és ágazati szakértői
jogosultságra, ezek igazolására, valamint a névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértő esetében a feltételek
alóli mentesülésre vonatkozó feltételeket,
b)
a névjegyzék vezetésének és a névjegyzékkel összefüggő adatszolgáltatás részletes szabályait, a névjegyzékből
a kamarai tagság megszűnése miatti törlésre vonatkozó eljárás szabályait,
c)
az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokat,
d)
az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az igazságügyi szakértői tevékenységet végzők
díjazására, munkadíjára és költségeire, ezen belül különösen az egy órára felszámítható munkadíj, tételes
munkadíj összegét; tételes költségelszámolás hiányában a felszámítható költségátalány mértékét, valamint
a szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíjára vonatkozó szabályokat,
e)
a kamarai költségátalány mértékét, bevallásának és megfizetésének részletes szabályait,
f)
az igazságügyi szakértők jogi oktatására és vizsgájára, az oktatás és a vizsga lebonyolítására és díjára,
az oktatáson való részvétel szabályaira, a vizsga alóli mentesség eseteire és igazolásának szabályaira, valamint
az oktatáson való részvétel és a vizsga letételének igazolására vonatkozó szabályokat,
g)
az igazságügyi szakértő részére kötelező továbbképzés rendszerére, a továbbképzés teljesítésének mérési
rendszerére és igazolására, a továbbképzés formáira, lebonyolításának módjára, a továbbképzési kötelezettség
alóli mentesség eseteire és igazolásának szabályaira, valamint a továbbképzési program tartalma kialakításának
módjára vonatkozó részletes szabályokat,
h)
az érintett szakterület ágazati irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben az igazságügyi szakértői
testületeket, valamint azok működésére, szervezetére és eljárására vonatkozó szabályokat,
i)
a szakértő eljárására, a szakvéleményre, a szakértői vizsgálatra és az egyes vizsgálattípusokra, a szakértői
vizsgálathoz szükséges mintavételre és a vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátására, a szakértői ügyvitelre
vonatkozó szabályokat, a vizsgálati tárgy megváltozásával és megsemmisülésével járó vizsgálat elvégzéséhez
szükséges előzetes hozzájárulásra vonatkozó szabályokat,
j)
az igazságügyi szakértők értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, a külön minősítéssel rendelkező
igazságügyi szakértőkre vonatkozó szabályokat, valamint az igazságügyi szakértő által kért értékeléssel
összefüggésben megfizetendő díjra vonatkozó szabályokat,
k)
az igazságügyi szakértői és szakértőjelölti igazolványra vonatkozó részletes szabályokat,
l)
az elektronikus felület létrehozására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat,
m)
az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a névjegyzékbe-vételi eljárás, a szakterület kiterjesztése
iránti eljárás, a kamarai tagság szünetelésének engedélyezése iránti eljárás és a szakértőjelölti igazolvány
kiállítása iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díjának összegére, befizetésére, visszatérítésére és nyilvántartására
vonatkozó részletes szabályokat és
n)
a szakértő statisztikai adatszolgáltatására vonatkozó szabályokat
rendeletben határozza meg.

80. Hatályba léptető rendelkezések
140. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. június 15-én lép hatályba.
(2) A Második Rész, a Harmadik Rész – a 107. § (2) bekezdése kivételével – és a Negyedik Rész, valamint a 166. § (2) bekezdése
2016. szeptember 15-én lép hatályba.
(3) A 17–22. §, a 44. § (4) bekezdése, a 47. § (3) bekezdése és a 107. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
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81. Átmeneti rendelkezések
141. §		
Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvényben meghatározott területi kamarák (a továbbiakban:
területi kamara) 2016. augusztus 15-i fordulónappal a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarába (a továbbiakban:
MISZK) történő beolvadással megszűnnek. A területi kamara és a MISZK egyesülésére a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
142. § (1) A területi kamarák és a MISZK tisztségviselőinek megbízatása e törvény hatálybalépésével megszűnik. A területi
kamarák és a MISZK tisztségviselői e törvény erejénél fogva, az e törvényben meghatározott speciális ügyvivői
státuszban, a kamarai tisztségviselők megválasztásáig működnek közre az átmeneti rendelkezések, valamint
a jogszabályból eredő halaszthatatlan kamarai feladatok végrehajtásában.
(2) A MISZK elnöke és elnökhelyettesei testületként (a továbbiakban: ügyvivő testület) járnak el az átmeneti
rendelkezések végrehajtása során. Az ügyvivő testület tevékenységét a MISZK elnöke, az ügyvivő testület elnökeként
irányítja. Az átmeneti rendelkezéseknek a területi kamara által történő végrehajtása során a területi kamara elnöke
vagy elnökhelyettese (a továbbiakban együtt: ügyvivő) jár el. A területi kamara elnöke az eljáró ügyvivő személyét
– annak kiesése esetén a helyébe lépő személyt – legkésőbb 2016. július 1-ig köteles bejelenteni az ügyvivő testület
elnökének.
(3) Az ügyvivő testület az átmeneti rendelkezések végrehajtásában történő közreműködéshez könyvvizsgálót, vagy
a felszámolók névjegyzékében szereplő személyt vagy szervezetet bízhat meg.
(4) Az ügyvivő testület tagjait és az ügyvivőket az átmeneti rendelkezések végrehajtása során végzett tevékenységükért
a kamarai tisztségviselőként kapott juttatásaik illetik meg.
143. § (1) A területi kamarák ügyvivői és az ügyvivő testület legkésőbb 2016. július 15. napjáig kötelesek egyesülési tervet
készíteni. Az egyesülési terv magában foglalja a beolvadó területi kamarák vagyonmérleg-tervezetét és az azt
alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, a jogutód MISZK (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
a jogutód létesítő okiratának tervezetét. Az egyesülési tervet az ügyvivő testület elnöke és az ügyvivők együttesen
írják alá.
(2) A területi kamarák vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható,
amennyiben az 2016. július 1-ig terjedő időszakra kiegészítésre kerül. A nyitó vagyonmérleg-tervezetet az alakuló
ülés időpontját megelőző tizenötödik napig közzé kell tenni.
(3) A beolvadó területi kamara ügyvivője 2016. július 15. napjáig előkészíti és az ügyvivő testület elnöke részére átadja
a beolvadó területi kamara vagyonmérleg-tervezetét. A beolvadó területi kamara ügyvivője e feladatok, illetve
határidők elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
(4) A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és a számviteli
törvény által előírt bontásban kell elkészíteni azzal, hogy a beolvadást követően a MISZK vagyonmérleg-tervezete
a beolvadó területi kamarák vagyonmérleg-tervezetében feltüntetett egyes értékektől eltérhet.
(5) A miniszter az egyesülési terv elkészítését megelőző hét hónapra visszamenően elrendelheti a területi kamarák és
a MISZK gazdálkodásának vizsgálatát. Ha a vizsgálat olyan szerződést, megállapodást vagy egyoldalú jognyilatkozatot
tár fel, amely
a)
a területi kamara vagy MISZK vagyonának csökkenését eredményezte, annak érdekében, hogy a vagyon
a vagyonmérleg vagy a vagyonleltár tervezetében ne szerepeljen és a másik fél erről a szándékról tudott vagy
tudnia kellett,
b)
a területi kamara vagy MISZK vagyonából történő ingyenes elidegenítés, illetve a vagyont terhelő ingyenes
kötelezettségvállalás vagy a harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel megkötött
visszterhes jogügylet, vagy
c)
célja a jogügylettel egy hitelező előnyben részesítése, különösen egy fennálló szerződésnek a hitelező javára
történő módosítása vagy biztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték nyújtása,
törvényességi felügyeleti intézkedést tehet.
(6) A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell. Az egyesülésben
részt vevő köztestületek döntése alapján a vagyonmérleg-tervezetek ellenőrzése során valamennyi jogi személy
esetében eljárhat ugyanaz a könyvvizsgáló. Nem jogosult eljárni az egyesülésben részt vevő köztestületek
könyvvizsgálója és az a könyvvizsgáló, aki az egyesülési vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti
évben számukra a könyvvizsgálatot végezte.
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(7) A Kamara könyvvizsgálójává az egyesüléstől számított három üzleti éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki
az egyesülési vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte. Az egyesülésben részt vevő köztestületek vagyonának értékét
a könyvvizsgáló által elfogadottnál magasabb értékben nem lehet meghatározni.
(8) Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 5. § (2) bekezdése
a területi kamarák MISZK-be történő beolvadása során nem alkalmazható.
(9) Az egyesülési tervet és mellékleteit az ügyvivő testület és az ügyvivők kötelesek 2016. július 22. napjáig elfogadni.
Az egyesülő köztestületek döntéseit ilyenkor is külön-külön kell meghozni. Az egyesülésben részt vevő köztestületek
az egyesülési tervet, a vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár-tervezetet, valamint az ügyvivők és az ügyvivő
testület döntéseit ugyanezen határidőig haladéktalanul kötelesek megküldeni a miniszter részére.
144. § (1) A MISZK általános jogutódja a Kamara. A Kamara küldöttgyűlése alakuló ülésén dönt az e törvény rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködéséről, az alapszabály és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
megválasztja szerveinek új tagjait és elfogadja nyitó vagyonmérleg-tervezetét.
(2) A területi kamarák 2016. július 5. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a MISZK részére a nyilvántartásukban szereplő
igazságügyi szakértőkről. Az adatszolgáltatás tartalmazza legalább a területi kamara nyilvántartásában szereplő
igazságügyi szakértők nevét, nyilvántartási számát, lakcímét, elektronikus elérhetőségét, valamint az arra való utalást,
hogy a szakértő kamarai tagságát felfüggesztették vagy azt szünetelteti.
(3) A területi kamara a feladatátadás végrehajtása érdekében az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg
2016. július 5. napjáig a szerződéseiről és egyéb okiratairól jegyzéket készít és azok iratanyagát átadásra előkészíti.
A MISZK részére az adatszolgáltatás keretében átadott okiratokat a területi kamara ügyvivője írja alá. A papíralapú
dokumentumokat a Kamara alakuló ülését követően felállítandó ügyfélszolgálati pontok részére kell átadni,
az elektronikus formában rendelkezésre álló dokumentumokat pedig a Kamara elnöke részére kell megküldeni.
145. § (1) A területi kamarák egyesüléssel kapcsolatos feladatait az ügyvivők irányítják. Az ügyvivők feladata különösen:
az egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár határidőre történő elkészíttetése, aláírása, a könyvvizsgálói jelentés
2016. július 5. napjáig történő beszerzése, a 144. § (2) bekezdésében rögzített tagnyilvántartást és feladatellátást
érintő adatszolgáltatások elkészíttetése és határidőre történő megküldése.
(2) E törvény hatálybalépését követően a területi kamarák és a MISZK az előző évi költségvetés keretei között gazdálkodnak
azzal, hogy új kötelezettséget nem vállalhatnak, és nem módosíthatják a szerződéseket a területi kamarák előző évi
költségvetési tételeinek terhére.
(3) Az ügyvivő testület fő feladata az egyesüléshez szükséges okiratok területi kamaráktól történő beszerzése, elkészítése,
a záró és nyitó vagyonmérleg könyvvizsgálóval történő ellenőriztetése, és az e törvényben meghatározott határidőig
történő elfogadása.
(4) Az ügyvivő testület elnökének feladata különösen: az egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezet határidőre
történő elkészíttetése, aláírása, a könyvvizsgálói jelentés 2016. július 5. napjáig történő beszerzése, a 144. §
(2) bekezdésében rögzített tagnyilvántartásnak és feladatellátásnak az alapjául szolgáló adatszolgáltatások
szerinti elkészíttetése és határidőre történő megküldése, a szervezeti és működési szabályzat és az alapszabály
tervezetének elkészíttetése és az azok elfogadására jogosult kamarai testület elé történő terjesztése, a küldöttgyűlés
előkészítése körében annak időpontját megelőző hatvan napig a választási bizottságok létrehozásának előkészítése,
a küldöttgyűlés levezető elnökének (miniszter jóváhagyását követő) felkérése.
146. § (1) A Kamara első tisztségviselőit általános, egyenlő választójog alapján, közvetlenül, négy évre választják, titkos
szavazással.
(2) A választói névjegyzékbe felvett igazságügyi szakértő választhat (a továbbiakban: aktív választójog), és amennyiben
jogszabály nem zárja ki, választható. Szavazni csak személyesen lehet. A választáson minden szavazásra jogosultnak
egy szavazata van, minden szavazat egyenlő.
(3) A területi kamarák aktív választójoggal rendelkező tagjai az ügyvivő testület elnöke által összehívott közgyűlésen
az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
szóló rendeletben meghatározott területeken bejegyzett igazságügyi szakértők közül 2016. július 1. napjáig, a felsorolt
területek mindegyikén tíz-tíz küldöttet választanak. A közgyűlés a megjelent igazságügyi szakértők számára tekintet
nélkül határozatképes.
(4) A küldöttgyűlés száznegyven küldöttből áll azzal, hogy a küldöttek megválasztásánál a bejegyzett igazságügyi
szakértők területi eloszlására, valamint az egyes szakterületek létszámára figyelemmel kell lenni. A küldötté válás
feltétele legalább a területi kamarák nyilvántartásában szereplő igazságügyi szakértők tíz százalékának ajánlása.
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Nem lehet küldött a területi kamara elnöke és elnökhelyettese. A közgyűlésen megválasztott küldöttek jegyzékét
az ügyvivő testület elnöke haladéktalanul megküldi a miniszter részére.
147. § (1) A Kamara első tisztségviselőit az alakuló ülésen, 2016. szeptember 15. napján választják. A küldöttgyűlést az ügyvivő
testület elnöke hívja össze. A meghívóban – a küldöttgyűlés kezdő időpontjának megjelölésén túl – a szavazás kezdő
és záró időpontját (óra megjelöléssel) fel kell tüntetni.
(2) A küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása szempontjából a szavazás megkezdésének időpontja
az irányadó. A megismételt küldöttgyűlést azonos napon későbbi időpontban kell megtartani, amely a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
148. § (1) Az ügyvivő testület a választások előkészítése és lebonyolítása céljából 2016. július 22. napjáig megválasztja
a választási bizottság és a jelölőbizottság, valamint a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban együtt: választási
szervek) elnökét és két tagját.
(2) A választási bizottság feladata:
a)
e törvény betartásának ellenőrzése,
b)
a választás törvényességének és tisztaságának megőrzése,
c)
a pártatlanság érvényesítése,
d)
a választás törvényes rendjének biztosítása, szükség esetén annak helyreállítása,
e)
a választói névjegyzék összeállítása és időszerűségének biztosítása,
f)
az ajánlóívek és a szavazólapok nyomdai úton történő elkészíttetése, a szavazólapok hitelességének biztosítása,
az ajánlóívek eljuttatása a jelölőbizottság elnökéhez, a szavazólapok átadása a szavazatszámláló bizottságnak,
g)
a választás lebonyolítása,
h)
a választások során felmerült kifogások elbírálása,
i)
döntés a leadott szavazatok összeszámlálásának módjáról, valamint a kihirdetés időpontjáról,
j)
a döntésről tájékoztatás adása a szavazatszámláló bizottság elnökének és
k)
annak biztosítása, hogy a választás eredményének közlése előtt az ne kerülhessen nyilvánosságra.
(3) A választási bizottság az ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanság esetén jogosult és köteles azonnal intézkedni és
intézkedéséről indokolással ellátott határozatot hozni, amely a választásra jogosult igazságügyi szakértőkre kötelező.
(4) A jelölőbizottság feladata:
a)
az ajánlóívek kibocsátása és összegyűjtése,
b)
az ajánlások összesítése,
c)
a jelöltek nyilatkozatának beszerzése,
d)
a jelölőívek elkészítése és a választási bizottsághoz történő továbbítása és
e)
a jelöléssel kapcsolatos kifogásoknak a választási bizottsághoz történő haladéktalan továbbítása.
(5) A szavazatszámláló bizottság feladata:
a)
a szavazóurnák választásra való előkészítése és ellenőrzése,
b)
a szavazásra jelentkezők választójogának ellenőrzése, részükre szavazólap átadása,
c)
a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, majd a szavazatok összeszámlálása,
d)
a választás eredményének megállapítása és a választási bizottság elnökével történő közlése és
e)
a szavazás során emelt kifogások haladéktalan közlése a választási bizottsággal.
(6) A választási szervek tisztségviselője és tagja olyan választásra jogosult lehet, aki nem áll etikai büntetés hatálya alatt,
továbbá vele szemben a választótisztségekkel kapcsolatos, e törvényben meghatározott összeférhetetlenség nem
áll fenn. A jelölőbizottság, a választási bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjai bármilyen tisztségre
választhatók. Amennyiben a választási bizottság vagy a jelölőbizottság elnöke, illetve tagja, vagy elnökének, illetve
tagjának közeli hozzátartozójának jelölésével, választásával, vagy az őket érintő választási kifogás kérdésében jár el,
az érintett bizottsági tag az eljárásból ki van zárva.
149. § (1) A választási szervek döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák, döntéseik ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A választási szervek eljárásukról jegyzőkönyvet készítenek.
(3) A választási szervek megbízatása a választással kapcsolatos összes tevékenység elvégzésével befejeződik.
150. § (1) A választói névjegyzékbe a közzétételt megelőző napig igazságügyi szakértőként bejegyzett valamennyi választásra
jogosult igazságügyi szakértőt fel kell venni.
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(2) Választásra nem jogosult, akit az igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlása alól felfüggesztettek, valamint aki
igazságügyi szakértői tevékenységét szünetelteti.
(3) Az ügyvivő testület elnöke a választás napja előtt legalább hatvan nappal bocsátja a választási bizottság rendelkezésére
a választásra jogosult, valamint választható tagjainak névjegyzékét.
(4) A választási bizottság a választói névjegyzéket a MISZK hivatalos helyiségében és a MISZK honlapján a küldöttgyűlést
megelőzően legalább harminc nappal kizárólag a kamarai tagok részére a szavazás lezárásáig közzéteszi. A választói
névjegyzék az igazságügyi szakértő nevét és nyilvántartási számát tartalmazza. A közzététel első és utolsó napját
a választói névjegyzéken fel kell tüntetni.
(5) A közzétett névjegyzéket a választást megelőző nap végéig ki kell egészíteni azok nevével, akiket legkésőbb
a küldöttgyűlést megelőző napon az igazságügyi szakértők névjegyzékébe felvettek, törölni kell azok nevét, akiket
időközben töröltek a névjegyzékből, vagy akiknek az igazságügyi szakértői tevékenysége folytatását legkésőbb
a küldöttgyűlést megelőző napon felfüggesztették, valamint azokét is, akiknek az igazságügyi szakértői tevékenysége
szünetelését ezen időpontig megállapítottak.
(6) A jelölőbizottság a területi kamara, valamint a MISZK honlapján felhívást bocsát ki aziránt, hogy a területi kamara
tagjai jelentsék be az általuk vállalni kívánt tisztséget, illetve a vállalni kívánt bizottsági tagságot. A területi kamara
választásra jogosult tagjai a bejelentést országosan, egységesen 2016. augusztus 14. napjáig tehetik meg.
151. § (1) A választási bizottság elnöke a választói névjegyzékben feltüntetett létszámnak megfelelő számú, annak
másolhatóságát kizáró, eredetiséget biztosító jelzéssel ellátott (kamarai bélyegző) ajánlóívet (érvényes ajánlóív) ad át
a jelölőbizottságnak. Az ajánlóívet sorszámmal, vagy egyéb, az azt kitöltő személy azonosítására alkalmas jelöléssel
ellátni nem szabad.
(2) A jelölőbizottság az ajánlásra ajánlóív megküldésével hívja fel a választásra jogosult tagokat, amelyhez mellékelni
kell a beérkezett jelentkezések összesítését. A Kamara választásra jogosult tagjai az ajánlóíven 2016. augusztus 14.
napjáig tehetnek javaslatot. Az ajánlóíven minden egyéni tisztségre egy személyt, az elnökségi és bizottsági tagságra
pedig legfeljebb azok számának megfelelő számú jelöltet lehet ajánlani.
(3) A jelölőbizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíveket a MISZK-ben elhelyezett és lepecsételt urnában gyűjti össze.
(4) Érvénytelen az ajánlás, ha
a)
azt nem a választási bizottság által készített és kiadott ajánlási íven adták le,
b)
az ajánlási ív javított és nem állapítható meg egyértelműen a jelölt személye vagy
c)
az ajánlási ívet a megjelölt határidő lejárta után adták le.
152. § (1) A választást jelölés előzi meg, egy tisztségre több személy, egy személy több tisztségre is jelölhető. Akit több
tisztségre választottak meg, a Kamarán belül kizárólag egy, általa választott tisztséget tölthet be. Ennek érdekében
a jelölt a jelölés elfogadásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a tisztségek elfogadásának sorrendjéről.
(2) A jelölőbizottság a jelöltlistára azokat a jelölteket veszi fel, akik az adott tisztség vagy bizottsági tagság vonatkozásában
legalább a beérkezett ajánlások tíz százalékának megfelelő számú érvényes ajánlással rendelkeznek. Ha valamely
tisztség vonatkozásában nincs ilyen jelölt, akkor az adott tisztség vagy bizottsági tagság vonatkozásában legalább tíz
érvényes ajánlás megszerzése szükséges a jelöltlistára történő felkerüléshez.
(3) Amennyiben nincs olyan személy, aki az adott tisztségre vagy bizottsági tagságra jelöltként jelentkezett, úgy
a jelölőbizottság egy vagy több személyt – az ügyvivő testület javaslatára, a miniszter jóváhagyását követően – jelöl
a tisztségre azzal, hogy a jelölőbizottság tagja ilyen esetben nem jelölhető.
(4) Az elkészített jelöltlistát legkésőbb a választás napját megelőző tizenötödik napon, a MISZK hivatalos helyiségében,
a választást megelőző nap végéig a kamarai tagok részére – továbbá ugyanezen idő alatt a MISZK honlapján is – közzé
kell tenni.
(5) A választási bizottság elnöke a szavazás eredményének megállapítása után, az újra megnyitott küldöttgyűlésnek
jelentést tesz a választásról és a jegyzőkönyvet az erre vonatkozó iratokkal együtt a miniszternek megküldi.
A küldöttgyűlés levezető elnöke a választás eredményét – a küldöttgyűlés határozataként – kihirdeti, majd
a küldöttgyűlést berekeszti.
153. § (1) A szavazóhelyiségben a szavazás céljára egy vagy több urnát és egy vagy több szavazófülkét kell felállítani. Az urnákat
úgy kell lezárni, hogy azokból a szavazólapokat a zár felnyitása és a pecsét feltörése vagy az urna szétszedése nélkül
eltávolítani ne lehessen. Az urnák állapotát a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottság elnökének,
valamint közjegyző jelenlétében köteles megvizsgálni és a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvbe foglalni.
(2) A közjegyző az urnák lezárása és a szavazás előkészítése során történteket jegyzőkönyvvel tanúsítja.
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(3) A szavazás – a MISZK által ajánlott tartalmú –, a választási bizottság által elkészített szavazólapokkal történik.
A szavazólapon fel kell tüntetni valamennyi jelölt nevét, továbbá a tisztséget, illetve bizottsági tagságot, amelyre
jelölték.
(4) A választási bizottság elnöke a választói névjegyzékben feltüntetett létszámnak megfelelő számú szavazólapot ad át
a szavazatszámláló bizottságnak.
(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazásra jelentkező választónak a jelenléti ív általa történő egyidejű aláírása
ellenében – a szavazólap másolhatóságát kizáró, eredetiséget biztosító jelzés (bélyegző) egyidejű alkalmazása mellett
– adja át a szavazólapot.
(6) A szavazólapon az egyéni tisztségre történő választásnál a szavazó a megválasztani kívánt jelölt, jelöltek, testületi
tagságra történő választásnál a megválasztani kívánt jelöltek neve mellé – két egymást metsző vonallal – jelet tesz.
154. § (1) A szavazás befejezése után – a szavazatok összeszámlálása előtt – a szavazatszámláló bizottság a fel nem használt
szavazólapokat összeszámolja, a számlálás tényét és eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, majd a fel nem használt
szavazólapokat megsemmisíti.
(2) A fel nem használt szavazólapok megsemmisítése után a választási bizottság az urnákat egy helyiségben összegyűjti,
ellenőrzi azok sértetlenségét, az összes szavazólapot az urnákból – a szavazatszámláló bizottság elnöke jelenlétében
– kiveszi, azokat összeszámlálás végett a szavazatszámláló bizottság elnökének átadja, majd megállapítja a szavazás
eredményét.
(3) A szavazatok összeszámlálása alatt a szavazatszámláló bizottság tagjainak nem állhat rendelkezésére sem távbeszélő
készülék, sem internet kapcsolat, sem fax. A szavazatok összeszámlálása alatt a bizottság tagja a számláló helyiséget
csak a választási bizottság tagjának kíséretében hagyhatja el, amelynek során biztosítani kell, hogy a számlálás során
megismert adat harmadik személynek ne juthasson tudomására.
(4) A szavazatszámláló bizottság az átvett szavazólapokat összeszámolja és összehasonlítja a szavazáson részt vett
szavazók számával. Érvényes a szavazás, amennyiben a két szám egyezik, vagy a leadott szavazólapok száma kevesebb,
mint a szavazók száma.
(5) Érvénytelen
a)
a szavazat egésze, ha:
aa)
nem az érvényes szavazólapon adták le, vagy
ab)
a szavazólapot áthúzták vagy teljes egészében kitöltetlenül hagyták, továbbá
ac)
a szavazólap több nevet tartalmaz, mint az adott tisztségre választható személyek száma, vagy
b)
a szavazatnak arra az egyéni tisztségviselőre vagy arra a testületre vonatkozó része, amelyből egyértelműen
nem állapítható meg, hogy a szavazatot kire adták le.
(6) A szavazatszámláló bizottság először az érvénytelen szavazólapokat számolja össze. A szavazás eredményének
megállapítása után a szavazatszámláló bizottság közjegyző jelenlétében az érvényes szavazólapokat kötegeli
és a köteget oly módon zárja le, hogy annak megsértése nélkül a köteg ne legyen felbontható. Ezt követően
a szavazatszámláló bizottság az érvényes szavazólapokat számolja össze, majd megállapítja a szavazás eredményét.
(7) A közjegyző a szavazás eredményének megállapítása, valamint a szavazólapok kötegelése és lezárása során
történteket jegyzőkönyvvel tanúsítja.
155. § (1) Megválasztottnak az az egyéni jelölt tekintendő, aki a legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben ugyanarra az egyéni
tisztségre – az elnöki tisztségét kivéve – több jelölt kapott azonos számú érvényes szavazatot, a választási bizottság
elnöke és legalább két tagja – az azonos számú érvényes szavazatot szerzett személyek között és jelenlétében –
sorsolással dönti el a tisztségre megválasztott személyét.
(2) A Kamara elnöke az lesz, aki az egyéni jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta és legalább a leadott szavazatok
egyharmadával rendelkezik. Amennyiben a legtöbb szavazatot kapott egyéni jelölt nem szerezte meg a leadott
szavazatok legalább egyharmadát, második fordulót kell tartani.
(3) A második fordulóban csak azok az egyéni jelöltek vesznek részt, akik az első fordulóban az első három hely
valamelyikén végeztek és a leadott szavazatok legalább egyötödét megkapták. A második fordulóban a Kamara
elnöke az lesz, aki az egyéni jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben
azon az elnöki tisztség betöltése vagy a második fordulóban történő részvétel múlik – az azonos szavazatot kapott
személyek közül a választási bizottság elnöke és legalább két tagja – az érintettek jelenlétében – sorsolással dönti el
a Kamara elnökének vagy a továbbjutó egyéni jelölt személyének választását.
(4) A testületi tagság esetében a kapott szavazatok számának sorrendje alapján kell a választás eredményét megállapítani.
Amennyiben azonos számú szavazat folytán a megválasztott személyek száma meghaladja az adott testületbe
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megválaszthatók számát, az azonos számú szavazatot kapott személyek közül a választási bizottság elnöke és
legalább két tagja – az érintettek jelenlétében – sorsolással dönti el a testületi tagságra megválasztott személyét.
Amennyiben bármely egyéni tisztségre vagy testületi tagságra érvényesen senkit nem választottak meg, úgy erre
az egyéni tisztségre vagy testületi tagságra új választást kell tartani.
A szavazatok összeszámlálása után a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvet készít. A szavazatok összeszámlálása
során annak megkezdésétől az eredmény megállapításáig közjegyző jelenléte kötelező. A szavazatszámláló bizottság
elnöke a jegyzőkönyvet átadja a választási bizottság elnökének. A közjegyző a szavazás eredményének megállapítása
során történteket jegyzőkönyvvel tanúsítja.
A választási eljárás lefolytatásáról a választási bizottság elnöke három példányban jegyzőkönyvet készít és azt
– a választási bizottság tagjaival, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökével és tagjaival együtt – aláírja.
A választás eredményét a választási bizottság elnöke haladéktalanul írásban megküldi a miniszternek.

156. §		
A Kamara elnökének és elnökhelyettesének nem választható meg az, akit kamarai elnöknek már legalább egy
alkalommal újraválasztottak.
157. § (1) A területi kamarák igazságügyi szakértő tagjai az egységes Kamara megalakulásával e törvény erejénél fogva a Kamara
tagjaivá válnak.
(2) A területi kamarák vagyona e törvény erejénél fogva átszáll a Kamarára. A területi kamarát megszűnése
időpontjában megillető azon vagyontárgy, amely az egyesülés során készült vagyonmérlegben nem szerepelt,
utólagos vagyonrendezési eljárással kerül a jogutódlással létrejövő Kamara vagyonába, azzal, hogy az eljárásra
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. §-ának rendelkezései
irányadók. Az eljárásra a jogutódlással létrejövő Kamara székhelye szerinti törvényszék kizárólagosan illetékes.
(3) A területi kamarák alkalmazottai vonatkozásában 2016. szeptember 15. napjától a munkáltatói jogokat a főtitkár
gyakorolja.
(4) A területi kamarák kötelesek a folyamatban lévő elsőfokú etikai eljárásokat legkésőbb 2016. augusztus 30-ig lezárni.
A megkezdett etikai eljárásokban az etikai tanács eljárás megindításáról rendelkező határozatának meghozatalakor
hatályos szabályok irányadók. A 93. § rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően elkövetett fegyelmi
vétségekre lehet alkalmazni. A területi kamarák megszűnését követően az eljárások lefolytatására a Kamara etikai
bizottsága rendelkezik hatáskörrel.
(5) Az egyesülés a beolvadó területi kamarákkal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(6) Az ügyvivő testület elnöke 2016. augusztus 30. napjáig elkészíti és bemutatja a miniszternek a Kamara ideiglenes
szervezeti és működési szabályzatát. Az ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot a Kamara alakuló ülésén
fogadja el. A Kamara elnöke az elfogadott szabályzatot jóváhagyás céljából haladéktalanul megküldi a miniszter
részére.
158. §		
A Kamara hivatala köteles gondoskodni a területi kamarák székhelyén 2016. november 30. napjáig az ügyfélszolgálati
pontok felállításáról. Az ügyfélszolgálati pontokra vonatkozó részletes szabályokat a Kamara ideiglenes szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza.
159. §		
Az igazságügyi szakértő köteles az 1. melléklet 1.11. és 1.21.–1.23. pontjában foglalt adatokat 2016. december
31. napjáig a névjegyzéket vezető hatóság részére megfelelően igazolni.

82. Európai Uniós követelményekre utaló rendelkezések
160. § (1) E törvény
a)
40. §-a, 42–43. §-a, valamint 45. § (2) bekezdés l) pontja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi
együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB
tanácsi kerethatározatnak,
b)
40. § (2) bekezdése a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló,
2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének és
c)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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(2) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

83. Módosító rendelkezések
161. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság végrehajtási záradékkal látja el)
„b) a Magyar Állatorvosi Kamara etikai bizottságának és országos etikai bizottságának, az ügyvédi fegyelmi hatóságnak,
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek fegyelmi testületének és az igazságügyi szakértői kamara fegyelmi
vagy etikai tanácsának, továbbá az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló külön törvény szerinti első- és
másodfokú etikai bizottságok pénzbírság és eljárási költség megfizetésére kötelező határozatát,”
162. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) E törvény hatálya alá tartozó igazságügyi szakértő, valamint szakértőjelölt szolgálati viszonyára az igazságügyi
szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénynek és az igazságügyi szakértőkről szóló jogszabályoknak a rendelkezéseit,
a törvényszéki végrehajtó, végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt, valamint a végrehajtási ügyintéző szolgálati
viszonyára a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a rendelkezéseit is alkalmazni kell.”
163. §		
Az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) A közvetítői eljárás lefolytatását kérheti a beteg, a beteg halála esetén annak közeli hozzátartozója vagy örököse
és a szolgáltató (a továbbiakban: felek). A kérelmet a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamaránál kell előterjeszteni.”
164. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kirendelt szakértő eljárási bírsággal sújtható és díja a határidő lejártát követő naptól kezdődően naponta
egy százalékkal csökkenthető, ha anélkül, hogy a határidő meghosszabbítása iránti igényét vagy akadályoztatását
előzetesen bejelentette volna, feladatait határidőre nem teljesíti.”
(2) A Ket. 157/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a letét nem fedezi a szakértői díjat, kérelemre indult eljárás esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a szakértői díj
viselésére és a még szükséges összeg letétbe helyezésére.”
165. § (1) Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: TSzSzt.) 1. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv – a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per kivételével
– az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 2. § 8. pontjában meghatározott
szervek eljárásában nem rendelhető ki.”
(2) A TSzSzt 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakértői tanács tagja a Szaktv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakat a tudomására jutásától számított 5 napon
belül jelzi a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetőjének.”

84. Hatályon kívül helyező rendelkezések
166. § (1) Hatályát veszti az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény.
(2) Hatályát veszti az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2016. évi XXIX. törvényhez
Az igazságügyi szakértői névjegyzék tartalma
1. Az igazságügyi szakértők névjegyzéke az igazságügyi szakértő következő adatait, és a szakértő tevékenységére
vonatkozó tényeket tartalmazza:
1.1. családi neve és utóneve(i);
1.2. anyja születési neve;
1.3. születési hely és idő;
1.4. lakcím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.5. munkahely (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.6. elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.7. nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás foka);
1.8. szakmai kamarai tagság;
1.9. igazságügyi szakértői igazolvány száma;
1.10. szakterület
1.10.1. a névjegyzékbe bejegyzett szakterület és a bejegyzés időpontja,
1.10.2. elutasított szakterület és az elutasítás időpontja,
1.10.3. elbírálás alatt lévő szakterület;
1.11. iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés időpontjával, valamint nemzetközi vagy hazai szakmai
minősítés a megszerzés időpontjával;
1.12. állapot
1.12.1. névjegyzékbe felvett,
1.12.2. névjegyzékbe történő felvétel folyamatban,
1.12.3. névjegyzékbe bejegyzett, kiterjesztési kérelem folyamatban,
1.12.4. névjegyzékbe bejegyzett, kamarai tagsági viszony szünetel,
1.12.5. névjegyzékbe bejegyzett, kamarai tagsági viszony felfüggesztve,
1.12.6. névjegyzékből törölt,
1.12.7. elhunyt;
1.13. tudományos fokozat;
1.14. nyilvántartási szám;
1.15. az igazgatási ügyiratok ügyszáma;
1.16. az 55. § (2) bekezdése szerinti bejelentés ténye az ügyre történő utalással;
1.17. az igazságügyi szakértő minősítése;
1.18. a szakértő ellen
1.18.1. közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény miatt indult eljárás megindításának,
megszüntetésének, illetve befejezésének ténye,
1.18.2. indult fegyelmi eljárás során kiszabott fegyelmi büntetés;
1.19. annak ténye, hogy a szakértő az elektronikus kapcsolattartást vállalja; ebben az esetben elektronikus
elérhetősége;
1.20. az igazságügyi szakértő tevékenységével kapcsolatos közleményei („közlemények”);
1.21. nyilatkozat arról, hogy az igazságügyi szakértő tevékenységét fő- vagy mellékállásban végzi;
1.22. egyetemi vagy főiskolai végzettsége, a diploma minősítése;
1.23. külön minősítésre vonatkozó adat (ha van);
2. Az igazságügyi szakértők névjegyzéke a gazdasági társaság következő adatait tartalmazza:
2.1. név,
2.2. székhely,
2.3. cégjegyzékszám,
2.4. szakterület,
2.5. a vezető tisztségviselő neve,
2.6. a vezető tisztségviselő lakóhelye,
2.7. annak ténye, hogy a társaság az elektronikus kapcsolattartást vállalja, az azt vállaló vezető tisztségviselő
nevének megjelölésével,
2.8. az elektronikus kapcsolattartást vállaló vezető tisztségviselő születési helye, ideje és anyja neve,
2.9. a 23. § (1) bekezdésében meghatározott tagokra és alkalmazottakra vonatkozó nyilvános adatok.
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3. Az igazságügyi szakértők névjegyzéke az igazságügyi szakértői intézmények következő adatait tartalmazza:
3.1. megnevezés,
3.2. elérhetőség (cím, telefon, e-mail-cím),
3.3. intézményvezető neve,
3.4. alkalmazásában álló igazságügyi szakértők szakterülete.

2. melléklet a 2016. évi XXIX. törvényhez
A szakértői nyilvántartás tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

az ügy száma, együttes vagy egyesített szakvélemény esetén a társszakértő megnevezésével és ügyszámával együtt,
a kirendelő szerv vagy megbízó megnevezése,
a kirendelésről szóló határozat vagy megbízás ügyszáma és tárgya,
az ügy érkezésének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével) és módja,
társaság, igazságügyi szakértői intézmény vagy igazságügyi szakértői testület kirendelése esetén a szakvélemény
adására kijelölt igazságügyi szakértő vagy eseti bizottság tagjainak neve,
az ügyben részt vevő szakértőjelölt neve,
a kirendelés elfogadása esetén:
7.1. a letétbe helyezett szakértői díj összege,
7.2. a szakértői díj megállapításának módja,
7.3. a szakvélemény kirendelő szerv vagy megbízó részére történő elküldésének időpontja (év, hónap, nap
megjelölésével) és módja,
7.4. a jogerős díjmegállapító határozatban megjelölt szakértői díj összege és megfizetésének időpontja,
kiegészítő adatkérés esetén:
8.1. a kiegészítő adatkérés időpontja,
8.2. a kiegészítő adatok megküldésének időpontja,
a kirendelés alóli felmentés vagy kizárás esetén:
9.1. annak indoka,
9.2. a felmentésről vagy kizárásról szóló határozat érkezésének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével),
a kirendelő szervtől vagy megbízótól kapott iratok visszaküldésének időpontja,
az irattárba helyezés időpontja.

3. melléklet a 2016. évi XXIX. törvényhez
A Kamara által a szakértőjelöltekről vezetett szakértőjelölti nyilvántartás tartalma
1. A Kamara által a szakértőjelöltekről vezetett szakértőjelölti névjegyzék a szakértőjelölt következő adatait, és
a szakértőjelölt tevékenységére vonatkozó következő tényeket tartalmazza:
1.1. családi neve és utóneve(i);
1.2. anyja születési neve;
1.3. születési hely és idő;
1.4. lakcím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.5. munkahely (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.6. elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.7. nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás foka);
1.8. szakmai kamarai tagság;
1.9. szakértőjelölti igazolvány száma;
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1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

szakterület;
iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés időpontjával;
tudományos fokozat;
nyilvántartási szám;
az igazgatási ügyiratok ügyszáma;
a szakértőjelölt ellen közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény miatt indult eljárás megindításának,
megszüntetésének, illetve befejezésének ténye,
1.16. a szakértőjelölt tevékenységével kapcsolatos közlemények („közlemények”).

2016. évi XXX. törvény
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről*
Magyarország Országgyűlése a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása,
továbbá a védelmi és biztonsági célú beszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében, a kis- és
középvállalkozások védelmi és biztonsági beszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának céljával – összhangban az Európai Unió
védelmi és biztonsági célú beszerzések terén megalkotott irányelvével – a következő törvényt alkotja:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. FEJEZET
ALAPELVEK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. Alapelvek
1. §

(1) E törvény szabályozza a védelmi és biztonsági célú beszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat
szabályait.
(2) E törvény alkalmazásában beszerzési eljárás alatt a védelmi és a biztonsági beszerzési eljárásokat is érteni kell.
(3) A védelmi vagy biztonsági beszerzési szerződések megkötése érdekében a 6. §-ban ajánlatkérőként meghatározott
szervezetek az e törvény szerinti beszerzési eljárásokat kötelesek lefolytatni.

2. §

(1) A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny
tisztaságát és átláthatóságát.
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.
(3) Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára a beszerzési eljárásban
nemzeti elbánást kell nyújtani.
(4) A beszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatkérő azonban lehetővé teheti – de nem követelheti meg –
a magyar mellett más nyelv használatát is.
(5) A beszerzés során a honvédelem és a nemzetbiztonság, valamint a minősített adat védelmének szempontjait is
figyelembe kell venni.
(6) A beszerzések során a gazdaságosság és a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva
kell eljárni.
(7) Az eljárási cselekmények az e törvényben meghatározott feltételek mellett elektronikusan is gyakorolhatók.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 26-i ülésnapján fogadta el.
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(8) E törvény szabályaitól annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény
rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a beszerzési eljárás
előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése, továbbá a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos
jogorvoslati eljárás során a védelmi és biztonsági célú beszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban
e törvény alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni.
(9) A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(10) Az e törvény hatálya alá tartozó, valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti beszerzésekkel összefüggésben kezelt közérdekű
adat, valamint közérdekből nyilvános adat megismerését az ajánlatkérő nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekből
– az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével, legfeljebb
az adat keletkezésétől számított tíz éves időtartamig – korlátozhatja.
(11) A (10) bekezdés alapján az ott meghatározott
a)
beszerzésével összefüggésben feladat- és hatáskörében eljáró szerv határozatának,
b)
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője személyének, és
c)
beszerzésre vonatkozó szerződések megnevezésének, tárgyának, értékének, időtartamának és a szerződő
felek nevének
megismerése nem korlátozható.

2. Értelmező rendelkezések
3. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
ajánlatkérői dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a beszerzés tárgya, illetve
a beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, vagy amelyre ennek érdekében hivatkozik,
így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívás, műszaki leírás, ismertető,
kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, dokumentáció, kiegészítő iratok, valamint a gazdasági
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái,
2.
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be,
3.
alvállalkozó: az a közös ajánlattevőnek nem minősülő gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a)
azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b)
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját és
c)
építési beruházás esetén az építőanyag-eladót,
4.
árubeszerzés: forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására
vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről, amely járulékosan
a beállítási és az üzembe helyezési műveletekre is kiterjed,
5.
beszerzés előkészítése: az adott beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így
különösen az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a beszerzés becsült értékének felmérése,
az ajánlatkérői dokumentumok előkészítése,
6.
beszerzés megkezdése: a beszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának, a védelmi és biztonsági
beszerzések uniós értékhatárát el nem érő értékű beszerzési eljárás esetén közzétételének időpontja,
a hirdetmény nélkül induló beszerzési eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás megküldésének,
ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja,
7.
beszerzési szerződés: az ajánlatkérő által írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésére vagy
építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés,
8.
cégellenőrzés: a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által végzett ellenőrzés, amelynek célja
annak vizsgálata, hogy jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot a gazdasági szereplő bevonása a beszerzési
eljárásba,
9.
CPV: közös közbeszerzési szójegyzék, amely a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2002. november
5-ei 2195/2002/EK parlamenti és tanácsi rendelettel elfogadott, a beszerzési szerződésekre alkalmazandó,
az egyéb nómenklatúráknak való megfelelést biztosító referencia-nómenklatúra,
10.
elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai
vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása,
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életciklus: valamely termék összes egymást követő lehetséges életszakasza, amelybe beletartozik a kutatás
és fejlesztés, az ipari fejlesztés, a gyártás, a javítás, a modernizálás, a módosítás, a karbantartás, a logisztika,
a képzés, a tesztelés, a visszavonás és a használatból való kivonás,
előzetes minősítés: a gazdasági szereplő nemzetbiztonsági szempontból történő előzetes, átfogó vizsgálata
a meghívásra alkalmas gazdasági szereplők jegyzékére való felkerülés céljából,
építési beruházás: olyan beszerzés, amelynek tárgya a CPV 45. fejezetében említett tevékenységek
valamelyikéhez kapcsolódó kivitelezés vagy tervezés és kivitelezés együtt, vagy az ajánlatkérő által
megállapított követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése,
építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,
európai műszaki engedély: valamely termék meghatározott rendeltetésre való alkalmasságának kedvező
műszaki elbírálása, amely az építési beruházási munkákra vonatkozó alapvető követelményeknek a termék
belső tulajdonságai és a meghatározott üzembe helyezési és használati feltételek szerinti teljesítésén alapul,
amit a tagállam által e célra kijelölt tanúsító szerv bocsát ki,
Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell,
érzékeny beszerzési terület: egy adott beszerzésnek az ajánlatkérő által a felhívásban, a hirdetményben,
a kiegészítő iratokban vagy a dokumentációban meghatározott azon része, amely minősített adatot érint,
gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben ekként meghatározott szervezet,
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások
kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja,
haditechnikai eszköz: speciálisan katonai célokra tervezett vagy átalakított, fegyverként, lőszerként vagy
hadianyagként történő felhasználásra szánt eszköz,
hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat,
hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz,
honvédelmi érdek: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § g) pontjában ekként meghatározott fogalom,
honvédelmi szabvány: valamely, a honvédelem területén rendszeres vagy folyamatos alkalmazásra szolgáló
műszaki leírások kidolgozására szakosodott szabványügyi szervezet által elfogadott, nem kötelező érvényű
műszaki leírás,
interoperabilitás: együttalkalmazhatóság, amely a technikai rendszerek vagy egységek azon képessége, hogy
más rendszereknek vagy egységeknek szolgáltatást nyújtsanak, illetve azoktól szolgáltatást fogadjanak,
„írásbeli” vagy „írásban”: a beszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények tekintetében
bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető,
ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is,
írásbeli konzultáció: keretmegállapodásos eljárásban folytatható írásbeli egyeztetés a külön jogszabályban
meghatározott feltételek összességéről,
jegyzék: az e törvény szerinti biztonsági beszerzési eljárásokban kötelezően érvényesítendő biztonsági
követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőknek az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által
vezetett listája,
katonai célú építési beruházás: a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében
lévő, illetve e minisztérium, továbbá az e minisztérium közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek,
a honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok, a honvédelemért felelős miniszter
fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint
a Magyar Honvédség katonai szervezetei használatában lévő épületen, építményen, építményrészen,
építményegyüttesen és ingatlanon – ideértve az ingatlanokhoz közvetlenül tartozó nyomvonal jellegű
építményeket is –, valamint Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok
közösségi kódexének létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ
szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. §
(1) bekezdésében meghatározott szélességű sávjában, az ott megjelölt célok megvalósítása érdekében
megvalósuló építési beruházás, amelynek megvalósítása egészben hazai költségvetési forrásból történik,
keretmegállapodás: egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás,
amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban beszerzésekre irányuló, egymással meghatározott
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módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges,
az előirányzott mennyiséget,
kérelmi elem: a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelemnek az az elkülöníthető része,
amely tartalmazza a jogsértőnek vélt kérelmezetti eljárási cselekményt, magatartást, döntést vagy mulasztást
a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölésével, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére
irányuló indítványt és annak indokait, azzal, hogy a kérelmező részvételi jelentkezésének vagy ajánlatának
érvénytelenségét megállapító ajánlatkérői döntés vitatása egy kérelmi elemet képez, kivéve, ha valamely
érvénytelenségi okhoz egyéb jogkövetkezmény is fűződik,
kiemelt alvállalkozó: az az alvállalkozó, aki a teljesítése során „Korlátozott terjesztésű” adatot vagy annál
magasabb minősítésű adatot kezel,
közös műszaki leírás: olyan műszaki leírás, amelyet a tagállamok által elismert eljárásnak megfelelően
állapítottak meg, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétettek,
kutatás és fejlesztés: alap- és alkalmazott kutatásokat, valamint kísérleti fejlesztéseket magában foglaló minden
olyan tevékenység, ahol az utóbbi tevékenység technológiai prototípusok, azaz valamely új koncepció vagy
technológia teljesítményének a releváns vagy reprezentatív környezetben történő bemutatására szolgáló
eszköz megvalósítására is kiterjed,
meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel
rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a)
vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke
meghaladja a jegyzett tőke felét,
b)
a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel
kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy
a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok
több mint felével rendelkeznek,
c)
jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők – döntéshozók, ügyvezetők – vagy a felügyelőbizottság –
felügyeleti, ellenőrző szerv, testület – tagjainak többségét megválassza, kijelölje vagy visszahívja,
minősített adat: a minősített adat védelméről szóló 2009. CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 3. § 1. pontjában
meghatározott adatfajták bármelyike,
nemzetbiztonsági ellenőrzés: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) 68. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzés,
nemzetbiztonsági érdek: az Nbtv. 74. § a) pontjában meghatározott érdek,
nemzetbiztonsági kockázat: az Nbtv. 68. § (2) bekezdése szerinti körülmény,
nemzetbiztonsági szolgálat: az Nbtv. 1. §-ában ekként meghatározott szerv,
pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben ekként meghatározott
szervezet,
postai küldemény: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontjában ekként
meghatározott küldemény,
részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) több szakaszból álló beszerzési eljárás első, részvételi
szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be,
szabvány: valamely elismert szabványügyi szervezet által elfogadott, rendszeres vagy folyamatos alkalmazás
céljából kialakított műszaki leírás, amelynek betartása nem kötelező érvényű, és amely az európai, nemzeti
vagy nemzetközi szabvány valamelyikének a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 4. §-ában
meghatározott műszaki vagy technikai dokumentumnak minősül,
szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt
ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat,
személyellenőrzés: a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által az előzetes minősítési adatlapon
megjelölt személyeknek a külön jogszabály felhatalmazása alapján rendelkezésre álló adatkezelési
rendszerekben történő ellenőrzése abból a célból, hogy az adott személy bevonása az e törvény szerinti
beszerzési eljárásokba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot,
szolgáltatás-megrendelés: árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő olyan beszerzés, amelynek
tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről,
válsághelyzet: az Alaptörvény szerinti különleges jogrend esetei, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
228. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi válsághelyzet, a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
80/A. §-a szerinti, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó
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egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 5. pontja szerinti katasztrófa és 9. pontja
szerinti katasztrófaveszély, továbbá a más állam területén bekövetkező, ezen helyzeteknek megfeleltethető
állapot,
védett foglalkoztató: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit- vagy tartós
foglalkoztatást, és a munkavállalóinak legalább a 30%-a a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű
személynek minősül, valamint az olyan munkáltató, amely működésének fő célja a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása.

II. FEJEZET
HATÁLY
3. A törvény tárgyi hatálya
4. §

(1) E törvény hatálya kiterjed az ajánlatkérőknek
a)
az 1. mellékletben felsorolt kategóriáknak megfelelő haditechnikai eszközök beszerzésére, szolgáltatások
megrendelésére, az 1. mellékletben felsorolt rendszerek és képességek kialakítására irányuló, a haditechnikai
eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó, valamint a katonai célú építési beruházásokra irányuló beszerzéseire
(a továbbiakban: védelmi beszerzés), azzal, hogy az e törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközöket
és szolgáltatásokat az 1. melléklet szerinti kategóriák részletes paramétereinek meghatározásával a Kormány
rendeletben állapítja meg, valamint
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország belső és külső biztonságát érintő, így különösen a rendvédelmi,
a határvédelmi, az idegenrendészeti, a nemzetbiztonsági, a katasztrófavédelmi, az igazságszolgáltatási,
a központi pénzügyi, a büntetés-végrehajtási, a válságkezelő feladatokkal, valamint a kritikus infrastruktúrák
védelmével közvetlenül összefüggő azon beszerzéseire, amelyek minősített adatot keletkeztetnek,
tartalmaznak vagy minősített adatkezelést tesznek szükségessé (a továbbiakban: biztonsági beszerzés).
(2) E törvény hatálya kiterjed a 2. és 3. mellékletben felsorolt azon szolgáltatások megrendelésére irányuló beszerzésekre,
amelyek kifejezetten katonai célt szolgálnak, vagy biztonsági célt szolgálnak és egyben minősített adatot érintenek,
tartalmaznak vagy követelnek meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a 24. § szerint kell eljárni.

4. Vegyes beszerzések
5. §

(1) Ha a beszerzés részben e törvény hatálya alá tartozó, részben e törvény hatálya alá nem tartozó elemekből áll,
a (2)–(7) bekezdés szerint kell eljárni.
(2) Ha a beszerzés részben e törvény hatálya alá tartozó, részben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó elemekből áll oly módon, hogy a beszerzés különböző elemei objektíve
nem választhatóak szét, és szükségszerűen egy szerződés tárgyát képezik, a szerződés megkötésére e törvény
alkalmazandó.
(3) Ha a beszerzés részben e törvény hatálya alá tartozó, részben e törvény hatálya alá a 7. § (1) bekezdés 4. pontja
alapján nem tartozó elemekből áll oly módon, hogy a beszerzés különböző elemei objektíve nem választhatóak szét,
és szükségszerűen egy szerződés tárgyát képezik, a szerződés megkötésére e törvényt – a 7. § (1) bekezdés 4. pontja
szerinti felmentés rendelkezésre állása esetén – nem kell alkalmazni.
(4) Ha a beszerzés részben e törvény hatálya alá tartozó elemekből áll, de a fennmaradó része nem tartozik e törvény,
a Kbt., vagy a 7. § (1) bekezdés 4. pontja hatálya alá oly módon, hogy a beszerzés különböző elemei objektíve nem
választhatóak szét, és szükségszerűen egy szerződés tárgyát képezik, a szerződés megkötésére e törvény nem
alkalmazandó.
(5) Ha a beszerzés különböző elemei objektíve szétválaszthatóak és az ajánlatkérő a beszerzés egyes elemeire külön
szerződéseket köt, az egyes szerződések megkötésére az adott szerződés tárgyára irányadó szabályokat kell
alkalmazni.
(6) Ha a beszerzés egyetlen szerződés megkötésével való megvalósítása objektív okból indokolt, és ezért az ajánlatkérő
az egyébként objektíve szétválasztható elemekből álló beszerzésre egy szerződést köt,
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a)

ha a szerződés a 7. § (1) bekezdés 4. pontja hatálya alá tartozó szerződési elemet tartalmaz, e törvényt az ott
meghatározott felmentés rendelkezésre állása esetén nem kell alkalmazni,
b)
ha a szerződés részben e törvény, részben a Kbt. hatálya alá tartozó szerződési elemet tartalmaz és egyúttal
nem áll fenn az a) pont szerinti eset, e törvényt kell alkalmazni, vagy
c)
ha a szerződés részben e törvény hatálya alá tartozó szerződési elemet tartalmaz, de a fennmaradó része nem
tartozik e törvény, a Kbt., vagy a 7. § (1) bekezdés 4. pontjának hatálya alá, e törvényt nem kell alkalmazni.
(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő dönthet úgy is, hogy a beszerzést a Kbt. alapján valósítja
meg.
(8) Az ajánlatkérő egyetlen szerződés megkötésére vonatkozó döntése sem irányulhat e törvény vagy a Kbt.
alkalmazásának mellőzésére.

5. Ajánlatkérő szervezetek
6. §		
E törvény alapján beszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek a következők:
a)
a minisztérium,
b)
az állam, valamennyi költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi
önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás,
a térségi fejlesztési tanács,
c)
a 7. § (1) bekezdés 15–17. pontja szerinti jogi személyek, és
d)
az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység
folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy
e szervezet felett az a)–c) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány
közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy
vagy több ilyen szervezet, testület finanszírozza.

6. Kivételek
7. §

(1) A törvényt nem kell alkalmazni
1.
Magyarország és egy vagy több európai uniós tagállam, illetve egy vagy több harmadik ország között kötött
nemzetközi szerződés alapján külön eljárási rend szerint lefolytatásra kerülő beszerzésre,
2.
csapatok állomásoztatására vonatkozó és valamely tagállam vagy harmadik ország vállalkozásait érintően
kötött nemzetközi szerződés alapján külön eljárási rend szerinti beszerzésre,
3.
valamely nemzetközi szervezet sajátos eljárási szabályainak hatálya alá tartozó, a szervezet saját céljai
érdekében történő beszerzésre, továbbá arra a beszerzésre, amelyet a szervezet sajátos eljárási szabályaival
összhangban Magyarország folytat le,
4.
az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 346. cikke alapján történő azon
beszerzésekre, amelyek esetében ezen törvény szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné
a tagállamot, amelyek felfedése ellentétes a tagállam biztonságához fűződő alapvető érdekeivel, és amelyek
megrendelésére az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott feltételeknek
megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e törvény alkalmazása alól felmentést adott,
5.
a hírszerző és elhárító tevékenységek céljából lefolytatott beszerzésekre,
6.
Magyarország és legalább egy másik európai uniós tagállam által közösen folytatott, új termék kifejlesztésére
irányuló, e termék teljes életciklusára vagy annak egy részére vonatkozó kutatáson és fejlesztésen alapuló
együttműködési programok keretében odaítélt szerződésekre,
7.
a harmadik országban kiírt olyan beszerzésre, a civil célú beszerzéseket is ideeértve, amelyekre a Magyar
Honvédségnek az Európai Unió területén kívül történő állomásoztatása során kerül sor, ahol a műveleti
igények megkövetelik, hogy e beszerzést a műveletek körzetében tevékenységet kifejtő gazdasági szereplők
bevonásával folytassák le,
8.
meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vételére, illetve az arra vonatkozó egyéb jog megszerzésére,
9.
az ajánlatkérő egy másik állammal vagy a másik állam kormányzati szervével, a 4. §-ban meghatározott áru
beszerzésére, szolgáltatás megrendelésére, vagy építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésének
megkötésére,
10.
választottbírósági és békéltetői tevékenység beszerzésére,
11.
pénzügyi szolgáltatások megrendelésére, a biztosítási szolgáltatások kivételével,
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munkaszerződésre, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony,
bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, valamint a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és
önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya létrehozására,
13.
az olyan kutatási és fejlesztési szolgáltatás megrendelésre, amelyek haszna nem kizárólag az ajánlatkérőnél
jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, feltéve, hogy a kapott
szolgáltatás ellenértékét teljes mértékben az ajánlatkérő fizeti meg,
14.
a NATO Biztonsági Beruházási Program vagy egyéb közös finanszírozású, a NATO által támogatott program
keretében megvalósuló beszerzésekre,
15.
az ajánlatkérő olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei
felettihez hasonló irányítást gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában
és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke
részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a az irányítást gyakorló ajánlatkérővel,
vagy az ajánlatkérő által e pont szerint irányított más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések
teljesítéséből származik,
16.
az ajánlatkérő olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen
a saját szervezeti egységei felettihez hasonló irányítást gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással
rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek
meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó
árbevételének több mint 80%-a az irányítást gyakorló ajánlatkérővel, ajánlatkérőkkel, vagy az ajánlatkérő által
e pont szerint irányítottak más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik, valamint
17.
az ajánlatkérő másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok
teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló
együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel érintett
tevékenységéből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról.
Az (1) bekezdés 6. pontja szerinti esetben az ajánlatkérő tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság)
a kutatási és fejlesztési kiadásoknak a program teljes költségéhez képest számított arányáról, a költségmegosztási
megállapodásról, valamint a beszerzések megosztása esetén a lefolytatni tervezett beszerzések arányáról.
Az (1) bekezdés 1., 4., 6., és 9. pontja szerinti esetben a beszerzés körülményeinek vizsgálatát követően – annak
eredményétől függően – az egyedi feltételeket az iparügyekért felelős miniszter és a beszerzés tárgya tekintetében
feladatkörrel rendelkező miniszter előterjesztése alapján a Kormány határozza meg. A beszerzésre vonatkozó
egyedi feltételeket elsősorban a hazai védelmi ipar képességeinek fejlesztése körében kell előírni. Ha a vizsgálat
eredményeképpen megállapításra kerül, hogy egyedi feltételek alkalmazása nem indokolt, arról nem kell külön
előterjesztést tenni.
Az (1) bekezdés 15. pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a beszerzési szerződést az irányított jogi személy
ajánlatkérőként eljárva köti meg a felette irányítást gyakorló ajánlatkérővel, vagy az ajánlatkérő által az (1) bekezdés
15. pontja szerint irányított más jogi személlyel.
Az (1) bekezdés 15. pontjában foglaltak irányadóak akkor is, ha az irányított jogi személy tagja az állam. Ebben
az esetben az (1) bekezdés 15. pontja szerinti feltételeknek a tulajdonosi jogokat gyakorló jogalany – miniszter
vagy más központi államigazgatási szervet vezető személy esetén az általa vezetett szerv –, mint ajánlatkérő
vonatkozásában kell fennállniuk.
Az (1) bekezdés 16. pontja esetében valamennyi ajánlatkérőnek képviseltetnie kell magát az irányított jogi személy
döntéshozó szerveiben. A képviseletet ellátó egyes személyek képviselhetnek egy, több vagy akár minden, irányítást
gyakorló ajánlatkérőt is. Az irányított jogi személy érdekei nem lehetnek ellentétesek az irányítást gyakorló ajánlatkérők
érdekeivel.
Az (1) bekezdés 15–17. pontjában rögzített feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk.
Ha az említett feltételek már nem állnak fenn, az ajánlatkérő a szerződést jogosult és köteles felmondani.
Az (1) bekezdés 15–17. pontja alkalmazásában azon ajánlatkérők esetében, amelyeknél az éves nettó árbevétel nem
értelmezhető, az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő által irányított más jogi személy részére végzett tevékenységek
ellátásának arányát az azzal kapcsolatban a szerződéskötést megelőző három évben felmerült költségek alapul
vételével kell megállapítani. Ha a szerződés megkötését megelőző három évre vonatkozó adatok nem állnak
rendelkezésre, az ajánlatkérőnek valószínűsítenie kell – elsősorban hiteles üzleti tervének bemutatásával – az említett
adatokat.
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III. FEJEZET
A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
7. Az ajánlatkérőkre vonatkozó rendelkezések
8. §

(1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a beszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és
a beszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen
meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket.
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő beszerzési szabályzattal, vagy
a szabályzattól – az abban meghatározott módon – való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott beszerzési
eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.
(3) A beszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és az ajánlatkérői dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek
és szervezeteknek együttesen kell rendelkezniük a beszerzés tárgya szerinti szakmai, beszerzési, jogi és pénzügyi
szakértelemmel.
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú
bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás
megadását követő – e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési
javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottság eljárásáról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – ha az ajánlatkérő alkalmaz ilyet – részét képezhetik a tagok indokolással
ellátott bírálati lapjai.
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy és annak a Ptk. szerinti hozzátartozója nem
lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező
személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

8. Összeférhetetlenség
9. §

(1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje
az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan
személy vagy szervezet, aki vagy amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen
gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – ideeértve a szervezet vezető tisztségviselőjét,
felügyelőbizottsági tagját, tulajdonosát, valamint ezek közös háztartásban élő, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja
szerinti hozzátartozóját is – ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés
alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a beszerzési eljárásban történő
részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – összeférhetetlen és
nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként
a)
a köztársasági elnök,
b)
az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c)
a Kormány tagja,
d)
a Kúria elnöke,
e)
az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
f)
a legfőbb ügyész,
g)
az Alkotmánybíróság elnöke,
h)
az Állami Számvevőszék elnöke,
i)
a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos
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Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
j)
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
tulajdonában, vagy az a)–j) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti
hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e
a (2)–(4) bekezdés szerinti összeférhetetlenség.
A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan
személy vagy szervezet részvétele az eljárásban, akitől vagy amelytől az ajánlatkérő az adott beszerzéssel kapcsolatos
helyzet-, illetve piacfelmérés, a beszerzés becsült értékének felmérése érdekében a beszerzés megkezdése
időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
feltéve, hogy az ajánlatkérő nem közölt vele a beszerzési eljárás során az összes ajánlattevő, illetve részvételre
jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az építmény kivitelezésére, vagy
kivitelezésére és tervezésére együtt, vagy egy elvi engedélyezési, illetve engedélyezési tervet követően ugyanazon
építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó beszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki
ezen beszerzési eljárás dokumentációját megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz részt a beszerzési
eljárás előkészítésében.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból az (1)–(7) bekezdés alapján csak akkor zárható ki, ha
beszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást
megelőzően az ajánlatkérő köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa,
hogy a beszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti,
vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon hárítsa el.

9. A gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések
10. §

(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy közösen részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül
egy – a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy közösen részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult –
képviselőt megbízni.
(3) A közös ajánlattevők vagy közösen részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy közösen részvételre jelentkezők megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint
a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő
a közös ajánlattevőknek vagy közösen részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását
a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.
(5) Ha az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén
a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több
szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
(8) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához, azonban ha
a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevőtől
vagy ajánlattevőktől megkövetelheti azt. Az eljárást megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására
vonatkozó ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell.

11. §

(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a beszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
a)
nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést
más részvételre jelentkezővel közösen,
b)
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, és
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c)
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
(2) Ha az ajánlatkérő az adott beszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló
megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint – jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.

10. Közös beszerzés
12. §

(1) Több ajánlatkérő megállapodhat egyes konkrét beszerzések közös megvalósításáról.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti megállapodásban érintett beszerzési eljárást egyetlen ajánlatkérő önállóan folytatja le, ez az
ajánlatkérő annak minden szakaszában, az eljárást megindító felhívás közzétételétől a szerződés vagy szerződések
teljesítésének befejezéséig kizárólagos felelősséggel tartozik az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséért.

13. §

(1) Az ajánlatkérő az Európai Unió más tagállamából származó ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat beszerzést vagy
köthet keretmegállapodást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek – ha nemzetközi megállapodás az e §-ban meghatározott
feltételeket nem tartalmazza – az Európai Unió más tagállamából származó ajánlatkérővel megállapodást kell kötnie,
amelyben meg kell határozni
a)
az egyes ajánlatkérők felelősségi körét, valamint hogy az ajánlatkérők a beszerzés megvalósítására melyik
tagállam jogszabályait alkalmazzák, valamint
b)
a beszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, a beszerzendő
építési beruházások, szolgáltatások vagy áruk elosztására és a szerződés megkötésére.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti információkat a közösen megvalósított beszerzési eljárás ajánlatkérői
dokumentumaiban is fel kell tüntetni.
(4) Az ajánlatkérő a beszerzés megvalósítása érdekében igénybe veheti az Európai Unió más tagállamaival kötött
megállapodás alapján központi beszerző szervnek kinevezett európai köztestületek szolgáltatásait, feltéve, hogy ezen
szervek olyan beszerzési szabályokat alkalmaznak a beszerzésekre, amelyek megfelelnek ezen törvény valamennyi
rendelkezésének.

11. Fenntartott szerződések
14. §

(1) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja védett foglalkoztatók számára, vagy úgy
rendelkezhet, hogy a beszerzési szerződéseket a védett munkahely-teremtési programok keretében kell teljesíteni,
ha a szerződés teljesítésében érintett alkalmazottak többsége megváltozott munkaképességű személy, akik –
fogyatékosságuk jellege vagy súlyossága miatt – szokásos körülmények között nem folytathatnak keresőtevékenységet.
(2) A részvételi felhívásban és az ajánlattételi felhívásban hivatkozni kell az (1) bekezdésben meghatározott fenntartásokra.

12. A beszerzés tárgyai
15. §

(1) Beszerzésnek minősül a beszerzési szerződés e törvény szerinti megkötése. A beszerzési szerződés tárgya árubeszerzés,
építési beruházás, vagy szolgáltatás megrendelése lehet.
(2) Ha a beszerzés többféle, az (1) bekezdés szerinti beszerzési tárgyat foglal magában, a beszerzési eljárásra azon
beszerzési tárgyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amelynek a legmagasabb a becsült értéke az adott
beszerzésben.
(3) Azt a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést, amely a 3. melléklet szerinti tevékenységeket a szerződés fő tárgyához
képest csak járulékos elemként foglalja magában, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésnek kell tekinteni.

13. A beszerzés értéke
16. §

(1) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált – általános forgalmi
adó nélkül számított – a 17–21. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell
érteni (a továbbiakban: becsült érték). A becsült érték meghatározása során figyelembe kell venni a becsült
teljes ellenszolgáltatást, ideeértve az opció bármely formáját és a szerződés esetleges meghosszabbítását is.
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Ha az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők, illetve ajánlattevők részére díjakról vagy kifizetésekről rendelkezik, azokat
a szerződés becsült értékének kiszámításakor figyelembe kell vennie.
(2) A keretmegállapodás becsült értéke a keretmegállapodás teljes időtartamára előirányzott valamennyi szerződés
legnagyobb becsült, általános forgalmi adó nélkül számított értéke.
17. §

(1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény, vagy e törvény védelmi és biztonsági beszerzések uniós
értékhatárát elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülése
céljával megválasztani.
(2) Tilos a beszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény, vagy e törvény védelmi és biztonsági beszerzések
uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának
megkerülésére vezet.
(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás-megrendelés, vagy
azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg,
a beszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni.
(4) Ha a beszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja a védelmi és biztonsági
beszerzések uniós értékhatárát, a (3) bekezdéstől eltérően a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el
nem érő értékű beszerzések szabályai alkalmazhatóak olyan szerződések megkötésére, amelyek
a)
önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében nyolcvanezer eurónál,
építési beruházás esetében pedig egymillió eurónál kevesebb, és
b)
a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült
érték 20%-át.
(5) Ha az ajánlatkérő egy beszerzési eljáráson belül teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, minden rész értékét
egybe kell számítani a beszerzés becsült értékének meghatározásakor.

18. §		
Az építési beruházásra irányuló szerződések becsült értékének kiszámításakor figyelembe kell venni mind az építési
munkák költségét, mind pedig az építési munka kivitelezéséhez szükséges, az ajánlatkérő által az ajánlattevő részére
teljesített árubeszerzés teljes becsült értékét.
19. §		
Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára, vagy hasznosítására
vonatkozó jognak a megszerzése
a)
határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti
ellenszolgáltatás, az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti
ellenszolgáltatás, ideértve a becsült maradványértéket is, vagy
b)
határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés megszűnésének időpontja az eljárás
megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.
20. §

(1) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás-megrendelés becsült értéke olyan szerződések esetében, amelyek rendszeres
jellegűek, vagy amelyek egy adott időszakon belül megújíthatóak,
a)
az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés vagy
szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és
értékbeli változással, vagy
b)
az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött
szerződés vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás.
(2) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz,
a vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.
(3) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás-megrendelést is magában foglal, a becsült érték megállapításakor
az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani.

21. §

(1) A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat
a)
határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti
ellenszolgáltatás, vagy
b)
határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi
ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.
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(2) A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor szükség szerint figyelembe kell venni
a)
biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat, és
b)
a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot.

14. A beszerzési értékhatárok
22. §

(1) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait a Bizottság európai uniós jogi aktusban, időszakonként
határozza meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(2) A védelmi beszerzések vonatkozásában e törvényt – a 23. §-ban meghatározottak figyelembevételével – értékhatárra
való tekintet nélkül kell alkalmazni.
(3) A biztonsági beszerzések vonatkozásában e törvényt akkor kell alkalmazni, ha azok értéke eléri vagy meghaladja
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.
(4) A Közbeszerzési Hatóság az (1) bekezdés szerinti értékhatárokat – ideértve a 17. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott értékeket is – minden naptári év elején közzéteszi a honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok
forintban meghatározott összegét a Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére
vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.

15. Az alkalmazandó eljárási szabályok
23. §		
A védelmi beszerzési eljárásokra e törvény I–V., valamint VII. Részét kell alkalmazni.
24. §

(1) A 2. melléklet szerinti, kifejezetten katonai, vagy biztonsági célú szolgáltatások megrendelésére e törvényt kell
alkalmazni.
(2) A 3. melléklet szerinti, kifejezetten katonai, vagy biztonsági célú szolgáltatások megrendelése esetében kizárólag
a 32. §-t, a 36. §-t és a 64. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
(3) Ha a beszerzés tárgya olyan összetett, kifejezetten katonai, vagy biztonsági célú szolgáltatás, amely a 2. és 3. melléklet
szerinti valamely szolgáltatást is magában foglalja, az (1) bekezdés szerint kell eljárni, feltéve, hogy a 2. melléklet
szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét.

25. §		
A biztonsági beszerzési eljárásokra a védelmi beszerzésekre vonatkozó szabályokat a VI. részben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

16. A beszerzési eljárás dokumentálása
26. §

(1) Az ajánlatkérő valamennyi beszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig
terjedően – írásban köteles dokumentálni.
(2) A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes
iratot jogszabályban meghatározott ideig, de legalább a beszerzési eljárás lezárásától, illetve ha annak alapján
szerződéskötésre került sor, a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a beszerzéssel kapcsolatban
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – befejezéséig, de legalább
öt évig kell megőrizni.
(3) Az ajánlatkérő köteles a jogorvoslati szerv, az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a beszerzéssel
kapcsolatos iratokat megküldeni.

17. A kommunikáció és az adatkezelés szabályai
27. §

(1) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik –
írásban történik.
(2) Az írásbeli nyilatkozatok – ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván meg – teljesíthetőek:
a)
az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján,
b)
faxon, vagy
c)
elektronikus úton.
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(3) Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, ez azonban nem sértheti a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét; a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel nem követelhető meg a részvételre
jelentkezőktől, illetve az ajánlattevőktől.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott, elektronikus dokumentumba foglalt formában.
(5) Az e törvény szerint előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére postai kézbesítés csak kivételesen és indokolt
esetben vehető igénybe.
28. §

(1) A kommunikáció, az információcsere és az adattárolás során biztosítani kell
a)
az adatok sértetlenségének, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bizalmasságának megőrzését, és
b)
azt, hogy az ajánlatkérő csak a benyújtásra vonatkozó határidő lejárta után ismerheti meg a részvételi
jelentkezések és ajánlatok tartalmát.
(2) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus továbbításához és átvételéhez használt eszközökre a következő
szabályokat kell alkalmazni:
a)
az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásához szükséges tudnivalókat az érdekelt felek
rendelkezésére kell bocsátani vagy számukra elérhetővé kell tenni,
b)
az elektronikus ajánlatokat az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással
vagy minősített elektronikus aláírással kell ellátni, és
c)
a gazdasági szereplőknek az ajánlat és részvételi jelentkezés benyújtásakor az ajánlatkérőhöz be kell
nyújtaniuk az ajánlatkérő által előírt dokumentumokat, tanúsítványokat, nyilatkozatokat és mintapéldányokat
vagy mintapéldányok fotóit, ha azok elektronikus formátumban nem állnak rendelkezésre az ajánlatok, vagy
a részvételi jelentkezések benyújtására megállapított határidő lejártáig.
(3) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus átvételéhez használt eszközöknek meg kell felelniük az alábbi
követelményeknek:
a)
az ajánlatokhoz és a részvételi jelentkezésekhez kapcsolódó elektronikus aláírások megfelelnek az E-ügyintézési
tv. rendelkezéseinek,
b)
az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtásának napja és időpontja pontosan meghatározható,
c)
a megállapított határidők előtt senki nem férhet hozzá az e követelmények szerint továbbított adatokhoz,
d)
ha a c) pontban meghatározott hozzáférési tilalmat megsértik, a tilalom megsértésének ténye egyértelműen
megállapítható,
e)
a beszerzési eljárás különböző szakaszai folyamán a benyújtott adatok összességéhez vagy egy részéhez való
hozzáférés csak az arra jogosult személyek egyidejű intézkedése révén lehetséges,
f)
a jogosultsággal rendelkező személyek egyidejű intézkedése csak az előírt időpontot követően biztosíthat
hozzáférést a továbbított adatokhoz, és
g)
az e követelményeknek megfelelően beérkezett és megnyitott adatok csak az azok megismerésére jogosult
személyek számára maradnak hozzáférhetők.
(4) A „Bizalmas!” vagy magasabb minősítési szintű adatok elektronikus továbbítása csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
(a továbbiakban: NBF) által engedélyezett, a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység
engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti
követelményeknek megfelelően történhet.
(5) A minősített adatokat tartalmazó írásbeli nyilatkozatok faxon, elektronikus levélben vagy postai úton továbbított
levélben nem teljesíthetőek. Ahol e törvény szerint az írásbeli nyilatkozatot faxon kell vagy lehet teljesíteni, a minősített
adatokat tartalmazó írásbeli nyilatkozatok esetén elsősorban a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek
megfelelő elektronikus továbbítást kell igénybe venni. Ha a követelménynek megfelelő elektronikus továbbítási
lehetőség nem áll a gazdasági szereplő rendelkezésére, az írásbeli nyilatkozatot közvetlen kézbesítés útján kell
teljesíteni.

18. A határidők számítása
29. §

(1) A napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt:
határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény
vagy egyéb körülmény esik.
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(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő
napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
(4) A hirdetményben vagy felhívásban megjelölt határidő a hirdetmény vagy felhívás feladását, illetve a felhívás közvetlen
megküldését követő napon kezdődik.

19. Előzetes összesített tájékoztató
30. §

(1) Az ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztató útján nyilvánosságra hozhatja
a)
az árubeszerzésre irányuló szerződések esetében azon szerződések vagy keretmegállapodások becsült
összértékét – CPV-re való hivatkozással megállapított termékcsoportonként –, amelyeket a következő tizenkét
hónap folyamán kíván megkötni,
b)
a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében azon szerződések vagy keretmegállapodások becsült
összértékét valamennyi szolgáltatás-kategóriában, amelyeket a következő tizenkét hónap folyamán kíván
megkötni, és
c)
az építési beruházásra irányuló szerződések esetében azon szerződések vagy keretmegállapodások lényeges
jellemzőit, amelyeket a következő tizenkét hónap folyamán kíván megkötni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előzetes összesített tájékoztatót – ha az ajánlatkérő annak nyilvánosságra
hozatala mellett dönt – a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetménymintákról szóló
bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) foglaltak szerinti tartalommal
az ajánlatkérő által előirányzott beszerzésekről szóló tervezet elfogadása után soron kívül
a)
el kell küldeni az Európai Unió Kiadóhivatalának, vagy
b)
közzé kell tenni az ajánlatkérő honlapján.
(3) Ha a közzététel a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon történik, akkor az ajánlatkérő honlapján való
közzététel szándékáról – a közzétételt megelőzően – elektronikus formában tájékoztatni kell a Bizottságot az uniós
hirdetményminta rendeletben foglaltak szerinti tartalommal. Az ajánlatkérő honlapján közzétett előzetes összesített
tájékoztatónak tartalmaznia kell a Bizottság részére küldött tájékoztatás feladásának időpontját is.
(4) Az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy az előzetes összesített tájékoztatót a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak elvégzését
követően nemzeti szinten is közzéteszi a honlapján. A nemzeti szinten közzétett előzetes összesített tájékoztató
a)
nem tartalmazhat a Bizottságnak elküldött vagy az ajánlatkérő honlapján közzétett előzetes összesített
tájékoztatóban foglalt adatoktól eltérő adatokat, és
b)
tartalmazza az előzetes összesített tájékoztató Bizottság részére történő feladásának vagy az ajánlatkérő
honlapján történő közzétételének időpontját.
(5) Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazható a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnál.

20. A hirdetmények megküldése és közzététele
31. §

(1) Az ajánlatkérő a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseihez
kapcsolódó hirdetményeket az uniós hirdetményminta rendeletben foglaltak szerinti tartalommal elektronikus úton
megküldi az Európai Unió Kiadóhivatalának.
(2) A hirdetmény vagy annak tartalma a Bizottság részére történő elküldésének időpontja előtt nemzeti szinten nem
tehető közzé.
(3) A nemzeti szinten közzétett hirdetmények nem tartalmazhatnak a Bizottságnak megküldött hirdetményekben foglalt
adatoktól eltérő adatokat, de tartalmazniuk kell a hirdetmény Bizottság részére történő feladásának időpontját.
(4) A hirdetmények feladásának időpontját az ajánlatkérő igazolja.
(5) A Bizottság által az ajánlatkérőnek megküldött visszaigazolás az elküldött adatok közzétételéről és annak időpontjáról
igazolja a közzététel megtörténtét és időpontját.
(6) A keretmegállapodások esetében az ajánlatkérő a keretmegállapodáson alapuló valamennyi szerződés esetében
évente, valamint a keretmegállapodás lejártát követően hirdetményt küld a beszerzési eljárás eredményéről.

32. §

(1) Az ajánlatkérő a szerződés vagy a keretmegállapodás megkötésétől számított negyvennyolc napon belül köteles
az uniós hirdetményminta rendeletben meghatározott hirdetményt közzétenni a beszerzési eljárás eredményéről.
(2) Egyes, a szerződés vagy keretmegállapodás megkötésére vonatkozó információk közlése mellőzhető, ha ezen
információ közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes lenne a közérdekkel, így különösen
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a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdeket sértene, vagy sértené valamelyik gazdasági szereplő törvényes üzleti
érdekeit, vagy a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt.

II. RÉSZ
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK UNIÓS ÉRTÉKHATÁRAIT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ VÉDELMI
BESZERZÉSI ELJÁRÁS
IV. FEJEZET
A BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
21. Az eljárást megindító felhívás
33. §

(1) Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő
eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.
(2) A beszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az ajánlatkérői dokumentumokban úgy kell megadni, hogy annak alapján
a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni.
(3) A beszerzési eljárás során figyelembe kell venni az ajánlatkérő szükségleteit az áru egész életciklusa – úgymint
a kutatás és fejlesztés, az ipari fejlesztés, a gyártás, a javítás, a modernizálás, a módosítás, a karbantartás, a logisztika,
a képzés, a tesztelés, a visszavonás és a használatból való kivonás – alatt.
(4) A meghívásos eljárás, a tárgyalásos eljárás, valamint a versenypárbeszéd részvételi felhívással, a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívással indul.
(5) A beszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen
1.
az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, elektronikus levélcímét és – ha az ajánlatkérő rendelkezik
honlappal – honlapjának címét,
2.
a beszerzési eljárás fajtáját, gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás esetén annak jogalapját és indokolását,
3.
annak megjelölését, hogy az ajánlatkérői dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja
rendelkezésre,
4.
a beszerzés tárgyát és mennyiségét,
5.
a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják,
6.
annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére kerül sor,
7.
a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét,
8.
a teljesítés helyét,
9.
az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozást,
10.
annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot,
11.
a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását, ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatást arról,
hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e
az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma,
12.
az ajánlatok értékelési szempontjait,
13.
a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat,
14.
az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt
igazolási módot,
15.
az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt,
16.
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját,
17.
az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét, annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés,
18.
az ajánlatok felbontásának idejét és helyét, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat, részvételi felhívás
esetén a részvételi jelentkezések felbontásának idejét és helyét,
19.
az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével,
20.
az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információt, a részvételi felhívásban az eljárás későbbi szakaszára
vonatkozóan,
21.
az írásbeli összegezés megküldésének és a szerződéskötés tervezett időpontját, és
22.
ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételeket.
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(6) A beszerzés mennyiségét az ajánlatkérő úgy is meghatározhatja, hogy a legalacsonyabb vagy legmagasabb
mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét.
(7) Az ajánlatkérő a felhívásban lehetővé teheti a beszerzés meghatározott részére történő ajánlattételt. Ebben az esetben
a felhívásban elő kell írni, hogy a beszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni, illetve a részvételre
jelentkezni. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározza, hogy ajánlat, illetve részvételi jelentkezés
egy, több vagy minden rész tekintetében benyújtható-e.
(8) Az ajánlatkérő korlátozhatja, hogy ugyanazon ajánlattevő legfeljebb meghatározott számú részben lehet az eljárás
nyertese – akkor is, ha ajánlatot több vagy minden rész tekintetében is be lehet nyújtani –, ha az egy ajánlattevő által
elnyerhető részek maximális számát az eljárást megindító felhívásban megjelölte.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérői dokumentumokban fel kell tüntetni azokat az objektív és
megkülönböztetéstől mentes szempontokat, amelyek alapján az ajánlatkérő eldönti, hogy mely részek tekintetében
nyilvánítható nyertesnek az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok alapján a maximális számnál több részben
tette az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot. Ha valamely ajánlattevő nem nyilvánítható egy adott rész
tekintetében nyertesnek, az értékelési szempontok alapján soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.
(10) Az ajánlatkérő akkor rendelkezhet a többváltozatú ajánlattétel lehetőségéről, ha az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztására irányuló értékelési szempontot alkalmazza az eljárásban.
(11) Többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban vagy
a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen minimumkövetelményeknek és műszaki
leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni. Nem érinti valamely
változat megfelelőségét az a tény, hogy elfogadása esetén a beszerzés tárgya árubeszerzés helyett szolgáltatás
megrendelésének vagy szolgáltatás megrendelése helyett árubeszerzésnek minősülne.
(12) Többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérő az értékelési szempontokat úgy köteles meghatározni,
hogy azok a változatokra, valamint a változatnak nem minősülő ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek.
(13) A meghívásos eljárásban, a tárgyalásos eljárás során, valamint a versenypárbeszéd keretében az ajánlatkérő
egyidejűleg és írásban hívja fel a kiválasztott részvételre jelentkezőket ajánlatuk megtételére, illetve a tárgyalásban
való részvételre vagy versenypárbeszéd esetében a párbeszédben való részvételre.

22. A dokumentáció
34. §

(1) Az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is – dokumentációt készíthet, amely egyebek
mellett tartalmazhatja a részletes szerződési feltételeket és a beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást. Építési
beruházás megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi
összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a beszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan
költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani.
(2) Ha az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti dokumentációt készít, a felhívásban köteles megadni a dokumentáció
rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és – ha a dokumentáció előállítása jelentős
költségekkel járt – pénzügyi feltételeit is. Az ajánlatkérő előírhatja, hogy a dokumentációt részvételi jelentkezésenként
vagy ajánlatonként legalább egy részvételre jelentkezőnek, ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak át kell vennie vagy
elektronikus úton el kell érnie.
(3) Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció a felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének
napjától kezdve a részvételi vagy az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.
(4) A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és a részvételre jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére történő
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a beszerzési eljárásra tekintettel felmerült költségeknek megfelelően kell
megállapítani.
(5) A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz munkanapon belül visszajár, ha
a)
az ajánlatkérő visszavonja a felhívást,
b)
az eljárás a 60. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján eredménytelen, vagy
c)
az ajánlatkérő az eljárás eredményét az összegezés megküldésének ajánlattételi felhívásban megjelölt
időpontjáig vagy a módosított időpontig nem közli.
(6) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja,
hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az alkalmazandó építési szabályoknak való
megfelelésre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelynek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, továbbá előírhatja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon arról,

5. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1101

hogy ajánlata elkészítésénél figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségeket.
(7) Ha az ajánlatkérő előírja a (6) bekezdés szerinti követelményeket, az eljárást megindító felhívásban, vagy ha
az ajánlatkérő dokumentációt készít, abban köteles megadni azoknak a szervezeteknek a nevét és címét, amelyektől
az ajánlatkérő megfelelő tájékoztatást kaphat.

23. Kiegészítő iratok
35. §

(1) Az ajánlatkérő – ha a dokumentációt a részvételre jelentkezéskor még nem bocsátja rendelkezésre – kifejezetten
a részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére is rendelkezésre bocsáthat kiegészítő iratokat, amelyek különösen
a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkra
vonatkozó tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét
tartalmazhatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő iratokat is a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét biztosítva kell rendelkezésre
bocsátani, a dokumentáció rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával. A rendelkezésre
bocsátás módjára az ajánlatkérőnek a részvételi felhívásban kell információt adnia.
(3) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírhatja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre
bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy alvállalkozónak át kell
vennie vagy elektronikus úton el kell érnie.

24. A műszaki leírás
36. §

(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban köteles megadni a beszerzés tárgyára
vonatkozó műszaki leírást.
(2) A műszaki leírásnak egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie valamennyi ajánlattevő számára, és nem lehet olyan
hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a beszerzés során.
(3) A műszaki leírást az uniós joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok, ideértve a termékbiztonságra
vonatkozó előírásokat is, valamint az Európai Unió tagállamai számára nemzetközi szabványügyi megállapodások
által az interoperabilitás garantálása érdekében előírt műszaki követelmények sérelme nélkül a következő módon kell
meghatározni:
a)
az európai szabványokat átültető nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyekre, közös műszaki
leírásokra, a nemzetközi szabványokat átültető nemzeti szabványokra, egyéb nemzetközi szabványokra,
az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki hivatkozási rendszerekre, ezek hiányában
egyéb, építési beruházási munkák tervezésére, számítási módszerére és kivitelezésére, valamint termékek
felhasználására vonatkozó nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki tanúsítványokra vagy nemzeti műszaki
leírásokra, az iparból származó és ott széles körben elismert műszaki leírásokra, nemzeti katonai szabványokra
vagy védelmi célú anyagok e szabványokhoz hasonló leírásaira hivatkozással,
b)
teljesítmény- és funkcionális követelmények megadásával, ez utóbbi környezetvédelmi jellemzőket is
tartalmazhat,
c)
a b) pont szerinti teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények alapján, az e teljesítménynek, illetve
funkcionális követelményeknek való megfelelés feltételezését lehetővé tevő, az a) pont szerinti leírásokra
történő hivatkozással, vagy
d)
egyes jellemzők tekintetében az a) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig
a b) pontban meghatározott követelményekre történő hivatkozással.
(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírás, műszaki ajánlás
megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” fordulatot szerepeltetni.
(5) A (3) bekezdés b) pontja esetén a paramétereknek kellően pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék
az ajánlattevők számára a szerződés tárgyának meghatározását, az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését.
(6) Az egyenértékűséget az interoperabilitási és operatív hatékonysági követelmények alapján kell elbírálni.
Az egyenértékűség bizonyításához az ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használatát
engedélyezni kell. Az ajánlatkérőnek minden olyan döntését meg kell indokolnia, amely szerint az adott esetben
az egyenértékűség nem áll fenn.
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(7) Ha NATO egységesítési egyezmény – STANAG –, illetve az európai vagy nemzetközi szabványosító, vagy szabványügyi
szervezetek által elfogadott és a közösség számára hozzáférhetővé tett szabvány alkalmazható, az ajánlatkérő
előírhatja a megállapodásban megállapított szabványoknak való megfelelést.
(8) A szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat olyan adott márkára vagy
forrásra, továbbá olyan különleges eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, típusra, adott származásra vagy gyártási
folyamatra, amely egyes vállalkozások vagy termékek előnyben részesítését vagy kiszorítását eredményezné. Az ilyen
hivatkozás kivételes esetekben megengedhető, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2)–(7) bekezdés szerinti,
kellően pontos és egyértelmű leírása. Az ilyen hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” fordulatnak kell kísérnie.
(9) A műszaki leírás tartalmazza a környezetvédelmi teljesítményre, a valamennyi követelménynek megfelelő kialakításra,
a biztonságra és méretekre vonatkozó jellemzők meghatározását, ideértve a beszerzés tárgyára alkalmazandó,
a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre,
a használati utasításra, a gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket.
(10) Építési beruházás esetében a műszaki leírás azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák
valamely anyag, termék vagy áru megkövetelt jellemzőit, és lehetővé teszik az anyag, a termék vagy az áru oly
módon történő leírását, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. E jellemzők közé tartozik
a környezetvédelmi teljesítmény színvonala, az ajánlatkérő által támasztott valamennyi követelménynek – ideértve
a fogyatékkal élő személyek számára való elérhetőséget is – megfelelő kialakítás és a megfelelőség-értékelés,
a teljesítmény, a biztonság és a méretek, ideértve a minőségbiztosítási eljárásokat, a terminológiát, a szimbólumokat,
a vizsgálatot és vizsgálati módszereket, a csomagolást, a jelölést és címkézést, a használati utasítást, valamint a gyártási
folyamatokat és módszereket.
(11) Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén a műszaki leírás az a leírás, amely meghatározza a termék,
illetve szolgáltatás tekintetében megkövetelt jellemzőket, így különösen a minőség színvonalát, a környezetvédelmi
teljesítmény színvonalát, az ajánlatkérő által támasztott valamennyi követelménynek – ideértve a fogyatékkal élők
számára való elérhetőséget is – megfelelő kialakítást, továbbá a megfelelőség-értékelést, a teljesítményt, a termék
rendeltetését, a biztonságot és a méreteket, ideértve a termék kereskedelmi nevére, a terminológiára, a szimbólumokra,
a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre és címkézésre, a használati utasításra, a gyártási
folyamatokra és módszerekre, valamint a megfelelőség-értékelési eljárásokra vonatkozó követelményeket.
(12) Építési beruházás esetében a műszaki leírás a (10) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza továbbá
a tervezésre és a költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó
feltételeket, az építési technológiákat, illetve eljárásokat, valamint minden olyan egyéb műszaki feltételt, amelyet
az ajánlatkérő általános vagy különös rendelkezésekkel előír az elkészült munka és azon anyagok vagy alkatrészek
tekintetében, amelyeket az magában foglal.

25. Az ajánlattételi és részvételi határidő, a felhívás és a dokumentáció módosítása, visszavonása,
visszalépés a beszerzéstől, valamint az ajánlati kötöttség
37. §

(1) Az ajánlatkérő az ajánlattételi és részvételi határidőt az egyes eljárási fajtákra vonatkozóan előírt minimális
határidőket figyelembe véve, valamint akkor is, ha minimális határidőt e törvény nem ír elő, minden esetben úgy
köteles meghatározni, hogy – tekintettel a szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint
az ajánlattevők, részvételre jelentkezők által benyújtandó dokumentumok körére – elegendő idő álljon rendelkezésre
az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához.
(2) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt – indokolt
esetben – egy alkalommal meghosszabbíthatja. A határidő nem rövidíthető le.
(3) Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben
kell közzétenni a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. A nem hirdetménnyel induló
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre vagy
részvételre felhívott gazdasági szereplőket.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat a több szakaszból álló beszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában is alkalmazni
kell, ebben az esetben az ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket az új határidőről.

38. §

(1) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő lejártáig módosíthatja a felhívásban, illetve
a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt hirdetményt
kell közzétenni, illetve a nem hirdetménnyel induló eljárásban és a kétszakaszos eljárás ajánlattételi szakaszában
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erről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatni kell az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. Módosítás esetén
az ajánlattételi, illetve részvételi határidőt meg kell hosszabbítani. A meghosszabbítás mértékének arányban kell
állnia a módosítás jelentőségével.
(2) Az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a részvételi felhívást az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártáig
hirdetménnyel – a nem hirdetménnyel induló eljárásban és a kétszakaszos eljárás ajánlattételi szakaszában
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők egyidejűleg történő, közvetlen tájékoztatásával – visszavonhatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti visszavonás esetén az ott meghatározott határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles
az ajánlatokat, valamint a részvételi jelentkezéseket elbírálni, a tárgyalást vagy párbeszédet befejezni, és az ajánlatkérő
a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, ha
bizonyítani tudja, hogy a (2) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső,
és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt
a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérő
az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító
felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a (2) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást
– feltételes beszerzésként – eredménytelenné nyilváníthatja.
39. §

(1) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát.
(2) Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók.

40. §

(1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Tárgyalásos eljárás esetén a végleges ajánlat
megtételével jön létre az ajánlati kötöttség.
(2) Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban nem határozhatja meg az annak
kezdetétől számított hatvan napnál hosszabb időtartamban.

26. A kiegészítő tájékoztatás, konzultáció, helyszíni bejárás
41. §

(1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet
– a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében – az ajánlattételi felhívásban, a részvételi felhívásban,
a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta
előtt legkésőbb tíz nappal, gyorsított eljárás esetén hat nappal.
(2) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi vagy a részvételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, meghívásos vagy gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal kell
megadni.
(3) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik,
meghívásos vagy gyorsított eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást
az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
(4) Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő
tájékoztatással egyidejűleg az ajánlatkérői dokumentumokat módosítja, a 38. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.
(5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás
teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely
érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és
a nem hirdetménnyel induló beszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül
felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelölheti meg, hogy
a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely további gazdasági szereplő
részére küldte meg.
(6) Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az eljárást megindító felhívásban kell
megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció
napjától számított öt napon belül meg kell küldeni vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni az (5) bekezdés
szerinti gazdasági szereplők részére.
(7) A (6) bekezdésben foglaltak irányadóak a helyszíni bejárás, valamint a helyszín megtekintése során nyújtott kiegészítő
tájékoztatásra is.
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27. Az ajánlati biztosíték
42. §

(1) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek ajánlata
benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig, az ott
megjelölt mértékben és módon kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell,
hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását
biztosítja, az eljárás részvételi szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni.
(2) A biztosíték mértékét az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, az ajánlattevő ajánlati kötöttségének
megsértése esetére az ajánlatkérőnél – az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy
a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása miatt – előreláthatólag
felmerülő veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani. Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a beszerzés
meghatározott részére történő ajánlattételt, az ajánlati biztosítékot és annak mértékét részenként kell előírnia.
(3) Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati vagy
ajánlattételi felhívásban meg kell határozni.
(4) Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése
az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
(5) A biztosítékot vissza kell fizetni
a)
az ajánlattevők részére az ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, vagy
az eljárás eredményének kihirdetését követő tizennégy napon belül,
b)
a nyertes ajánlattevő, valamint – a 95. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot
tevő részére a szerződéskötést követő tizennégy napon belül, kivéve, ha a biztosíték az ajánlattételi felhívás
szerint a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé válik,
c)
az ajánlattevők részére, ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét az összegezés megküldésére az ajánlattételi
felhívásban megjelölt vagy az utóbb módosított időpontig nem hirdeti ki, továbbá
d)
a nyertes ajánlattevő, valamint – a 95. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot
tevő részére, ha az ajánlatkérő a szerződést nem köti meg.

V. FEJEZET
AZ AJÁNLATTEVŐKKEL ÉS RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKKEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
28. Az ellátás biztonsága és az információk biztonsága
43. §		
Az olyan beszerzések esetében, amelyek során minősített adatokat használnak fel, amelyek minősített adatokat
igényelnek, illetve tartalmaznak, az ajánlatkérő a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban,
az ismertetőben vagy a kiegészítő iratokban meghatározza az érintett adatok megfelelő szintű biztonságának
biztosításához szükséges intézkedéseket és követelményeket. Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tartalmazza
különösen a következőket:
a)
kötelezettségvállalást az ajánlattevő és az igénybe venni kívánt alvállalkozók részéről arra vonatkozóan, hogy
megfelelően biztosítják az összes, birtokukban lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása
után tudomásukra jutó minősített adat védelmét a vonatkozó jogszabályokkal összhangban,
b)
kötelezettségvállalást az ajánlattevő részéről arra vonatkozóan, hogy az a) pontban előírt kötelezettségvállalást
megszerzi a szerződés teljesítése során általa alkalmazott többi alvállalkozótól,
c)
elegendő információt az igénybe venni kívánt alvállalkozókról, amelyek az ajánlatkérő számára lehetővé
teszik annak megállapítását, hogy ezek mindegyike rendelkezik a szükséges feltételekkel mindazon minősített
adat védelméhez, amelyekhez hozzáférnek, illetve amelyek az alvállalkozásban elvégzett teljesítés során
keletkeznek, vagy
d)
az ajánlattevők kötelezettségvállalását a tekintetben, hogy az alvállalkozói szerződések odaítélése előtt az új
alvállalkozókkal kapcsolatban átadják a c) pontban megkövetelt információkat.
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(1) Az ajánlatkérő a részvételi, ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, az ismertetőben, illetve a kiegészítő
iratokban megállapítja az ellátás biztonságára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat
tartalmazza többek között a következőket:
a)
olyan tanúsítványokat vagy dokumentumokat, amelyek bizonyítják az ajánlatkérő számára, hogy az ajánlattevő
képes lesz teljesíteni a szerződéshez kapcsolódó áruk exportjával, szállításával és továbbításával kapcsolatos
kötelezettségeit, ideértve az érintett tagállam vagy tagállamok részéről ezt alátámasztó dokumentációt,
b)
az ajánlatkérőre vonatkozó minden olyan korlátozás feltüntetését, amely a termékek vagy szolgáltatások,
illetve e termékek vagy szolgáltatások eredményének nyilvánosságra hozatalára, átadására vagy használatára
vonatkozik, és amely exportkorlátozást vagy biztonsági intézkedéseket eredményezhet,
c)
tanúsítványokat vagy dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az ajánlattevő ellátási láncának
elhelyezkedése és megszervezése lehetővé teszi számára az ajánlatkérő által az ellátás biztonságára
vonatkozóan előírt követelmények teljesítését, valamint arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az ellátási
láncban a szerződés teljesítése során bekövetkező változások nem gátolják majd az e követelményeknek való
megfelelést,
d)
az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkérő válsághelyzet eredményeképpen
megnövekedett igényeinek kielégítése érdekében kapacitásokat hoz létre, illetve tart fenn a közösen
megállapított feltételeknek megfelelően,
e)
az ajánlattevő letelepedése szerinti országa hatóságaitól származó bármilyen dokumentumot annak
alátámasztására, hogy az ajánlattevő válsághelyzet esetén eleget tesz az ajánlatkérő válsághelyzet
eredményeképpen megnövekedett igényeinek,
f)
az ajánlattevő kötelezettségvállalását a tekintetben, hogy biztosítja a szerződés tárgyát képező áruk
karbantartását, korszerűsítését és fejlesztését,
g)
az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy időben értesíti az ajánlatkérőt a szervezetében,
ellátási láncában vagy ipari stratégiájában bekövetkezett olyan változásokról, amelyek érinthetik az ajánlatkérő
irányában fennálló kötelezettségeit, vagy
h)
az ajánlattevő kötelezettségvállalását a tekintetben, hogy a közösen megállapított feltételeknek megfelelően
a pótalkatrészek, összetevők, összeállított egységek és speciális tesztberendezések készítéséhez szükséges
eszközöket az ajánlatkérő rendelkezésére bocsát, ha ő maga a további teljesítés során nem képes ezek
biztosítására.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamban letelepedett ajánlattevő nem kötelezhető olyan, tagállam általi
kötelezettségvállalás beszerzésére, amely korlátozná az ajánlattevő letelepedése szerinti tagállam azon szabadságát,
hogy a vonatkozó nemzetközi és uniós joggal összhangban saját hatályos, az exportra, a szállításra és az áthaladásra
vonatkozó nemzeti engedélyezési kritériumait alkalmazza.

29. A kizáró okok
45. §

(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki
1.
az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős
bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
a)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is,
b)
az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés vagy a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, továbbá a Btk.
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés,
c)
az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy a Btk. szerinti költségvetési csalás,
d)
az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint az ehhez kapcsolódó felbujtás,
bűnsegély vagy kísérlet,
e)
az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása,
f)
az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
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az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás, beszerzési közbeszerzési
és koncessziós eljárásban,
h)
az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. Címe szerinti bűncselekmények, vagy a Btk. szerinti minősített
adattal visszaélés, továbbá
i)
a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–h) alpontban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 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,
végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé,
az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van,
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven
belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert,
három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén
bírósági határozat) megállapította, hogy valamely korábbi beszerzési eljárás, vagy az eljárás eredményeképp
megkötött szerződés teljesítése során megszegte az információk biztonságával vagy az ellátás biztonságával
kapcsolatos kötelezettségeit,
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
5. § (2) bekezdés b) pontja alapján, vagy az adott beszerzési 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,
beszerzési, közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a a jogorvoslati szerv által jogerősen eltiltásra került,
a jogerőre emelkedett határozatban megállapított időtartam végéig,
korábbi beszerzési, közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért
az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési, vagy
beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig,
az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a hamis adatot szolgáltat, illetve
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, ha
a)
a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, alkalmasság
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére
vonatkozó döntését, és
b)
a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie,
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások
tartalmának nem felel meg,
az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy
olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési
eljárásban, vagy korábbi beszerzési, közbeszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési, közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig,
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
a)
nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes
államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében
vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van
a közbeszerzés terén,
b)
olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
c)
a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében a b) alpont szerinti feltétel fennáll;
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harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben
jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági – határozatban megállapított és
a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal
sújtott jogszabálysértést követett el,
14.
esetében a 9. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes
bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerítő
intézkedésekkel hatékonyan orvosolni,
15.
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – jogerős és
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél
nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki,
16.
esetében az ajánlatkérő kellően megalapozott információval rendelkezik annak megállapításához, hogy
az adott beszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést
követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő 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 bírság mellőzésére
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében
megállapította,
17.
a tevékenység végzéséhez a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, illetve előírt szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkezik, vagy
18.
a 101. § szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben
meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában, ha
a)
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve
személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy,
akivel szemben az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős
ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b)
az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben –
vagy ha ez rövidebb, az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli
mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor
a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének
tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
Az (1) bekezdés 2. pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő
tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.
Az (1) bekezdés 3. pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkérő a 75. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontja
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.
Az (1) bekezdés 1. pont h) alpontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában
letelepedett ajánlattevő, illetve a más állam büntetőjoga alá tartozó külföldi állampolgár természetes személy
esetében
a)
bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október
24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvételhez
kapcsolódó bűncselekményt,
b)
vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés
bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény
esetén az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdés c) pontja alapján, az Európai Közösségek
tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény
kidolgozásáról szóló, 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót,
c)
költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
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d)

terrorcselekmény esetén a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi
kerethatározat (a továbbiakban: 2002/475/IB kerethatározat) 1., illetve 3. cikkében meghatározott terrorista
bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekményt, vagy az említett kerethatározat
4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet,
e)
pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás,
valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást vagy terrorizmus
finanszírozását, továbbá
f)
emberkereskedelem vagy kényszermunka esetén az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott
küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011.
április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében meghatározott gyermekmunkát és
az emberkereskedelem más formáit
kell érteni.
(6) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles hivatkozni az (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okokra.
(7) Az ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet nevének és címének, székhelyének vagy lakóhelyének az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint
a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni
a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés 10. pontja és 11. pontjának első fordulata szerinti kizárásról és a kizárás
időpontjáról.
46. §

(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre
jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a)
három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét – a c) pontban
meghatározott eset kivételével – súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai
szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el,
b)
korábbi közbeszerzési vagy beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három
évben súlyosan megszegte, és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta, vagy
c)
korábbi közbeszerzési vagy beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban
az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított szerződésszegést követett el,
amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot
meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére
határidőben fizetett.
(2) Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az alkalmazott, az (1) bekezdés szerinti kizáró
okokat.
(3) Az (1) bekezdésben, valamint a 45. § (1) bekezdés 1., 2., 5., 6., 9., 11., 13., 15., és 18. pontjában meghatározott
időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró
ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő az e törvényben foglaltak szerint köteles
elvégezni.
(4) Az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek az ajánlatban, illetve – több szakaszból álló eljárás esetén –
a részvételi jelentkezésben kell igazolnia, illetve írásban nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn vele, illetve alvállalkozójával
és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében, valamint
ha ajánlatkérő előírta, az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok.
(5) Az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a következő igazolásokat és nyilatkozatokat köteles
elfogadni:
a)
többszakaszos eljárás esetén a beszerzési eljárás részvételi, egyszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás
feladásának vagy megküldésének napját követően kelt, illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának
kivonatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az illetékes bíróság vagy hatóság által kibocsátott olyan,
ezzel egyenértékű okiratot, amely igazolja a 45. § (1) és (2) bekezdésében, valamint ha ajánlatkérő előírta,
az (1) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását, vagy
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b)

ha az adott állam illetékes bírósága vagy hatósága nem bocsát ki az a) pont szerinti kivonatot vagy okiratot,
vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, a részvételre jelentkező
vagy ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem tehető az érintett országban,
az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó
szervezet által bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített
nyilatkozatot.
(6) Ha Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a kizáró ok fenn nem állása az ajánlatkérő számára ingyenesen
elérhető, közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásból is megállapítható, a kizáró ok fenn nem állását
az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adatok alapján.

30. Az alkalmassági követelmények
47. §		
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban – a 76. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével – köteles előírni
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását – az igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is –
az ajánlatkérő kizárólag a 48. és 49. §-ban meghatározott módokon írhatja elő.
48. §

(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága
igazolható, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek
az adatok rendelkezésre állnak:
a)
pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától –
nem hirdetménnyel induló eljárásokban a felhívás megküldésétől – visszafelé számított három évre vonatkozó
megfelelő nyilatkozattal,
b)
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (a továbbiakban: beszámoló) – vagy
annak meghatározott részének – benyújtásával, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét; ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
beküldése nem szükséges,
c)
az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, vagy ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyából származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal,
d)
az eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló
igazolással.
(2) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
a beszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje
alatt a beszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja
az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban – ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti dokumentum benyújtását írja elő – köteles meghatározni
az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét.
(3) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az (1) bekezdés
b) és c) pontjával kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában az eszközök és a források aránya figyelembe vétele szempontjainak
átláthatóaknak, objektíveknek és megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő jogosult kizárólag a teljes árbevételről, vagy kizárólag
a beszerzés tárgya szerinti árbevételről vagy mindkettőről szóló nyilatkozat benyújtását előírni.
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(6) Ha az ajánlatkérő a részajánlattételt lehetővé teszi, az (1)–(5) bekezdést valamennyi különálló részre vonatkozóan
alkalmazni kell.
49. §

(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki vagy szakmai alkalmassága
árubeszerzés esetében igazolható
a)
az előző legfeljebb öt év legjelentősebb szállításainak ismertetésével, melynek tartalmaznia kell legalább
a szerződés tárgya, mennyisége, vagy az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés helye és ideje, a szerződést kötő
másik fél megnevezése ismertetését, és az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés szerződésszerűen
történt-e, az ajánlatkérő jogosult továbbá előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat
megadását is,
b)
a műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati
és kutatási eszközeinek leírásával,
c)
azoknak a szakembereknek, szervezeteknek, illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
d)
a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét
az ajánlatkérő felhívására igazolni kell,
e)
elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely
tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru
megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak,
f)
a termelési képességéről, vizsgálati és kutatási eszközeiről, illetve minőségbiztosítási intézkedéseiről
az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal, ha az áru összetett, vagy ha különleges célt szolgál,
g)
a szerződés teljesítéséhez, az ajánlatkérő valamely válsághelyzet miatt megnövekedett igényeinek
kielégítéséhez, vagy a szerződés tárgyát képező áruk karbantartásának, korszerűsítésének és fejlesztésének
biztosításához az ajánlattevő rendelkezésére álló szerszámok, berendezések, műszaki felszerelés, személyzet
létszáma és szakértelem vagy ellátási források leírása, valamint az ajánlattevő gazdasági tevékenysége végzése
helyének közlésével, ha az az Európai Unió területén kívül található, valamint
h)
a minősített adatokat érintő, igénylő vagy tartalmazó beszerzési szerződések esetében arra vonatkozó
dokumentumokkal, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alkalmas az ilyen adatoknak az ajánlatkérő
által elvárt biztonsági szinten történő kezelésére.
(2) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetében igazolható
a)
az előző legfeljebb öt év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, melynek tartalmaznia kell legalább
a szerződés tárgya, mennyisége, vagy az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés helye és ideje, a szerződést kötő
másik fél megnevezése ismertetését, és az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés szerződésszerűen
történt-e, az ajánlatkérő jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását
is,
b)
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, illetve vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének
ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik
a szolgáltatás teljesítéséért felelősek,
c)
az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető
tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással,
d)
azoknak a szakembereknek, szervezeteknek, illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
e)
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával,
f)
a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával,
valamint azon környezetvédelmi intézkedéseinek megjelölésével, amelyeket a szerződés teljesítése során
alkalmazni tud,
g)
a termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről
az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal, ha a szolgáltatás összetett, vagy ha az különleges
célt szolgál,
h)
a szerződés, szolgáltatás azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő harmadik személlyel kíván
szerződést kötni,
i)
a szerződés teljesítéséhez, az ajánlatkérő valamely válsághelyzet miatt megnövekedett igényeinek
kielégítéséhez, vagy a szerződés tárgyát képező áruk karbantartásának, korszerűsítésének és fejlesztésének
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biztosításához az ajánlattevő rendelkezésére álló szerszámok, berendezések, műszaki felszerelés, személyzet
létszáma és szakértelem vagy ellátási források leírása, az ajánlattevő gazdasági tevékenysége végzése helyének
közlésével, ha az az Európai Unió területén kívül található, valamint
j)
a minősített adatokat érintő, igénylő vagy tartalmazó beszerzési szerződések esetében arra vonatkozó
dokumentumokkal, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alkalmas az ilyen adatoknak az ajánlatkérő
által elvárt biztonsági szinten történő kezelésére.
(3) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható
a)
az előző öt évben megvalósított építési beruházások ismertetésével, a beszerzés tárgyához illeszkedő
legjelentősebb munkák megfelelő elvégzésére vonatkozó igazolásokkal a következőkben meghatározott
tartalommal, melyeket adott esetben ennek megrendelője közvetlenül nyújt be az ajánlatkérőnek:
aa)
az építési beruházások értéke, teljesítésének időpontja, helyszíne és
ab)
annak igazolása, hogy az építési beruházások a szakmai szabályoknak megfelelően valósultak meg,
és azokat szabályszerűen fejezték be;
b)
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, valamint vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének
ismertetésével, különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik az építési
beruházás teljesítéséért felelősek,
c)
az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető
tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással,
d)
azoknak a szakembereknek vagy szervezeteknek és vezetőknek a megnevezésével, képzettségük
ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik
a minőség-ellenőrzésért felelősek,
e)
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések és műszaki felszereltség leírásával,
f)
a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával és azon
környezetvédelmi intézkedéseinek megjelölésével, amelyeket a szerződés teljesítése során alkalmazni tud,
valamint
g)
a minősített adatokat érintő, igénylő vagy tartalmazó beszerzési szerződések esetében arra vonatkozó
dokumentumokkal, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alkalmas az ilyen adatoknak az ajánlatkérő
által elvárt biztonsági szinten történő kezelésére.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja, a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti eseteket a következő
módon kell igazolni:
a)
ha a szerződést kötő másik fél e törvény szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, az általa kiadott igazolással,
vagy
b)
ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevő nyilatkozatával.
(5) Ha a részvételre jelentkező, vagy az ajánlattevő bármilyen jogos okból nem tudja az ajánlatkérő által előírt
dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki
vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező vagy ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni
az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
50. §

(1) Az ajánlatkérő a 48. és 49. §-ban foglaltak közül egy vagy több igazolási módot is előírhat.
(2) Az eljárást megindító felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 48. §-ban, mind a 49. §-ban foglaltakkal összefüggő
mely körülmények megléte, illetve hiánya, vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő
az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére.
(3) Az ajánlatkérőnek a 48. és a 49. §-ban meghatározott adatok és tények kérését – figyelemmel a gazdasági szereplő
üzleti titokhoz fűződő érdekére is – a beszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket
pedig – a beszerzés becsült értékére is tekintettel – legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges
feltételek mértékéig lehet előírni.
(4) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közösen részvételre jelentkezők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak
a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
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(5) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt
a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására támaszkodik.
(6) A (7) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(7) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
(8) A 48. és a 49. § szerint előírt, meghatározott képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberek rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,
ha az adott szervezet valósítja meg azokat az építési beruházásokat, szolgáltatásokat, vagy szállításokat, amelyekhez
e kapacitásokra szükség van.
(9) Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel
kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési műveletek esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető
fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy – közös ajánlattétel, illetve részvételre
jelentkezés esetén – a közös ajánlattevők, közösen részvételre jelentkezők egyike végezzen el. Ebben az esetben
az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához a (5) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezetek kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem
végezheti alvállalkozó.
(10) Ha az ajánlatkérő minőségirányítási rendszerszabványoknak való megfeleléséről szóló, független akkreditált szervek
által kiállított tanúsítványt kér az alkalmasság igazolására, akkor az akkreditációval és tanúsítással kapcsolatos európai
szabványoknak megfelelő független akkreditált szervek által tanúsított, a vonatkozó európai szabványokon alapuló
minőségirányítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában
székhellyel rendelkező független akkreditált szervek által kibocsátott egyenértékű tanúsítványokat, továbbá
az egyenértékű minőségirányítási rendszerek egyéb igazolásait.
(11) Ha az ajánlatkérő környezetvédelmi vezetési szabványoknak való megfelelésről szóló, független szervek által kiállított
tanúsítvány bemutatását kéri, akkor a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre – EMAS –, vagy
a tanúsítással kapcsolatos uniós jogszabályoknak, illetve a vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványoknak
megfelelő szervek által tanúsított, vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványokon alapuló környezetvédelmi
vezetési szabványokra kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában székhellyel
rendelkező szervek által kiadott egyenértékű tanúsítványokat, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési
intézkedések egyéb igazolásait.

VI. FEJEZET
AZ AJÁNLAT ÉS A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS
31. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések összeállítása
51. §

(1) Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek az ajánlatkérői dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire,
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
(3) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
(4) Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre
jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
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(5) Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely ajánlat esetében az 53. §
(4) bekezdése, részvételi jelentkezés esetében az 53. § (5) bekezdése szerinti információkat tartalmazza.
(6) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban
a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a)
a beszerzésnek azt a részét, részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő, részvételre jelentkező alvállalkozót
kíván igénybe venni, valamint
b)
az a) pont szerinti részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
(7) A (6) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
(8) Az ajánlatban – több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben – be kell nyújtani az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 45. §, valamint
ha az adott beszerzési eljárásban előírásra került, a 46. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
52. §

(1) Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint az 57. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, a Ptk. 2:47. §-a szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseire figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) és (3) bekezdés
szerinti elemeket.
(2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a 61. § szerint meghatározott
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó –
részinformációk, alapadatok, így különösen az árazott költségvetés nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó,
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

32. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtása és felbontása
53. §

(1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártának időpontjában kell megkezdeni.
(2) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok esetében az ajánlatot és a részvételi jelentkezést
egy példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai
úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus másolati
példányok benyújtását.
(3) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson
a felolvasólapba be is tekinthetnek.
(4) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét vagy lakóhelyét, valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának
megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.
(5) A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, székhelyét vagy lakóhelyét.
(6) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4) és (5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről
az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldenie
az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes – ideeértve az elkésett ajánlattevőt,
részvételre jelentkezőt is – ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni.
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VII. FEJEZET
AZ AJÁNLATOK ÉS A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BÍRÁLATA
33. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálatának folyamata
54. §

(1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok,
illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e az ajánlatkérői dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok vagy részvételi jelentkezések érvénytelenek, és hogy van-e
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint
értékeli.
(4) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt
kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az információt megadni.
(5) Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint a képzettségre
és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra, valamint a gazdasági társaságban fennálló
tagságra vonatkozó adatait kezelni.

55. §

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és
értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban tett végleges
ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy ha a beszerzés megkezdését
követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt
a szerződés megkötésére, vagy a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ha az ajánlatkérő nem
végzi el az ajánlatok bírálatát, az ajánlatkérő nem indíthat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a korábbi eljárás
eredménytelenségére való hivatkozással.
(2) Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró
döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak
meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja
meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő
által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig
fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban
feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre
jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének – annak eredeti időpontjától
számított hatvan napnál nem későbbi – új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell
a részvételre jelentkezőket értesíteni.

34. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés és a számítási hiba javítása
56. §

(1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani
a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre
jelentkezőktől felvilágosítást kérni.
(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
részére megküldeni, megjelölve a hiánypótlásra fennálló határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótolandó
hiányokat.
(3) A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és
kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlatkérői
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
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(4) Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely kizáró ok hatálya alatt
áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett, hiánypótlás keretében hívja fel az ajánlattevőt vagy
részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
(5) Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
– a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
(6) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívásban, felhívásokban nem
szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással
az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,
feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem, vagy csak az általa meghatározott
korlátozással rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.
(7) Az ajánlatkérő kizárólag az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely
az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges.
(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása
a)
nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével, és
b)
az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának
módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős,
egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítására vagy hiány pótlására, továbbá átalánydíjas szerződés esetén
az árazott költségvetés, részletes árajánlat valamely tétele és egységára pótlására, módosítására, kiegészítésére
vagy törlésére irányulhat, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét,
illetve az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3), (5), (6) és
(8) bekezdésben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha
a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti
ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt, példányokat lehet figyelembe venni az elbírálás során.
(10) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el
úgy, hogy a beszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit, mint alapadatokat alapul véve számítja
ki az összesített ellenértéket vagy más, az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba
javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

35. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
57. §

(1) Az ajánlatkérő köteles írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat,
valamint indokolást kérni, és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat
– a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a)
a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
b)
a választott műszaki megoldásra,
c)
a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d)
az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, vagy
e)
az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére
vonatkozik.
(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az elfogadhatóság kétséges – írásban konzultál
az ajánlattevővel. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ár megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot,
kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő
döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha
a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.
(4) Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából
a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.

1116

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. szám

(5) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért
az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte.
Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni – a Közbeszerzési Hatóságon keresztül –
az Európai Bizottságot.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglalt eljárásrendet kell alkalmazni arra az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme
tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja
az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.

36. Az ajánlat és a részvételi jelentkezés érvénytelensége
58. §

(1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a)
azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be,
b)
az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták,
c)
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
a 45. § (1) bekezdés 9. pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján 11. pontja szerinti kizáró
ok miatt kizárásra került,
d)
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést, vagy
e)
egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és az ajánlatkérői dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és
az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés az 57. § (3) bekezdésére figyelemmel érvénytelen, ha
a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat,
a)
ha azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta,
b)
ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre, vagy
c)
ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet
meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat
ezen összeget meghaladja.
(5) Ha az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, a (4) bekezdés c) pontja
szerinti érvénytelenség az ajánlatnak csak az érvénytelenségi okkal érintett részére állapítható meg.

59. §

(1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a)
a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy
b)
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a)
azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, és
b)
azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani.
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló,
2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell
alkalmazni.
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VIII. FEJEZET
A BESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE
37. Az eljárás eredménytelensége
60. §

(1) Eredménytelen az eljárás, ha
a)
nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést,
b)
kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be, vagy
c)
az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség, és egyetlen ajánlattevő sem
tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a)
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy
a szerződés felmondásának lenne helye,
b)
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel,
c)
valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el, vagy
d)
a jogorvoslati szerv megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új beszerzési eljárás
lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem
nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését
követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.
(3) Ha az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség
az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Ha az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében
a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.

38. Értékelési szempontok
61. §

(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok értékelési szempontját.
(2) Az ajánlatok értékelési szempontja
a)
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy
b)
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
lehet.
(3) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, az eljárást megindító felhívásban
köteles meghatározni
a)
az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat,
b)
részszempontonként az azok súlyát meghatározó – a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló –
szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám),
c)
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határát, amely minden részszempont esetében azonos, és
d)
azt a módszert, módszereket, amellyel megadja a c) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell
meghatároznia:
a)
a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassága,
b)
a részszempontok körében mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját,
c)
a részszempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk,
a beszerzés tárgyával, illetve a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk – az ellenszolgáltatáson
kívül részszempont lehet különösen a minőség, a műszaki érték, a funkcionális jellemzők, a környezetvédelmi
jellemzők, a használat, illetve a teljes élettartam során felmerülő költségek, a költséghatékonyság,
a vevőszolgálat és a technikai segítségnyújtás, a teljesítési határnap vagy határidő, az ellátás biztonsága,
az interoperabilitás és a működési jellemzők –,
d)
a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését, és
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e)

ha a részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok – tényleges
jelentőségével arányban álló – súlyszámát is meg kell adni. Nem minősül alszempont megadásának, ha
az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján értékelhető részszemponttal kapcsolatban a (3) bekezdés
d) pontja szerinti módszer megadása során leírja, hogy a részszemponttal összefüggő ajánlati elem mely
összetevőit, vagy milyen tulajdonságait fogja vizsgálni.
(5) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, a dokumentációban – vagy ha
ajánlatkérő dokumentációt nem készít, az ajánlattételi felhívásban – köteles meghatározni a részszempontokat,
szükség esetén azok alszempontjait és az azok súlyát meghatározó szorzószámokat.
(6) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást tartalmazó értékelési szemponton vagy részszemponton, alszemponton kívüli
részszempontokkal, alszempontokkal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban
jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a (3) bekezdés c) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint
jogosult meghatározni olyan elvárást is, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
62. §

(1) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az ajánlatoknak az értékelési
részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli
a 61. § (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési
pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében
legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
(2) Ha több ajánlatnak azonos az (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében
legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz, azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az
ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú
részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
(3) Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás
nyertesének nyilvánítani, ha
a)
az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani, de
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza, vagy
b)
az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az összességében
legelőnyösebb ajánlat a (2) bekezdés alkalmazásával sem állapítható meg.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó, a (3) bekezdés b) pontja szerinti
esetben pedig az azonos összpontszámmal és részpontszámokkal értékelt érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők
közül kell sorsolással kiválasztani az eljárás nyertesét.

63. §		
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban – több szakaszból
álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban – és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 61. §
(2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

39. Írásbeli összegezés
64. §

(1) Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést köteles
készíteni a részvételi jelentkezésekről, illetve az ajánlatokról, melynek tartalmaznia kell különösen
a)
az ajánlatkérő nevét, címét,
b)
a beszerzés tárgyát, mennyiségét,
c)
utalást az eljárás, illetve a részvételi szakasz eredményességére, eredménytelenség esetén annak indokát,
d)
az eljárás fajtáját,
e)
a beérkezett ajánlatok, részvételi jelentkezések számát,
f)
az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők, illetve ajánlatot tevő ajánlattevők nevét,
az ajánlatok elbírálásról szóló összegezés esetén ajánlatuknak az elbírálás szempontja és – az összességében
legelőnyösebb ajánlat választása esetén – annak részszempontjai szerinti tartalmi elemeit,
g)
az f ) pont szerinti ajánlatok értékelésének részletes bemutatását,
h)
az értékelés során odaítélt pontszámok részletes indokolását,
i)
az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők, illetve ajánlatot tevő ajánlattevők
nevét és az érvénytelenné nyilvánítás indokát,
j)
eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő nevét és ajánlata kiválasztásának indokait,
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k)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

65. §

a 95. § (4) bekezdés szerinti esetben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő nevét és ajánlata
kiválasztásának indokait,
l)
a beszerzés azon részét, melyet a nyertes, illetve az őt követő ajánlattevő alvállalkozó bevonásával fog
teljesíteni,
m)
a hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az időtartam hosszúságának indokait, és
n)
a szerződéskötési moratórium időtartamát.
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül az ajánlatkérő a részvételi szakasz, illetve az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről
szóló írásbeli összegezést küld a részvételre jelenkezőknek, illetve az ajánlattevőknek.
Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés részvételre jelentkezők részére történő
megküldésétől az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani, szükség
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánlattételi határidő kitűzésével a részvételre
jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény
vagy eredménytelenség jogsértő volt, és a módosítás a jogsértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli
összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes részvételre jelentkezőnek
megküldeni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől
számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló
tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, ha az eredmény megküldését követően
észleli, hogy a kihirdetett eredmény vagy eredménytelenség jogsértő volt, és a módosítás a jogsértést orvosolja.
Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg
az összes ajánlattevőnek megküldeni.
Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást – névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más
hasonló elírást – az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést
az ajánlatkérő legkésőbb az eredmény megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes
ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.
A beszerzési eljárás a szerződés megkötésével zárul le, vagy ha az eljárás eredménytelen, az eredménytelenségről
szóló írásbeli összegezés megküldésének időpontjával.

(1) Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről
és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről, a kérelem kézhezvételétől számított öt napon belül.
(2) Az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy egyes, a szerződés vagy a keretmegállapodás megkötésére vonatkozó információk
közlését mellőzi, ha ezen információk közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes volna
a közérdekkel, így különösen honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdeket sértene, vagy sértené az ajánlattevők
törvényes üzleti érdekeit, vagy az ajánlattevők közötti tisztességes versenyt.

40. Az előzetes vitarendezés
66. §

(1) Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult
a)
a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli összegezés, illetve az ajánlatkérő
bármely eljárási cselekménye vagy a beszerzési eljárásban keletkezett bármely – a b) pont szerintieken kívüli
– dokumentum,
b)
bármely érdekelt gazdasági szereplő [a (2)–(4) bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmező]
ba)
az ajánlattételi, vagy részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított, vagy hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig, vagy
bb)
a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást meghirdető előzetes tájékoztatóban a részvételi szándék
jelzésére meghatározott határidőig,
ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az eljárást megindító felhívás, a felhívással együtt elérhető
ajánlatkérői dokumentumok vagy azok módosítása.
(2) A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) meg kell
jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá
a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá hivatkoznia kell
az esetlegesen rendelkezésre álló, azt alátámasztó dokumentumokra.
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(3) Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki
a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül
a benyújtási móddal megegyező módon tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról,
valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is
tájékoztatja.
(4) Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult
egy alkalommal az ajánlattevőket vagy részvételre jelentkezőket három munkanapos határidővel hiánypótlás,
felvilágosítás vagy indokolás benyújtására felhívni, ha az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, de
az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő
az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének
megküldésével egyidejűleg, a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül
– faxon vagy elektronikus úton – tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket vagy részvételre jelentkezőket.
(5) Ha valamely ajánlattevő az (1) bekezdés szerinti határidőben és a (2) bekezdésnek megfelelően előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, vagy azt követően keletkezett
dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz
napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést – ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés
érintett részére vonatkozó szerződést –, ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

IX. FEJEZET
AZ EGYES ELJÁRÁSFAJTÁK SAJÁTOS SZABÁLYAI
41. A beszerzési eljárás fajtái
67. §

(1) A beszerzési eljárás lehet
a)
meghívásos eljárás,
b)
tárgyalásos eljárás,
c)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, vagy
d)
versenypárbeszéd.
(2) Nyílt eljárás nem alkalmazható.
(3) Versenypárbeszéd és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak az e törvényben meghatározott feltételek fennállása
esetén folytatható le.
(4) Az ajánlatkérők keretmegállapodásos beszerzési technikát is alkalmazhatnak.
(5) A beszerzési eljárásban nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra.

42. Meghívásos eljárás
68. §

(1) A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló beszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő
a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás
második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott
részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot.
(2) A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő
nyújthat be részvételi jelentkezést.
(3) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők
közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben érvényes
jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámnak legalább öt
ajánlattevőt kell magában foglalnia, és biztosítania kell a valódi versenyt.
(4) Ha az ajánlatkérő keretszámot határoz meg, a részvételi felhívásban megadja az alkalmas jelentkezők közötti
rangsorolás módját is arra az esetre, ha a keretszám felső határát meghaladja az alkalmas jelentkezők száma.
Az ajánlatkérő köteles megadni azokat az objektív és e törvény alapelveivel összhangban álló szempontokat, amelyek
alapján a rangsorolást elvégzi. Az ajánlatkérő megadhatja, hogy ezen objektív szempontoknak való megfelelés
tekintetében a gazdasági szereplőktől milyen igazolás benyújtását kéri.
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69. §

(1) Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított öt
munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített jelentkezőknek – ha az ajánlatkérő meghatározta
az ajánlattevők keretszámát, a kiválasztott jelentkezőknek – az ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni.
(2) Ha az alkalmasnak minősített jelentkezők száma nem éri el a keretszám alsó határát, az ajánlatkérő az alkalmasnak
minősített jelentkezők ajánlattételre felhívásával folytatja az eljárást. Az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen
nem tehetnek ajánlatot.
(3) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a)
az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát, elektronikus levélcímét,
b)
hivatkozást a közzétett részvételi felhívásra és annak megküldésének napjára vagy előzetes tájékoztatóra és
annak közzétételének napjára,
c)
az ajánlattételi szakaszban kiadott ajánlatkérői dokumentumok elérhetőségének helyét és módját, ennek
hiányában a felhíváshoz csatolni kell az érintett dokumentumokat,
d)
a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok
meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
e)
az ajánlattételi határidőt,
f)
az ajánlat benyújtásának címét és a benyújtás módját,
g)
annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat,
h)
az ajánlatok felbontásának idejét és – ha az nem elektronikusan történik – helyét, valamint az ajánlatok
felbontásán jelenlétre jogosultak felsorolását,
i)
az ajánlati kötöttség időtartamát és
j)
az ajánlattételi felhívás megküldésének napját.
(4) A meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni. A meghívásos eljárásban az ajánlatkérő a részvételi felhívásban
meghatározott feltételekhez a részvételi határidő lejártától, valamint az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérői
dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő
lejártától van kötve.
(5) Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi
jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak
bizonyítására.

70. §

(1) A meghívásos eljárásban a részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó
hirdetmény feladásának napjától számított harminchét napnál rövidebb időtartamban.
(2) Meghívásos eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő időtartamát legalább ajánlattételi felhívás megküldését
követő naptól számított negyven napban határozhatja meg.
(3) Ha az ajánlatkérő előzetes összesített tájékoztatót tett közzé, az előzetes tájékoztató közzététele miatt
a (2) bekezdésben meghatározott határidő legalább harminchat napban határozható meg, azonban az a más okból
eredő határidő-rövidítésekkel együttesen sem lehet rövidebb huszonkettő napnál. Az előzetes tájékoztató közzététele
miatt a határidő csak abban az esetben határozható meg ennél rövidebb időtartamban, ha az előzetes összesített
tájékoztató az uniós hirdetményminta rendelet XIV. melléklete szerinti részvételi felhívásra vonatkozó hirdetmény
tartalmára vonatkozóan előírt valamennyi adatot tartalmazza, és az előzetes összesített tájékoztatót a hirdetmény
feladása előtt legalább ötvenkettő nappal és legfeljebb tizenkettő hónappal közzétételre megküldték.
(4) A határidő
a)
az (1) bekezdésben meghatározott határidő esetében hét nappal rövidebb időtartamban határozható meg, ha
a hirdetményeket elektronikus úton készítik el és továbbítják, és
b)
a (2) bekezdésben meghatározott határidő esetében öt nappal rövidebb időtartamban határozható meg,
ha az ajánlatkérő elektronikus úton a hirdetmény közzétételének időpontjától kezdve korlátlan és teljes
körű közvetlen hozzáférést kínál az ajánlattételhez szükséges dokumentációhoz és bármely más kiegészítő
dokumentumhoz, megadva a hirdetmény szövegében azt az internetcímet, amelyen e dokumentáció elérhető.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott rövidebb határidők együttesen is alkalmazhatóak.
(6) Kivételesen indokolt és sürgős esetben, ha az (1) bekezdés szerinti határidők nem lennének betarthatóak, az ajánlatkérő
az (1) bekezdésben foglaltnál rövidebb részvételi határidőt is meghatározhat, amely azonban nem lehet rövidebb
a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított tizenöt napnál (a továbbiakban: gyorsított
meghívásos eljárás). A gyorsított meghívásos eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben
meg kell adni.
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(7) A gyorsított meghívásos eljárásban az ajánlatkérő – ha a (2) bekezdésben foglalt határidők nem lennének betarthatóak
– az ajánlattételi határidőt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz
napnál rövidebb időtartamban.

43. Tárgyalásos eljárás
71. §

(1) A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló beszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő
a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. A tárgyalásos
eljárásra a meghívásos eljárás szabályait kell alkalmazni az e címben foglalt eltérésekkel.
(2) Az ajánlatkérő a tárgyalásos eljárásban meghatározhatja az ajánlattevők keretszámát a 68. § (3) és (4) bekezdésében
foglalt szabályok alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a keretszám felső határa legalább három lehet.
(3) A tárgyalásos eljárásban részvételi határidő meghatározására a 70. § (1) és (3) bekezdését, (4) bekezdés a) pontját
és (6) bekezdését kell alkalmazni. Az ajánlatkérő az első ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt
úgy köteles meghatározni, hogy – tekintettel a szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére,
valamint az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok körére – elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat
összeállításához és benyújtásához.

72. §

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatkérői dokumentumokban meghatározza, hogy a műszaki leírás és a szerződéses feltételek
mely elemei jelentik azokat a minimumkövetelményeket, amelyről nem fog tárgyalni. A beszerzés tárgyának leírását
és a szerződéses feltételeket az ajánlatkérőnek olyan pontossággal kell megadnia, hogy a gazdasági szereplők
megállapíthassák a beszerzés tárgyát és jellegét, eldönthessék, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani,
valamint hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában egyenlő eséllyel megfelelő első ajánlatot tudjanak tenni.
(2) Az ajánlattételi felhívás tartalmára a 69. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy az ajánlattételi
határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni. Az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell
továbbá a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, valamint az első tárgyalás
időpontját.

73. §

(1) A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy
az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
(2) Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így
különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni.
(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a tárgyaláson az ajánlatáról
közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel.
(4) Az ajánlatkérőnek valamennyi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás következő fordulójának
megkezdéséig – egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül –
minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy azt két
munkanapon belül meg kell küldeni.
(5) Az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a tárgyalásokat több fordulóban bonyolítja
le és a megadott fordulót követően csak azokkal az ajánlattevőkkel folytatja a tárgyalást, akik az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot tették. Ilyen esetben az ajánlatkérő már az eljárást megindító felhívásban feltünteti,
hogy élni kíván az ajánlattevők létszámának csökkentésével a tárgyalás során. Az ajánlatkérőnek ilyen esetben
is biztosítania kell a valódi versenyt a végleges ajánlatok megtétele során. A tárgyalási fordulók során a végleges
ajánlattételre felhívott ajánlattevők száma nem csökkenthető egyetlen ajánlattevőre.
(6) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a)
az eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb ajánlatkérői dokumentumokban
közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt
vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen, ha az új feltételek ismerete alapvetően
befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a beszerzési eljárásban
tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes
a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b)
az értékelés szempontjai vagy módszere változna, vagy
c)
az ajánlatkérő által meghatározott, a 72. § (1) bekezdése szerinti minimumkövetelmények változnának.
(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívásban előre meg kell határoznia az ilyen
többfordulós tárgyalás menetét, és az első, illetve a megadott fordulót követő tárgyalásra kiválasztott ajánlattevői
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létszám felső határát. Az így kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további tárgyalás során az ajánlattevők a korábbi
fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
(8) Az ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt – a végleges ajánlatok, vagy a tárgyalások során
az ajánlattevőktől kért módosított ajánlatok benyújtását megelőzően – az ajánlatuk módosításához megfelelő időben
értesít a műszaki leírás vagy más ajánlatkérői dokumentum bármely módosításáról.
(9) Az ajánlatkérőnek – ha az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott pontos információt – egyértelműen
és előzetesen az ajánlattevők tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások
lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.
Ha az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető, feltéve hogy azt
az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban lehetővé tette. A végleges ajánlattételre való
felhíváskor az ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg kell adnia.
74. §

(1) A tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő több szakaszban végzi, a (2)–(4) bekezdésben foglaltak
szerint.
(2) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem
eredményező, első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e az eljárást megindító
dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor
kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során
vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat érvénytelenségi okának megszüntetésére. A tárgyalások
megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt
megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek.
Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig
kell pótolni.
(3) A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e
az ajánlatkérői dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek és szükség szerint alkalmazza az 56. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok,
amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem
pótolhatóak.
(4) A (3) bekezdés alapján megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.

44. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
75. §

(1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő
az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.
(2) Az ajánlatkérő a következő esetekben alkalmazhat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást:
a)
építési beruházás, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetében
aa)
ha a meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd során nem nyújtottak be ajánlatot,
részvételi jelentkezést, vagy kizárólag érvénytelen ajánlatot, részvételi jelentkezést nyújtottak be,
feltéve, hogy az ajánlattételi felhívásnak és a dokumentációnak a beszerzés tárgyára vonatkozó
feltételei nem változtak meg lényegesen, minderről az ajánlatkérő köteles az Európai Bizottság
kérésére tájékoztatást adni,
ab)
ha a meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd során nem nyújtottak be olyan ajánlatot,
amely az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetre tekintettel megfelelő lenne, feltéve, hogy
az ajánlattételi felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak a beszerzés tárgyára vonatkozó
feltételei nem változtak meg lényegesen, feltéve hogy az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja
a tárgyalásos, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd mindazon és csak azon ajánlattevőit,
amelyek ajánlata nem a 58. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott
esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek,
ac)
ha a válsághelyzet vagy fegyveres konfliktus miatt előállt helyzet sürgősségre tekintettel a meghívásos
és a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak,
ad)
ha az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a meghívásos
vagy a tárgyalásos eljárásra e törvényben előírt határidők nem lennének betarthatóak, a rendkívüli
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sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából vagy
az általa előidézett okból,
ae)
a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni,
af )
ha az érintett haditechnikai eszköz, illetve rendszer, szolgáltatás bonyolultsága, komplexitása azt
indokolttá teszi,
ag)
ha az érintett haditechnikai eszköz, illetve rendszer, szolgáltatás természete, vagy az ehhez
kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó, mindenre kiterjedő
meghatározását,
ah)
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekből a hazai hadiipari termelő vagy szolgáltató kapacitások
fenntartása indokolja, hogy egy meghatározott forrásból történjen a beszerzés
ai)
a beszerzés egy előzetes kutatási és fejlesztési eljárás során, kifejezetten katonai célra és katonai
követelmények alapján kifejlesztett eszköz, szolgáltatás beszerzésére irányul,
aj)
a beszerzés a nemzetközi katonai tevékenységek egységes technikai biztosítása és az interoperabilitás
megteremtése érdekében vált szükségessé,
ak)
az Országgyűlés vagy a Kormány által elrendelt speciális alkalmazásra felállítandó szervezetek
felszereléséhez válik szükségessé a beszerzés,
al)
a Magyar Honvédség valamely meghatározó képességét befolyásoló technikai eszköz meghibásodás
elhárítását célzó beszerzés esetében, valamint
am)
a korábban rendszeresített, a 4. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó áruk pótlására vagy
mennyiségi bővítésére van szükség,
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetében:
ba)
a 7. § (1) bekezdés 6. és 13. pontjában meghatározottaktól eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatások
megrendelésére, és
bb)
a kutatási és fejlesztési szolgáltatások, valamint kizárólag kutatás és fejlesztés céljából gyártott
termékek beszerzésére, ez a rendelkezés azonban nem terjed ki a piacképességet megalapozó, illetve
a kutatási és fejlesztési költségek fedezését szolgáló mennyiségi termelésre,
árubeszerzés esetében:
ca)
a korábbi nyertes ajánlattevővel kötendő olyan kiegészítő szerződések tekintetében, amelyek
célja vagy áruk, felszerelések részleges pótlása, vagy a meglévő áruk, felszerelések kibővítése,
ha az ajánlattevő megváltozása esetén az ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot szerezzen be, amely összeegyeztethetetlenséget, vagy
az üzemeltetésben és a karbantartásban aránytalan műszaki nehézségeket eredményezne,
cb)
árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében, valamint
cc)
ha az árut kivételesen kedvező feltételekkel felszámolási eljárás, végelszámolás, bírósági végrehajtás,
vagy az érintett személy vagy szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történő
értékesítés keretében szerzi be az ajánlatkérő,
építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében
da)
a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt az abban
szereplő építési beruházások, illetve szolgáltatások teljesítéséhez szükségessé vált kiegészítő építési
beruházás vagy szolgáltatás megrendelése szükséges, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást,
illetve szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül
nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy ha a kiegészítő építési beruházás, szolgáltatás
elválasztható az eredeti szerződés teljesítésétől, de feltétlenül szükséges a teljesítés befejezéséhez,
továbbá
db)
olyan új építési beruházások, illetve szolgáltatások esetében, amelyek attól az ajánlattevőtől
megrendelt munkák megismétléséből állnak, akinek, illetve amelynek ugyanaz az ajánlatkérő
már odaítélt egy korábbi szerződést, feltéve, hogy ezek az építési munkák, illetve szolgáltatások
megfelelnek egy olyan korábbi beszerzésnek, amelyre az eredeti szerződést meghívásos, tárgyalásos
eljárást vagy versenypárbeszédet követően ítélték oda, valamint
a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Magyarország
területén kívüli alkalmazása során igénybe vett légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések
esetében, ha az ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőtől köteles e szolgáltatásokat beszerezni, amely ajánlatát
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olyan rövid időtartamra tudja fenntartani, hogy a meghívásos és a tárgyalásos eljárásra e törvényben előírt
határidők nem lennének betarthatóak.
(3) A (2) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott kiegészítő építési beruházás, illetve kiegészítő szolgáltatás
megrendelésekor – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés és szerződések becsült összértéke nem
haladhatja meg az eredeti építési beruházás és szolgáltatás értékének felét, ide nem értve a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése
szerinti, az ajánlattevő kötelezettségi körét érintő szabályokra tekintettel a többletmunka körébe nem tartozó olyan
munkákat, melyek nélkül az építmény rendeltetésszerűen nem használható.
(4) A (2) bekezdés d) pont db) alpontjában szabályozott új építési beruházás, illetve szolgáltatás esetében az első
szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában hivatkozni kell arra, hogy az ajánlatkérő
a későbbiekben ezen jogalapon hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indíthat. Ezen jogalapra hivatkozva
kizárólag az eredeti szerződés megkötését követő öt éven belül indítható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
kivéve, ha az ezen időtartamon túl történő megindítást valamely a beszerzett eszköz, berendezés, rendszer várható
élettartamának, valamint az ajánlattevő személyének megváltozása következtében keletkező műszaki nehézségek
indokolják.
(5) A (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott szerződések, illetve az ismétlődő szerződések tartama nem
haladhatja meg az öt évet, kivéve, ha a beszerzett eszköz, berendezés, rendszer várható élettartamának, valamint
a szállító megváltozása következtében keletkező műszaki nehézségek a szerződés hosszabb időtartamra történő
megkötését teszik indokolttá.
76. §

(1) A 75. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban azokkal
az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, amelyek a szerződést az eljárásra
okot adó körülmény által megkívánt idő alatt képesek teljesíteni. Ebben az esetben az ajánlatkérő eltekinthet
alkalmassági követelmény előírásától, és az ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik az 45. § (1)
és (2) bekezdésében – és ha az ajánlatkérő azt előírta, a 46. §-ban – foglalt kizáró okok hatálya alá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást, vagy ha a körülmények által megkövetelt
rendkívüli sürgősség nem teszi lehetővé ajánlattételi felhívás elkészítését, tárgyalási meghívót küld az alkalmas
gazdasági szereplőknek. A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, továbbá
legalább a beszerzés tárgyát és mennyiségét tartalmazza.

77. §

(1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – a 75. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontja és c) pont cb) alpontja szerinti
eset kivételével – ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik, a 75. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja
szerinti esetben pedig tárgyalási meghívó megküldésével is kezdődhet. Ha több ajánlattevő nyújthat be ajánlatot,
az ajánlattételi felhívást vagy tárgyalási meghívót egyidejűleg kell megküldeni az ajánlattevőknek.
(2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, valamely ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő azonban tehet olyan gazdasági szereplővel közös ajánlatot, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.

78. §

(1) Az ajánlattételi felhívásnak a 69. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a következőket kell tartalmaznia:
a)
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcímét,
b)
a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, és
c)
az első tárgyalás időpontját.
(2) Ha az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás mellett nem bocsát rendelkezésre külön ajánlatkérői dokumentumokat,
a szerződéses feltételeket, a műszaki leírást, építési beruházásnál az árazatlan költségvetést és adott esetben a nyertes
ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket az ajánlattételi felhívásban
köteles megadni.
(3) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérői dokumentumokban meghatározott feltételekhez,
az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.

79. §

(1) A tárgyalásra a 74. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni. A 73. § (9) bekezdése azzal alkalmazandó, hogy végleges
ajánlat írásbeli benyújtása csak akkor szükséges, ha az eljárásban több ajánlattevő vesz részt.
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(2) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a)
az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjükben, illetve körülményükben
térjenek el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott
szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását,
b)
az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérői dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben
módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások
befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c)
az értékelés szempontjai vagy módszere változnának.

45. Versenypárbeszéd
80. §

(1) A versenypárbeszéd olyan beszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa kiválasztott részvételre jelentkezőkkel
párbeszédet folytat a beszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében,
majd ajánlatot kér.
(2) Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha megítélése szerint a szerződés különös összetettségére
tekintettel a meghívásos, illetve a tárgyalásos eljárás nem tenné lehetővé a szerződés odaítélését. Versenypárbeszéd
egy részvételre jelentkező esetén is lefolytatható.
(3) A versenypárbeszéd a következő három szakaszra tagolódik:
a)
részvételi szakasz,
b)
párbeszéd és
c)
ajánlattételi szakasz.
(4) A versenypárbeszéd részvételi felhívással indul. A részvételi felhívásban fel kell tüntetni a versenypárbeszéd
alkalmazásának indokait. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi
jelentkezést. A 68. § (3) és (4) bekezdését a versenypárbeszédre is alkalmazni kell.
(5) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban meghatározza a beszerzés tárgyára vonatkozó igényeit és követelményeit,
amelyeket egy ismertetőben pontosít. Az ismertetőnek tartalmaznia kell különösen a beszerzés tárgyának, az arra
vonatkozó műszaki leírásnak, továbbá a szerződéses feltételeknek a meghatározását olyan mértékben, ahogyan
az ajánlatkérő erre képes, valamint az arra vonatkozó iránymutatást, hogy az ajánlatkérő mely körülményekről
kéri az ajánlattevők javaslatát, és e körülmények tekintetében melyek az ajánlatkérő által igényelt keretek vagy
elvárások. A szerződés megkötésének és teljesítésének tervezett határidejét is meg kell jelölnie az ajánlatkérői
dokumentumokban.
(6) Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a részvételi határidő meghatározására a 70. § (1) és (3) bekezdését, (4) bekezdés
a) pontját és (6) bekezdését kell alkalmazni.
(7) A versenypárbeszéd esetén csak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló értékelési szempont
alkalmazható.
(8) Az ajánlatkérő a versenypárbeszédben résztvevőket megillető díjakról vagy kifizetésekről rendelkezhet.

81. §

(1) Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított öt
munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített jelentkezőknek – ha az ajánlatkérő meghatározta
a párbeszédben résztvevők keretszámát, a kiválasztott jelentkezőknek – az ajánlattételi felhívást egyidejűleg
megküldeni.
(2) Ha az alkalmasnak minősített jelentkezők száma nem éri el a keretszám alsó határát, az ajánlatkérő az alkalmasnak
minősített jelentkezők párbeszédre felhívásával folytatja az eljárást. A párbeszédben részvételre önállóan felhívott
ajánlattevők közösen nem nyújthatnak be megoldási javaslatot és közösen nem tehetnek ajánlatot.
(3) Az eljárás párbeszéd szakaszában az ajánlattevők megoldási javaslatokat nyújtanak be, amelynek alapján az ajánlatkérő
párbeszédet folytat velük.

82. §

(1) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a)
az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát, elektronikus levélcímét,
b)
hivatkozást a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napjára,
c)
az ajánlatkérői dokumentumok elérhetőségének helyét és módját, ha más módon még nem bocsátották
rendelkezésre, a felhíváshoz csatolni kell az érintett dokumentumokat,
d)
a megoldási javaslat benyújtásának határidejét,
e)
a megoldási javaslat benyújtásának címét és a benyújtás módját,
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f)

annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e a megoldási javaslat, illetve
folytatható-e a párbeszéd,
g)
a megoldási javaslatok felbontásának helyét, és idejét,
h)
a megoldási javaslatok felbontásán jelenlétre jogosultak felsorolását,
i)
a párbeszédre felhívás megküldésének napját,
j)
a párbeszéd lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, megkezdésének
időpontját,
k)
ha az ajánlatkérő él a párbeszéd során az ajánlattevők létszámának csökkentése lehetőségével, a párbeszéd
fordulóinak menetét és a megadott fordulót követő párbeszédre kiválasztott résztvevői létszám felső határát,
l)
ha az ajánlatkérő díjazásban kíván egy vagy több ajánlattevőt részesíteni, az erre vonatkozó – általa
meghatározott – előírásokat, és
m)
a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban – ha szükséges – a megoldási javaslathoz csatolandó
azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő
és alvállalkozója, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő személy vagy szervezet a párbeszéd
szakaszában sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
(2) A 73. § (5) bekezdését a versenypárbeszédre is alkalmazni kell azzal, hogy tárgyalás alatt párbeszédet kell érteni, és
az ajánlatkérő a megvitatandó megoldási javaslatok számát csökkenti.
(3) A megoldási javaslatnak tartalmaznia kell
a)
az ajánlattevő egy vagy többváltozatú javaslatát a 80. § (5) bekezdése szerinti körülményekre,
b)
az ajánlattevő előzetes ajánlatát arra az esetre nézve, ha az általa javasolt műszaki, jogi, és pénzügyi feltételekkel
kellene a szerződést teljesíteni, továbbá
c)
annak meghatározását, hogy az ajánlattevő megoldási javaslatának mely része üzleti titok.
(4) A megoldási javaslatok benyújtására és bontására az ajánlatok bontásának szabályait alkalmazni kell, az 58. §
(1) bekezdés a) pontjában és a 60. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az ajánlattevők által benyújtott megoldási
javaslatokra is alkalmazandóak.
83. §

(1) A versenypárbeszédben az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti párbeszéd arra irányul, hogy megtalálják
azokat a megoldásokat, amelyek a leginkább alkalmasak az ajánlatkérő beszerzési igényének kielégítésére.
(2) Az ajánlatkérőnek a párbeszéd során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen
az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni.
(3) A párbeszéd során az ajánlattevők megoldási javaslatukhoz, az ajánlatkérő az általa meghatározott feltételekhez
nincs kötve, az eljárás során azonban a beszerzés tárgya és az ajánlatkérői dokumentumokban meghatározott
feltételek nem változhatnak olyan jelentős mértékben, amely torzítaná a versenyt vagy sértené a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét. Az értékelés szempontjai vagy módszere az eljárás során nem változhatnak.
(4) A 82. § (2) bekezdése szerinti többfordulós párbeszéd esetén a versenyben maradt résztvevőkkel folytatott további
párbeszéd során az ajánlattevők a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb megoldási
javaslatot tehetnek. Ha egy ajánlattevő többváltozatú megoldási javaslatot adott, azokat önálló javaslatnak kell
tekinteni, és az ajánlatkérő jogosult a továbbiakban az ajánlattevő egy-egy megoldási javaslatát a párbeszéd további
fordulójára, fordulóira nem meghívni.
(5) Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként folytatja a párbeszédet, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül az általa
közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi résztvevővel. Az ajánlattevő hozzájárulását valamely konkrét
információ tervezett közlésére vonatkozóan kell kérni.
(6) Az ajánlatkérőnek – ha a párbeszédre szóbeli tárgyaláson vagy azon is kerül sor – valamennyi tárgyalásról jegyzőkönyvet
kell készítenie, és azt a párbeszéd következő fordulójának megkezdéséig – egyetlen vagy utolsó forduló esetén
a párbeszéd befejezését követő két munkanapon belül – minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá
kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül megküldeni.

84. §

(1) A párbeszédek lezárását követően az ajánlatkérő írásban, egyidejűleg felszólítja a párbeszédben – többfordulós
párbeszéd esetén annak utolsó fordulójában – részt vett ajánlattevőket ajánlatuk benyújtására.
(2) Ha az érintett résztvevők hozzájárultak megoldási javaslatuknak a beszerzés tárgyára vonatkozó követelmények
kialakítása során történő teljes vagy részleges felhasználásához, továbbá az ajánlatkérő szükségesnek tartja,
az ajánlatkérő jogosult a végső ajánlat készítéséhez egy vagy több megoldási javaslat teljes vagy részleges
felhasználásával meghatározni a műszaki leírást és a szerződés feltételeit. Ebben az esetben az ajánlatkérő a végleges
ajánlat benyújtásához új dokumentációt bocsát rendelkezésre.
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(3) Ha a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, az ajánlattevők korábbi megoldási javaslatukat véglegesítve
tesznek ajánlatot.
(4) Az ajánlattételi felhívásban közölni kell
a)
az ajánlattétel határidejét, az ajánlatok benyújtásának helyét,
b)
az ajánlatok bontásának helyét és időpontját,
c)
a (2) bekezdés szerinti esetben a dokumentáció elérésére vonatkozó információkat,
d)
az ajánlati kötöttség időtartamát, és
e)
a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok,
dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő személy vagy szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
(5) Versenypárbeszéd esetében az ajánlattevő ajánlati kötöttsége azzal az eltéréssel érvényesül, hogy az ajánlatkérőnek
szükség esetén lehetősége van arra, hogy a szerződés egyes nem lényeges feltételeit a nyertesként megnevezni
kívánt ajánlattevővel egy tárgyaláson pontosítsa. Ezek a pontosítások nem torzíthatják a versenyt és nem sérthetik
a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.

46. Keretmegállapodások
85. §

(1) Az ajánlatkérő keretmegállapodásos beszerzési technikát is alkalmazhat.
(2) Ennek során az e törvényben foglaltaknak megfelelően beszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt,
majd beszerzését a keretmegállapodás alapján ezen alcím szabályai szerint valósítja meg.
(3) Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő megjelöli, hogy az eljárás egy vagy több ajánlattevővel kötendő
keretmegállapodás megkötésére irányul, és hogy a 86. §-ban foglaltak szerint az adott keretmegállapodás alapján
beszerzés megvalósítására milyen módon vagy módokon kerülhet sor. Ennek során a keretmegállapodásban részes
ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, hogy
a keretmegállapodás különböző részei esetében – függetlenül attól, hogy az eljárásban részajánlat tételére lehetőség
volt-e – a szerződések megkötésére a 86. § (1) bekezdése vagy több ajánlattevő részvétele esetén a 86. § (2) bekezdése
szerinti eltérő módokon kerül sor.
(4) A keretmegállapodás alapján a 12. és 13. §-ban meghatározott esetekben csak az eljárást megindító felhívásban
megjelölt ajánlatkérők jogosultak a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződést kötni.
(5) Több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő köteles
megadni az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámát, amelynek legfeljebb a felső
határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. A keretszámnak a beszerzés tárgyához, az eljárás
sajátos jellemzőihez kell igazodnia, és minden körülmények között biztosítania kell a valódi versenyt. A keretszámnak
legalább három ajánlattevőt kell magában foglalnia, a keretmegállapodást azonban csak akkor kell legalább három
ajánlattevővel megkötni, ha az eljárásban legalább három érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő vesz részt.
Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az ajánlatkérő a 62. § (2)–
(4) bekezdése alkalmazása helyett úgy is dönthet, hogy az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást
köt. Ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban azt jelölte meg, hogy az eljárás a 86. § (2) bekezdése szerinti
keretmegállapodás megkötésére irányul, az eljárás akkor is eredménytelennek nyilvánítható, ha csak egy érvényes
ajánlatot nyújtottak be.
(6) Keretmegállapodás – a (7) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – legfeljebb hét évre köthető.
(7) Keretmegállapodás különösen indokolt esetben hét évnél hosszabb, határozott időtartamra is köthető, ha
a)
azt a beszerzett eszköz, berendezés, rendszer várható élettartama szükségessé teszi, vagy
b)
új ajánlattevő bevonása műszaki szempontból jelentősen megnehezítené a beszerzési igény teljesítését.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott körülmények fennállásának vizsgálatakor azt is szem előtt kell tartani, hogy a hét
évnél hosszabb időtartamra megkötésre kerülő keretmegállapodás ne korlátozza aránytalanul a versenyt. A hét évnél
hosszabb tartamú keretmegállapodás megkötésére irányuló beszerzési eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni
a hosszabb időtartam meghatározásának indokolását.
(9) Az ajánlatkérő nem köteles beszerzését a keretmegállapodás alapján megvalósítani, különösen a több évre kötött
keretmegállapodás esetében, vagy ha a keretmegállapodást kötött ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi
versenyt. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az új eljárást megindító felhívásban utalnia kell erre a körülményre, és – ha
az eljárás hirdetménnyel indul – az új hirdetmény közzétételéről haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást
kötött ajánlattevőket.
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(10) A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és
a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes
mennyiséget.
(11) Ha a keretmegállapodás alapján írásbeli konzultációra vagy a verseny újranyitására kerül sor, a keretmegállapodásban
meghatározott feltételeket az írásbeli konzultáció vagy a verseny újranyitása során lényegesen nem lehet módosítani.
86. §

(1) Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján – ideértve azt az esetet is, ha az eljárás több
ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányult, azonban az egyedüli érvényes ajánlattevővel került
sor keretmegállapodás megkötésére – az adott beszerzés megvalósítására sor kerülhet
a)
ha a keretmegállapodás az annak alapján adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés, szerződések
minden feltételét tartalmazza, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő általi
közvetlen megrendelés útján,
b)
ha a keretmegállapodás az annak alapján adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés, szerződések
minden feltételét tartalmazza, az a) pont szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendeléssel, vagy
a c) pont szerinti írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel, ha ez utóbbi lehetőséget az ajánlatkérő
a keretmegállapodásban – és a megelőző beszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban – kikötötte.
Az arra vonatkozó döntést, hogy egyes beszerzések megvalósítására az írásbeli konzultációt követően kerül-e
sor, vagy közvetlenül a keretmegállapodásban foglalt feltételek szerint, a keretmegállapodásba foglalt objektív
kritériumok alapján kell meghozni. A keretmegállapodásban meg kell határozni azt is, hogy mely feltételek
tekintetében kerülhet sor írásbeli konzultációra. Az írásbeli konzultáció arra irányul, hogy az ajánlattevő
a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tegyen,
vagy
c)
ha a keretmegállapodás nem tartalmazza az annak alapján adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés,
szerződések minden feltételét, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel. A konzultációra szóló felhívásban
az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt a keretmegállapodás megkötésére irányuló beszerzési eljárásban
tett ajánlata kiegészítésére, az ajánlatkérőnek a konzultációra szóló felhívásban kell meghatároznia azokat
a kiegészítéseket, amelyekre figyelemmel az ajánlattevő ajánlatát kiegészíti. A konzultációra szóló felhívásnak
tartalmaznia kell az adott beszerzés tárgyára és szerződéses feltételeire vonatkozó adatokat. Az ajánlattevő
az írásbeli konzultáció során a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlatot köteles tenni, az írásbeli konzultáció során tett ajánlatához az ajánlattevő a konzultációra
szóló felhívásban meghatározott határidőig kötve van. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról
vagy elutasításáról az ajánlatkérő értesíti az ajánlattevőt.
(2) A több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott beszerzés megvalósítására sor kerülhet
a)
ha a keretmegállapodás az annak alapján adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés, szerződések
minden feltételét tartalmazza, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő általi
közvetlen megrendelés útján, a keretmegállapodásban foglalt objektív szempontok szerint kiválasztott
ajánlattevőtől, ajánlattevőktől. A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell, hogy melyek azok az objektív
szempontok – így különösen az első részben alkalmazott értékelési szempont alapján felállított rangsor vagy
a keretmegállapodás alapján megvalósuló beszerzés tárgyával összefüggő más objektív kritérium –, amelyek
alapján az adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződést az ajánlatkérő a keretmegállapodásban részes
valamely ajánlattevővel megköti, vagy
b)
ha a keretmegállapodás az annak alapján adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés, szerződések
minden feltételét tartalmazza, a verseny újranyitásával, ha ez utóbbi lehetőséget az ajánlatkérő
a keretmegállapodásban – és a megelőző beszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban – kikötötte.
Az arra vonatkozó döntést, hogy egyes beszerzések megvalósítására a verseny újbóli megnyitását követően
kerül-e sor, vagy közvetlenül a keretmegállapodásban foglalt feltételek szerint, a keretmegállapodásba foglalt
objektív kritériumok alapján kell meghozni. A keretmegállapodásban meg kell határozni azt is, hogy mely
feltételek tekintetében kerülhet sor a verseny újranyitására.
(3) Az ajánlatkérő a (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitása esetén a keretmegállapodásban köteles
meghatározni azt is, hogy mely feltételek tekintetében kerülhet sor a verseny újranyitására. Verseny újranyitása esetén
az ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást küld. Más
ajánlattevő az eljárásba nem vonható be. Az ajánlattételi felhívás tartalmazza
a)
az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát, elektronikus levélcímét,
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b)

a hivatkozást a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetményre és közzétételének
napjára,
c)
a hivatkozást a megkötött keretmegállapodásra,
d)
az adott beszerzés tárgyát, és mennyiségét,
e)
a szerződés meghatározását,
f)
a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét,
g)
a teljesítés helyét,
h)
az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozást,
i)
az ajánlattételi határidőt, és az ajánlatok benyújtásának címét, valamint annak meghatározását, ha
az ajánlatkérő a magyar mellett más nyelven is biztosítja az ajánlattételt,
j)
az ajánlat felbontásának helyét, idejét, az ott jelenlétre jogosultak meghatározását,
k)
az ajánlattevőknek szóló felhívást, amely szerint a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozniuk kell,
l)
az ajánlattételhez szükséges egyéb, adott esetben újabb dokumentáció rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos információkat,
m)
az ajánlati kötöttség időtartamát, továbbá
n)
az értékelési szempontokat és módszert a 61. §-nak megfelelően.
(4) Az ajánlatkérő akkor alkalmazhat a keretmegállapodás megkötésére irányuló beszerzési eljárásban alkalmazott
értékelési szempontoktól eltérő értékelési szempontokat, ha már a keretmegállapodás megkötésére irányuló
beszerzési eljárásban az ajánlatkérői dokumentumokban ennek lehetőségét kikötötte és ezt a keretmegállapodásban
is rögzítette. Az értékelési szempontokat és módszert az ajánlatkérő a 61. §-nak megfelelően határozza meg.
Az ajánlattevő a verseny újranyitása esetén csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő
számára kedvezőbb ajánlatot tehet.
(5) Az ajánlatok bontására az 53. § (4) bekezdése, elbírálására az 54. § (1) bekezdése és az 56–60. §, az ajánlatkérő
döntéseinek közlésére a 64. és 65. §, valamint a szerződés megkötésére a 95. § alkalmazandó. Az 58. § (4) bekezdés
c) pontja szerinti összeg a keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek küldött konzultációra szóló felhívásban vagy
ajánlattételi felhívásban is megjelölhető.

III. RÉSZ
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK UNIÓS ÉRTÉKHATÁRAIT EL NEM ÉRŐ ÉRTÉKŰ
VÉDELMI BESZERZÉSI ELJÁRÁS
X. FEJEZET
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK UNIÓS ÉRTÉKHATÁRAIT EL NEM ÉRŐ ÉRTÉKŰ VÉDELMI
BESZERZÉSEK SZABÁLYAI
47. Kivételek
87. §

(1) E törvényt nem kell alkalmazni a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait el nem érő értékű
a)
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
3. § 5., 7., és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az állatok járványos megbetegedése,
a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár, illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése,
elhárítása, védekezési készültség vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre,
b)
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve
építési beruházás beszerzésére, valamint
c)
a közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, teljesített szolgáltatások,
illetve építési beruházások beszerzésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kivételek nem alkalmazhatóak a 17. § (4) bekezdése szerinti esetben.

48. Hirdetmények közzététele
88. §

(1) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásról szóló hirdetményt, a hirdetmény módosításáról, visszavonásáról, a dokumentáció
vagy a határidő módosításáról szóló hirdetményt és a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott minta szerint a honlapján teszi közzé. Az ajánlatkérő
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tájékoztató jelleggel a hirdetményt – a honlapon történő közzétételt követően – bármilyen más fórumon
megjelentetheti. Az így megjelentetett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek a honlapon
közzétételre kerültek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a honlapon történő megjelenés napja minősül a hirdetmény közzététele
napjának.

49. Eljárási szabályok
89. §		
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles
megadni. Ha az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre
jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll
elegendő idő rendelkezésre, élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
90. §		
Ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke
a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek
volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta
volna meg, az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
91. §

(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében elegendő nyilatkoznia
arról, hogy nem tartozik az 45. § (1) bekezdés 1., 3–16. pontjában, (2) bekezdésében, valamint ha ajánlatkérő előírta,
a 46. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
(2) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek az 45. § (1) bekezdés 2., 17., és 18. pontjában foglalt kizáró okok fenn
nem állását a 46. § (3)–(5) bekezdése alapján kell igazolnia.
(3) Az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a 45. § (1) és (2) bekezdése,
valamint ha ajánlatkérő előírta, a 46. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
(4) A 49. § (1) bekezdés a) pontja, a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolási módok
helyett az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolható az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő más személy vagy szervezet azonos tartalmú nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással.

50. Egyes eljárásfajtákra vonatkozó sajátos szabályok
92. §

(1) Meghívásos és tárgyalásos eljárásban a részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást
tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától számított húsz napnál rövidebb időtartamban.
(2) Meghívásos eljárás alkalmazása esetében az ajánlattételi határidőt legalább az ajánlattételi felhívás megküldését
követő naptól számított tizenöt napban kell meghatározni.
(3) Kivételesen indokolt és sürgős esetben, ha a meghívásos vagy tárgyalásos eljárásban az (1) bekezdés szerinti határidő
nem lenne betartható, az ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglaltnál rövidebb részvételi határidőt is meghatározhat,
amely azonban nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától számított tíz
napnál (a továbbiakban: gyorsított meghívásos vagy tárgyalásos eljárás). A gyorsított meghívásos vagy tárgyalásos
eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adni.
(4) A gyorsított meghívásos eljárásban az ajánlatkérő – ha a (2) bekezdésben foglalt határidők nem lennének betarthatóak
– az ajánlattételi határidőt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz
napnál rövidebb időtartamban.

93. §

(1) Versenypárbeszéd esetén a részvételi határidő meghatározására a 92. § (1) és (3) bekezdése alkalmazandó.
(2) Ha az ajánlatkérő a tárgyalásos eljárás során az eljárást megindító felhívásban ennek lehetőségét fenntartotta, az első
ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul – faxon vagy elektronikus úton – értesíti
az ajánlattevőket, és tájékoztatja őket arról, hogy ajánlati kötöttségük az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll
be.
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(1) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a 75. § (2) bekezdésében meghatározott eseteken kívül akkor is alkalmazható,
ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, vagy az építési beruházás
becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és legalább három – a szerződés
teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó.

IV. RÉSZ
A BESZERZÉSI SZERZŐDÉS
XI. FEJEZET
A BESZERZÉSI SZERZŐDÉS
51. A szerződés megkötése, tartalma
95. §

(1) Eredményes beszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös ajánlattétel esetén a nyertes
ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a beszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat
tartalmának megfelelően.
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat
azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
(3) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a beszerzés meghatározott részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertes
ajánlattevőkkel kell szerződést kötni.
(4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
(5) A nyertes ajánlattevő és – a (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati
kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
számított hatvan nappal meghosszabbodik.
(6) Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, ha e törvény
másként nem rendelkezik. Nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására
kerül sor, és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat
módosul, a módosított összegezés – megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
(7) Ha jogorvoslati kérelmet nyújtanak be, a szerződést – a (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással
érintett részre vonatkozó szerződést – az ügy érdemében hozott vagy a beszerzési ügy befejezését eredményező
határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a jogorvoslati szerv a szerződés megkötését engedélyezi.
Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes
ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
(8) A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés,
a)
ha a meghívásos, a tárgyalásos eljárásban, vagy versenypárbeszédben csak egy ajánlatot nyújtottak be, és ha
az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra, az erre vonatkozó döntés ellen
a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a jogorvoslati szerv
jogszerűnek ítélte,
b)
ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 75. § (2) bekezdés a) pont ac) vagy ad) alpontja alapján indították,
c)
a keretmegállapodás alapján történő beszerzés esetében, kivéve, ha a beszerzés a verseny újranyitásával
valósul meg,
d)
ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 75. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, c) pont ca) vagy cb) alpontja
alapján indították, vagy
e)
ha a 94. § (1) bekezdése szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
(9) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének
kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül
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szerződéskötési kötelezettsége alól – szabadul ajánlati kötöttségétől –, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény
miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való
elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
96. §		
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan sajátos, különösen
a)
szociális,
b)
környezetvédelmi,
c)
minőségbiztosítási,
d)
az alvállalkozói szerződés kezelésére,
e)
a minősített adatok védelmére, illetve az elektronikus információbiztonságra,
f)
a teljesítés biztonságára, a biztonsági intézkedésekre,
g)
a szerződés tárgyához kapcsolódó speciális feltételekre, követelményekre, az azokkal kapcsolatos
intézkedésekre, a követelmények betartásának ellenőrzésére, ezekkel összefüggésben a szerződés egyoldalú
megszüntetésének okaira, vagy
h)
a nemzetbiztonsági szolgálatnak minősülő ajánlatkérő tekintetében kiegészítő ellenőrzésre
vonatkozó, sajátos feltételeket határozhat meg. Az ilyen szerződéses feltételekre utalást az eljárást megindító
felhívásban fel kell tüntetni, és a feltételeket a dokumentációban foglalt szerződéstervezetnek tartalmaznia kell.
97. §		
Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban a szerződés időtartamát úgy kell meghatároznia, hogy ha
a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció vagy a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy a nyertes
ajánlattevő által eszközölt befektetés nem indokolja, a szerződést ne kösse határozatlan vagy olyan, aránytalanul
hosszú határozott időtartamra, amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének céljával ellenkezik.
98. §

(1) Ha az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben a felek tartalékkeretet kötnek ki, annak értéke nem
haladhatja meg a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-át.
(2) A dokumentáció részét képező szerződésben vagy szerződéses feltételekben előre részletesen rögzíteni szükséges
a tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint meg kell jelölni annak mértékét.
(3) A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
(4) A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka
elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy az a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
(5) A (3) bekezdés keretei között a tartalékkeret felhasználása nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy beszerzési
eljárás lefolytatásának szükségességét, a szerződésben azonban egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre
megismerhető módon rögzíteni kell a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit.
(6) Az ajánlatkérő a beszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles beszámítani.

52. Szerződési biztosítékok
99. §

(1) Ha az ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot köt ki, ezt a tényt, továbbá a biztosítékok körét és mértékét az eljárást
megindító felhívásban közölni kell. A (2)–(8) bekezdés nem alkalmazandó a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. Fejezetében
szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra.
(2) A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti,
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki.
(3) A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki.
(4) A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, nem írható elő azonban, hogy
a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépését,
a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontját
megelőzően álljon rendelkezésre. Bármely egyéb célból kikötött biztosíték esetében a biztosíték rendelkezésre
állása attól az időponttól követelhető meg, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de
legkorábban a szerződéskötés időpontjától.
(5) A (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell,
egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a beszerzési eljárásban nem kérhető.
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(6) Biztosíték kikötése esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
a)
előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy
b)
megjelöl egy vagy több – az a) pontban nem szereplő – biztosítéki formát, illetve biztosítéknyújtási módot,
és előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt
vagy az a) pontban meghatározott formában, illetve módon.
(7) A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában az ajánlatkérő
a szerződésben lehetővé teheti, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért
vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell
alkalmazni.
(8) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a (6) és (7) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet,
a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre
kell állnia.

53. A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések
100. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről – a teljesítésigazolásról – vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
(2) Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében az ajánlatkérőként szerződő fél, ha
az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére – készre jelentésére – a szerződésben az átadás-átvételi eljárás
megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy
megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi
be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem vagy ezektől
eltérően állapodtak meg.
101. § (1) A felek abban az esetben állapodhatnak meg előleg fizetésében, ha
a)
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban azt lehetővé tette, vagy
b)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban csak egy ajánlattevő kerül felhívásra ajánlattételre.
(2) Az ajánlatkérő biztosíték adásához kötheti az előlegfizetést. Az ajánlatkérő köteles biztosítékot kikötni, ha az előleg
mértéke meghaladja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének
25%-át.
(3) A biztosíték mértéke nem haladhatja meg az előleg mértékét. Az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglalt bármely
esetben jogosult az előleg mértékénél kisebb mértékű biztosítékot kikötni.
102. § (1) A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege
miatt ez tényszerűen indokolt, ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell az e törvényben a kifizetésekre
előírt szabályokat.
(2) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
(3) Semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – a beszerzési
eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése
esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.
(4) Feltételes beszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől
a beszerzés eredményességét függővé tette, a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba
lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
103. § (1) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő
a)
nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek
a 45. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, és
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b)

a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi és a 109. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
(2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

54. A szerződés érvénytelensége
104. § (1) Semmis a szerződés, ha
a)
azt a beszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg,
b)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei,
c)
a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést, és ezzel
megfosztották az ajánlattevőt a szerződéskötést megelőző jogorvoslat lehetőségétől, egyben olyan módon
sértették meg a beszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevő esélyét a beszerzési
eljárás megnyerésére, vagy
d)
a szerződés megkötésére a 85. § (5) bekezdésében és a 86. § (2) bekezdésében foglalt szabályok megsértésével
a 95. § (8) bekezdés c) pontjában meghatározott szerződéskötési tilalmi időszaktól való eltérés alkalmazásával
került sor.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjától eltérően a szerződés nem semmis, ha az ajánlatkérő azért nem folytatott le hirdetmény
közzétételével induló beszerzési eljárást, vagy kötött beszerzési eljárás mellőzésével megállapodást, mert úgy ítélte
meg, hogy a hirdetmény nélkül induló beszerzési eljárás alkalmazásával, vagy a beszerzési eljárás mellőzésével történő
szerződéskötésre e törvény szerint lehetősége volt, szerződéskötési szándékáról külön jogszabályban meghatározott
minta szerinti hirdetményt tett közzé, valamint a szerződést nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét követő
naptól számított tizedik napon belül.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően a szerződés nem semmis, ha az ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy a 85. §
(5) bekezdésében és a 86. § (2) bekezdésében meghatározottakkal összhangban járt el, a keretmegállapodás alapján
történő beszerzés megvalósítása tárgyában hozott döntésről és annak indokairól tájékoztatta a keretmegállapodásban
részes ajánlattevőket és a szerződést nem kötötte meg e tájékoztatás közlésétől számított tizedik napon belül.
(4) Az (1) bekezdés szerint megkötött szerződés esetében az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása során
a bíróság a szerződést megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé nyilváníthatja, ha kiemelkedően
fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez. A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdek – így
különösen a késedelmes teljesítésből, az új beszerzési eljárás lefolytatásából, a szerződő fél esetleges változásából
vagy az érvénytelenségből következő kötelezettségekből eredő költség – nem tekinthető kiemelkedően fontos
közérdeknek, a szerződés érvényességéhez fűződő további gazdasági érdekek pedig kizárólag akkor, ha a szerződés
érvénytelensége aránytalan következményekkel járna.
(5) E törvény rendelkezései nem zárják ki a Ptk. 6:95. § alkalmazását a beszerzésre, illetve a beszerzési eljárásra vonatkozó
jogszabályokba ütköző módon megkötött szerződés semmisségének megállapítása tekintetében. Az (1) bekezdésben
foglalt eseteken kívül a beszerzési eljárás szabályainak – ide nem értve a szerződés tartalmi elemeit szabályozó
rendelkezéseket – megsértése abban az esetben eredményezi a szerződés érvénytelenségét, ha az adott jogsértés
súlyára és jellegére tekintettel a szerződés érvényessége a törvény céljaival és alapelveivel összeegyeztethetetlen
lenne.

55. A szerződés teljesítésében részt vevők
105. § (1) A szerződést a beszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot
tevőknek, vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé
tette – a nyertes ajánlattevő, ajánlattevők, vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő, ajánlattevők kizárólagos
részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
(2) Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet az 50. §
(8) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni
az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat
el, vagy helyettük akkor vonható be más – ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit
is –, ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel
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is megfelel – ha a beszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok
alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel
vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek
az ajánlattevőként szerződő fél a beszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
(3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás
során az 50. § (9) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Ha az ajánlatkérő ezt előírta, a nyertes ajánlattevő legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely
részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző beszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte
meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
(4) Az alvállalkozó, vagy a nem alvállalkozóként bevont, a (2) bekezdés szerinti szervezet vagy szakember bevonásától nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy vagy
szervezet igénybe vétele a beszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.
Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető.
Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember
kerül bemutatásra.
106. § (1) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
a)
ha a 108. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés
alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés
alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa megjelölt jogi személy által történik,
vagy
b)
ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek,
szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág a hozzá tartozó
szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott
tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre
vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra, ha a szerződésbe lépő jogutód nem
áll a beszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, megfelel a beszerzési eljárásban alkalmazott
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának megkerülését célozza.
(2) Az ajánlattevőként szerződő fél személye az (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új beszerzési eljárás
eredményeként változhat. A szerződő felek változása mellett szükségessé vált, a jogviszony egyéb elemeinek
változására a 108. §-t kell alkalmazni.
(3) Az ajánlatkérőként szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e törvény alkalmazásának
megkerülésére.
107. § (1) Ha a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők projekttársaságot hoznak létre,
a szerződésben elő kell írni, hogy az abban foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttét követően
a projekttársaságot illetik meg, illetve terhelik, és a szerződő felek kötelesek az ehhez szükséges ügyleteket megkötni.
Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a szerződés teljesítéséhez
szükséges szerződéseket megkötni.
(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a szerződésekre vonatkozó
szabályokat – így különösen a szerződések nyilvánosságára, a szerződések kötelező tartalmára és módosítására
vonatkozó, továbbá a szerződések teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban e törvényben vagy más jogszabályban
foglalt előírásokat – is alkalmazni kell.
(3) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.
(4) A projekttársaság csak a szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet, ilyen szerződéseket
köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet, valamint nem alakulhat át, nem válhat szét és nem
egyesülhet más jogi személlyel.
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(5) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn vagy ajánlattevőkön kívül más nem szerezhet részesedést, kivéve azt
az esetet, amikor az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a projekttársaságot a nyertes
ajánlattevő vagy ajánlattevők és az ajánlatkérő hozzák létre. A projekttársaság jegyzett tőkéjét és jegyzett tőkén felüli
vagyonát – ide nem értve az osztalékot – az alapítók nem vonhatják el.
(6) A nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők a projekttársaságot akkor szüntethetik meg, ha
a)
a projekttársaság a szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az egymás felé fennálló elszámolási
kötelezettségeket is teljesítették, vagy
b)
a nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők a szerződésből, valamint a szerződés teljesítése érdekében kötött
szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták.
(7) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződést felmondhatja, ha a nyertes ajánlattevő részére gazdasági társaság
alapítását írja elő, és az ajánlattevő a társasági szerződés megkötését, illetve az alapszabály elfogadását a szerződés
aláírásától számított húsz napon belül a cégbírósághoz nem jelenti be vagy a cégbíróság a gazdasági társaság
cégbejegyzési kérelmét jogerősen elutasítja.
(8) A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor
is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

56. A szerződés módosítása
108. § (1) A (2)–(8) bekezdést a szerződés felek – vagy az erre jogosult valamelyik fél – általi módosítására, valamint
a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (továbbiakban együtt:
szerződésmódosítás) kell alkalmazni.
(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új beszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó
összértéke – nem éri el
a)
a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő értékű eredeti szerződés esetén a védelmi és
biztonsági beszerzések uniós értékhatárát, és
b)
szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti
szerződéses érték 15%-át,
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdés arra a szerződésmódosításra alkalmazandó, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses
jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a (2) bekezdést a módosítás azon elemeire kell alkalmazni, amelyek
az érték változásával összefüggenek.
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új
beszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő esetekben:
a)
ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés
meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának – ideértve az opció gyakorlását is – pontos feltételeit
és tartalmát, az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek
megváltoztatnák a szerződés általános jellegét, vagy
b)
ha teljesülnek a következő feltételek:
ba)
a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre,
bb)
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
bc)
az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, és
bd)
a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait el nem érő értékű eredeti szerződés esetén
az ellenérték növekedése nem eredményezheti azt, hogy a szerződés értéke elérje vagy meghaladja
a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait.
(5) Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti több,
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti korlátozás
az egyes módosítások értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés
megkerülését.
(6) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) pontjában az eredeti szerződés értékeként az aktuális, indexált szerződéses
ellenszolgáltatás vehető figyelembe, ha a szerződés a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás
indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
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(7) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül a szerződés új beszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor
módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől
lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a)
olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző beszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön, illetve részvételre jelentkezőkön kívül más ajánlattevők,
részvételre jelentkezők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették
volna,
b)
a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, vagy
c)
a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős
új elemre terjeszti ki.
(8) A szerződés a (2), (4) és (7) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új beszerzési eljárás eredményeként módosítható.
Ha a szerződés módosítására beszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a 104. § (1) bekezdése
alapján semmis.

57. A szerződés megszüntetésére vonatkozó sajátos rendelkezések
109. § (1) Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha
a)
feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 108. § alapján új beszerzési
eljárást kell lefolytatni,
b)
az ajánlattevő nem biztosítja a 105. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 106. §-ban foglaltaknak, vagy
c)
az EUMSZ 258. cikke alapján a beszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult
vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió
jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
(2) Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból.
(3) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a)
a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 45. §
(1) bekezdés 12. pontjában meghatározott valamely feltétel, vagy
b)
a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 45. §
(1) bekezdés 12. pontjában meghatározott valamely feltétel.

V. RÉSZ
ÖNKÉNTES ELŐZETES ÁTLÁTHATÓSÁGI HIRDETMÉNY, ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK
XII. FEJEZET
ÖNKÉNTES ELŐZETES ÁTLÁTHATÓSÁGI HIRDETMÉNYRE ÉS AZ ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
58. Önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény
110. §		
Az ajánlatkérő a 104. § (2) bekezdése szerinti szerződéskötési szándékáról a 1986/2015/EU végrehajtási rendelet
XII. mellékletében foglaltak szerinti önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetményt tehet közzé.

59. Alvállalkozói szerződések
111. § (1) Az alvállalkozókkal szemben nem lehet megkülönböztetést tenni az állampolgárságuk vagy a gazdasági célú
letelepedésük szerinti tagállammal összefüggésben.
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(2) Az ajánlatkérő előírhatja a nyertes ajánlattevő számára a szerződés egy részének alvállalkozók útján történő teljesítését,
ebben az esetben az ajánlatkérő százalékos értéket tartalmazó sáv formájában közli az alvállalkozói teljesítés
lehetséges legalacsonyabb és legmagasabb arányát. Az így előírt arány nem haladhatja meg a szerződés értékének
30%-át. A megadott sáv meghatározásakor figyelembe kell venni a szerződés tárgyát, valamint az érintett ágazat
természetét, ideértve az adott piacon tapasztalható verseny intenzitását és az ipar vonatkozó műszaki képességeit is.
(3) A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó útján teljesíteni
rendelt aránynak megfelelő részben a 112. §-ban foglalt szabályoknak megfelelően köt alvállalkozói szerződéseket.
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésen kívüli esetekben is előírhatja a nyertes ajánlattevő számára a 112. §-ban foglalt
rendelkezések alkalmazását a megkötni kívánt bizonyos alvállalkozói szerződések vagy azok mindegyike
vonatkozásában.
(5) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során írásban be kell jelentenie az ajánlatkérő számára a szerződés
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókra vonatkozó változtatási igényét. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe
az ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulásával vonhat be új alvállalkozót. Az ajánlatkérő a 105. § (3) bekezdésében
foglaltakon túlmenően is megtilthatja az ajánlattevő által a beszerzési eljárás folyamán vagy a nyertes ajánlattevő
által a szerződés teljesítése során megjelölt alvállalkozók bevonását. A tiltás csak a beszerzési eljárás során alkalmazott
kizárási okokon, valamint azon alkalmassági követelményeken alapulhat, amelyeknek az alvállalkozó önállóan köteles
megfelelni. Ha az ajánlatkérő valamely alvállalkozó bevonásához nem járul hozzá, e döntését írásban kell indokolnia
az ajánlattevő vagy nyertes ajánlattevő számára. Az indokolásnak tartalmaznia kell, hogy az alvállalkozó miért nem
felel meg a követelményeknek.
(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti követelményeket fel kell tüntetni az eljárást megindító felhívásban.
112. § (1) A védelmi és biztonsági beszerzésekre vonatkozó uniós értékhatárokat elérő értékű beszerzési eljárásban a 111. §
(3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatkérőnek nem minősülő nyertes ajánlattevőnek
az alvállalkozókkal megkötendő szerződéseire (2)–(10) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Ha az ajánlatkérőnek nem minősülő nyertes ajánlattevő olyan alvállalkozói szerződést kíván kötni, amelynek általános
forgalmi adó nélkül számított becsült értéke a védelmi és biztonsági beszerzésekre vonatkozó uniós értékhatárokat
meghaladja, ezt a szándékát hirdetményben kell közzétennie, ha az eljárás során az ajánlatkérő hirdetményt tett
közzé.
(3) Az alvállalkozói hirdetménynek az uniós hirdetményminta rendeletben foglaltak szerinti tartalommal kell megjelennie,
továbbá tartalmazhat bármilyen más, szükség esetén – így különösen minősített adat vonatkozásában – az ajánlatkérő
által jóváhagyott adatot.
(4) Az alvállalkozói hirdetményt a 31. §-ban foglaltak szerint kell közzétenni.
(5) Nem kell alvállalkozói hirdetményt közzétenni, ha az alvállalkozói szerződés megkötése kapcsán fennállnak azok
a feltételek, amelyek hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására adhatnának alapot.
(6) A nyertes ajánlattevők saját honlapjukon olyan alvállalkozói hirdetményeket is közzétehetnek, amelyek esetében
nincs közzétételi kötelezettségük.
(7) Az alvállalkozói hirdetményben közölni kell az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő kiválasztásához előírt feltételeket,
vagy bármely más olyan szempontot, amelyet az alvállalkozók kiválasztásánál alkalmazni kell. Valamennyi feltételnek
objektívnek kell lennie, biztosítania kell az egyenlő bánásmódot, valamint összhangban kell állnia az ajánlatkérő által
alkalmazott szempontokkal. A feltételeknek az alvállalkozói szerződés tárgyával közvetlenül össze kell függeniük.
(8) A nyertes ajánlattevőnek nem kell alvállalkozót bevonnia a teljesítésbe, ha az ajánlatkérő számára hitelt érdemlően
igazolja, hogy a versenyben részt vevő egyetlen alvállalkozó, illetve ajánlat sem felel meg az alvállalkozói
hirdetményben közölt feltételeknek, és ezért a nyertes ajánlattevő nem tudja teljesíteni a közte és az ajánlatkérő
között kötött beszerzési szerződésben foglalt követelményeket.
(9) Ha az ajánlatkérőnek nem minősülő nyertes ajánlattevő olyan alvállalkozói szerződést kíván kötni, amelynek általános
forgalmi adó nélkül számított becsült értéke a védelmi és biztonsági beszerzésekre vonatkozó uniós értékhatárokat
nem éri el, a sikeres ajánlattevőnek a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt alapelvek figyelembevételével kell eljárnia.
(10) A 16–21. §-ban foglalt szabályok alkalmazandóak az alvállalkozói szerződések becsült értékének kiszámítására.
113. §		
Az ajánlatkérő a védelmi és biztonsági beszerzésekre vonatkozó uniós értékhatárokat elérő értékű beszerzési
eljárásban a 111. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott esetekben előírhatja, hogy azon nyertes ajánlattevő, aki
a 6. § alapján ajánlatkérőnek minősül, köteles az alvállalkozói szerződések kiválasztásakor a védelmi és biztonsági
beszerzésekre vonatkozó uniós értékhatárt elérő értékű beszerzési eljárások szabályai szerint eljárni.
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VI. RÉSZ
A BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK SZABÁLYAI
XIII. FEJEZET
A BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI
60. Az ajánlatkérők körére vonatkozó sajátos rendelkezések
114. § (1) Az e Rész szerinti beszerzési eljárás lefolytatására kötelezett – a közszolgáltató tevékenységének biztosítása céljából
lefolytatott beszerzése során – az a gazdálkodó szervezet is, amely nem tartozik a 6. §-ban meghatározott szervezetek
körébe, és amely a (6) és (7) bekezdésben meghatározott valamely közszolgáltató tevékenységet folytatja vagy ilyen
tevékenység folytatása céljából hozták létre, feltéve, hogy felette a 6. §-ban meghatározott egy vagy több szervezet
közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni.
(2) Az e Rész szerinti beszerzési eljárás lefolytatására kötelezett – a közszolgáltató tevékenységének biztosítása céljából
lefolytatott beszerzése során – az a gazdálkodó szervezet is, amely nem tartozik a 6. §-ban, illetve az (1) bekezdésben
meghatározott szervezetek körébe, és amely a (6) és (7) bekezdésben meghatározott egy vagy több közszolgáltató
tevékenységet különleges vagy kizárólagos jog alapján folytatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül közszolgáltató tevékenységnek, ha
a)
gáz vagy hőenergia esetén az érintett szervezet közszolgáltató tevékenységétől eltérő tevékenysége
folytatásának elkerülhetetlen következménye a gáz vagy a hőenergia termelése, valamint a hálózat ellátása
kizárólag az ilyen termelés hasznosítására irányul, és nem haladja meg az érintett szervezet árbevételének
20%-át, figyelembe véve a tárgyévet is magában foglaló megelőző három év átlagát;
b)
villamos energia vagy ivóvíz esetén az érintett szervezet közszolgáltató tevékenységétől eltérő tevékenység
folytatásához állít elő villamos energiát vagy ivóvizet, valamint a hálózat ellátása kizárólag saját felhasználásától
függ, és nem haladja meg az általa előállított villamos energia vagy ivóvíz teljes mennyiségének 30%-át,
figyelembe véve a tárgyévet is magában foglaló megelőző három év átlagát.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában különleges vagy kizárólagos jog, amely jogszabályon vagy hatósági határozaton,
engedélyen alapul, és amely alapján a (6) és (7) bekezdésben meghatározott valamely közszolgáltató tevékenység
folytatására egy vagy csak korlátozott számú vállalkozás szerezhet jogosultságot, és így jelentősen befolyásolja más
szervezetek e tevékenységek végzésére vonatkozó lehetőségeit.
(5) Nem minősül a (2) bekezdés alkalmazásában különleges vagy kizárólagos jognak, ha a közszolgáltató tevékenység
ellátásának jogát az érintett gazdasági szereplő nyilvános eljárásban, objektív kritériumok alapján nyerte el. Ilyen
eljárásnak minősül különösen:
a)
a földgázellátásról szóló törvény szerinti, földgázipari tevékenységekre vonatkozó engedélyezési eljárás;
b)
a villamos energiáról szóló törvény szerinti, új villamosenergia-termelő kapacitások, erőművek létesítésére
vonatkozó engedélyezési eljárás vagy pályázat;
c)
a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, engedélyköteles postai szolgáltatás nyújtásának engedélyezése;
d)
a bányászatról szóló törvény szerinti, szénhidrogén-kutatás, -feltárás és -kitermelés engedélyezése;
e)
a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti autóbusszal, villamossal, vasúttal vagy metróval végzett személyszállítási közszolgáltatás
nyújtására irányuló beszerzési eljárás, feltéve, ha az megfelel e rendelet 4. cikk (3) és (4) bekezdésének, valamint
5. cikk (3) bekezdésének.
(6) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában közszolgáltató tevékenység
a)
ivóvíz előállítása, termelése, szállítása vagy elosztása terén helyhez kötött hálózatok létesítése vagy
üzemeltetése közszolgáltatás teljesítésének céljából vagy ilyen hálózatok ivóvízzel történő ellátása;
b)
gáz vagy hőenergia, villamos energia előállítása, termelése, szállítása vagy elosztása terén helyhez kötött
hálózatok létesítése vagy üzemeltetése közszolgáltatás teljesítésének céljából, vagy ilyen hálózatok gázzal
vagy hőenergiával, villamos energiával történő ellátása;
c)
vasúti, automatizált rendszerekkel, villamossal, trolibusszal, autóbusszal vagy drótkötélpályán történő
közlekedés terén közszolgáltatást nyújtó hálózatok létesítésével vagy üzemeltetésével kapcsolatos
tevékenység;
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d)

meghatározott földrajzi terület hasznosítása
da)
repülőtér, tengeri-, belvízi- vagy más kikötői létesítmények légi, tengeri- vagy belvízi fuvarozók, illetve
személyszállítók rendelkezésére bocsátása céljából,
db)
kőolaj vagy földgáz kitermelése céljából, vagy
dc)
szén vagy más tüzelőanyag feltárása és kitermelése céljából;
e)
postai szolgáltatás vagy a postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatás nyújtása.
(7) Közszolgáltató tevékenységnek minősül, ha a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott, ivóvízzel kapcsolatos
tevékenységet folytató közszolgáltató ajánlatkérő beszerzési eljárása
a)
vízépítési projekttel, öntözéssel vagy vízrendezéssel (vízelvezetéssel) függ össze, feltéve, hogy az ivóvízellátásra
szánt víz mennyisége az ilyen projektek vagy az öntözési, illetve vízrendezési létesítmények által biztosított víz
teljes mennyiségének több mint 20%-a, vagy
b)
szennyvízelvezetéssel vagy -kezeléssel függ össze.
(8) A (6) bekezdés c) pontja szerinti közlekedési szolgáltatások alkalmazásában hálózatnak minősül, ha a szolgáltatást
az illetékes hatóság által meghatározott üzemeltetési – különösen a szolgáltatási útvonalakra, a rendelkezésre
bocsátandó közlekedési kapacitásra vagy a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó – feltételek alapján nyújtják.
115. § (1) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait el nem érő
értékű, a 2. és 3. melléklet szerinti szolgáltatások megrendelésére irányuló, biztonsági célú és minősített adatot érintő
beszerzésekre, ha a beszerzési igény külpolitikai érdekkel kapcsolatban merült fel.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külpolitikai érdek alatt a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és
az irányítása alá tartozó külképviseletek kül-, biztonság- és védelempolitikai érdekkörében felmerülő feladatokat kell
érteni.

61. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők, alvállalkozók, kiemelt alvállalkozók jegyzéke
116. § (1) A beszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként
és egyéb közreműködőként kizárólag a jegyzéken szereplő gazdasági szereplő vehet részt, a 117. §
(2)–(5) bekezdésében foglalt kivételekkel. A jegyzéken
a)
a Mavtv.-ben meghatározott telephely-biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT) – ide nem értve
az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 10/C. §-ában foglaltak szerint kiadott TBT-t – rendelkező gazdasági szereplők,
b)
az előzetes minősítésen megfelelt gazdasági szereplők, valamint
c)
a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésen megfelelt gazdasági szereplők
szerepelnek.
(2) A jegyzéket az AH vezeti. Az ajánlatkérőt írásbeli megkeresése alapján az AH írásban vagy az ajánlatkérő által megadott
elektronikus levélcímen elektronikus úton öt munkanapon belül tájékoztatja a jegyzéken szereplő gazdasági
szereplőkkel összefüggő, jegyzéken szereplő adatokról.
(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok saját beszerzéseik tekintetében az egyes beszerzésekhez kapcsolódóan,
az ajánlattételi felhívással induló eljárásban az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően jogosultak a jegyzéken
szereplő gazdasági szereplőket kiegészítő ellenőrzéseknek alávetni. Ha a kiegészítő ellenőrzés nemzetbiztonsági
kockázatot vagy a nemzetbiztonsági szolgálat rendeltetésszerű működését veszélyeztető biztonsági kockázatot
állapít meg, az ajánlattételi felhívással induló eljárásban a gazdasági szereplőnek ajánlattételi felhívás nem küldhető,
a részvételi felhívással induló eljárásban a részvételi jelentkezőt az 129. § (1) bekezdés d) pontja alapján az érintett
beszerzési eljárásból ki kell zárni.
(4) A nemzetbiztonsági szolgálat a szakvélemény megküldésével értesíti az AH-t, ha a kiegészítő ellenőrzés során olyan
nemzetbiztonsági kockázati tényezőt tár fel, ami alapján a jegyzékről törölni kell a gazdasági szereplőt. Az AH a TBT-vel
nem rendelkező gazdasági szereplőt törli a jegyzékről. TBT-vel rendelkező gazdasági szereplők esetén az AH az NBF-et
értesíti arról, hogy a gazdasági szereplő vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázat merült fel.
(5) Az AH tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot arról a postai vagy elektronikus címről, ahova a jegyzékre
történő felvétel iránti kérelmeket küldeni kell.
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117. § (1) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban a 129. § (1) bekezdésében foglaltakon túl az eljárást megindító felhívásban
előírhatja, hogy az eljárásból kizárja azon részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt is, akinek az alvállalkozója, kiemelt
alvállalkozója nem szerepel a jegyzéken.
(2) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírhatja, hogy a részvételi szakaszt lezáró
összegezés megküldésének feltétele a részvételre jelentkező és a kiemelt alvállalkozó jegyzékre való felvétele.
(3) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírhatja, hogy ajánlattételi szakaszt lezáró
összegezés megküldésének feltétele az ajánlattevő és a kiemelt alvállalkozó jegyzékre való felvétele.
(4) A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban vagy a dokumentációban lehetővé teheti, hogy az ajánlattevő
által igénybevett alvállalkozó, egyéb közreműködő kiemelt alvállalkozó az (1) bekezdésben meghatározott jegyzékre
vételi feltételnek legkésőbb a szolgáltatása teljesítésének megkezdéséig tegyen eleget.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a nyertes ajánlattevő köteles tájékoztatni az ajánlatkérőt az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, egyéb közreműködőnek vagy kiemelt alvállalkozónak – az ajánlattevő részére történő
teljesítésének megkezdése előtt történt – jegyzékre vételéről.

62. Előzetes minősítés
118. § (1) Bármely, a jegyzéken nem szereplő és TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott minta szerint kitöltött adatlapok, nyilatkozatok AH-nak való
megküldésével kezdeményezheti az előzetes minősítés lefolytatását és a jegyzékre való felvételét.
(2) Az előzetes minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amely ellenőrzéseket
a)
ha a gazdasági szereplő – a főtevékenysége vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
KNBSZ) rendelkezésére álló egyéb információk alapján – előreláthatólag az Nbtv. 6. §-ában meghatározott
feladatköröket érintő, valamint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy a Magyar
Honvédség által lefolytatásra kerülő beszerzési eljárásban fog részt venni, a KNBSZ,
b)
az a) pontba nem tartozó esetekben az AH
folytatja le.
(3) Az AH kormányrendeletben meghatározott esetben elvégzi az ajánlatkérő kezdeményezésére a 7. § (1) bekezdés
4. pontja szerinti, illetve a Kbt. szerinti ajánlatkérő szervezetek kezdeményezésére a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti beszerzés során ajánlattételre felhívni kívánt, illetve ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők, valamint
alvállalkozóik cégellenőrzését és személyellenőrzését.
(4) Ha a gazdasági szereplő nem, vagy hiányosan nyújtja be az (1) bekezdés szerinti adatlapokat, és hiánypótlási
kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz eleget, az AH a jegyzékre
történő felvételét elutasítja.
(5) Az AH a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított nyolc napon belül
– a KNBSZ írásbeli megkeresésével és a KNBSZ írásbeli nyilatkozata alapján – dönt arról, hogy az előzetes minősítés
lefolytatása a KNBSZ vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. Ha a KNBSZ hatáskörébe tartozik az előzetes minősítés
lefolytatása, az AH az erről szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul megkeresi a KNBSZ-t az eljárás
lefolytatása érdekében.
(6) Az AH a hatáskörébe tartozó előzetes minősítést a döntés meghozatalától számított – a KNBSZ a hatáskörébe tartozó
előzetes minősítést az AH megkeresésétől számított – ötven napon belül végzi el. A határidő egy alkalommal,
legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
(7) Az előzetes minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat az ellenőrzések elvégzése után nemzetbiztonsági
szakvéleményt készít, amelyben nemzetbiztonsági kockázati tényező fennállását vagy annak hiányát állapítja meg.
A KNBSZ a nemzetbiztonsági szakvéleményt megküldi az AH-nak.
(8) Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől – a KNBSZ hatáskörébe tartozó előzetes minősítés esetében
a nemzetbiztonsági szakvélemény kézbesítésétől – számított nyolc napon belül jegyzékre veszi a gazdasági szereplőt,
ha az ellenőrzések során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
(9) Az AH az érintett gazdasági szereplőt értesíti a jegyzékre vételről, illetve a jegyzékre vétel elutasításáról. Az elutasítást
indokolni nem kell, ellene jogorvoslatnak kizárólag a 168. §-ban meghatározott körben van helye. Az elutasításról
szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül, nemzetbiztonsági kockázat megállapítása esetén pedig 2 éven
belül a gazdasági szereplő nem vehető fel újra a jegyzékre.
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(10) Ha a gazdasági szereplő jegyzékre vételének elutasítására azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő
az elutasításról vagy a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 5 éven belül nem vehető fel a jegyzékre.

63. Beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés, a jegyzéken tartással összefüggő ellenőrzés,
adatszolgáltatás
119. § (1) Az ajánlatkérő a külön jogszabályban meghatározott minta szerint kitöltött adatlapoknak, illetve nyilatkozatoknak
az AH-hoz való megküldésével kezdeményezi a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést a jegyzéken nem szereplő
részvételre jelentkező vagy az eljárásba kiemelt alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő tekintetében.
(2) Az ajánlatkérő a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti adatlapoknak, nyilatkozatoknak az AH-hoz való
megküldésével kezdeményezi a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést a jegyzéken nem szereplő alvállalkozó
tekintetében.
(3) A beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amely ellenőrzéseket
a)
az Nbtv. 6. §-ában meghatározott feladatköröket érintő, valamint a honvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium vagy a Magyar Honvédség által lefolytatott beszerzésekben a KNBSZ, vagy
b)
az a) pontba nem tartozó esetekben az AH
folytatja le.
(4) Ha az adatlapok hiányosan kerülnek benyújtásra, és a gazdasági szereplő hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz eleget, az AH a gazdasági szereplő jegyzékre felvételét
elutasítja.
(5) Az AH a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított nyolc napon belül
– KNBSZ írásbeli megkeresésével és a KNBSZ írásbeli nyilatkozata alapján – dönt arról, hogy a beszerzési eljáráshoz
kötődő minősítés lefolytatása a KNBSZ vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. Az AH a hatáskörébe tartozó minősítést
a döntés meghozatalától számított, a KNBSZ a hatáskörébe tartozó minősítést az AH megkeresésétől számított hatvan
napon belül végzi el.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
(7) Az AH az (1) és (3) bekezdés ellenőrzését követően a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől – a KNBSZ
hatáskörébe tartozó minősítés esetében a nemzetbiztonsági szakvélemény kézbesítésétől – számított nyolc napon
belül jegyzékre veszi a gazdasági szereplőt, ha az ellenőrzések során nemzetbiztonsági kockázati tényező vele
összefüggésben nem merült fel és az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
(8) Az AH az (1) és (3) bekezdés ellenőrzését követően a minősítést kezdeményező ajánlatkérőt, valamint a gazdasági
szereplőt értesíti a jegyzékre vételről, illetve a jegyzékre vétel elutasításáról. Az elutasítást indokolni nem kell, ellene
jogorvoslatnak kizárólag a 168. §-ban meghatározott körben van helye. A gazdasági szereplő a (4) bekezdésben
meghatározott esetben az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül, nemzetbiztonsági
kockázat megállapítása esetén pedig 2 éven belül nem vehető fel újra a jegyzékre.
(9) Az AH – a (2) bekezdés szerint elvégzett ellenőrzést követően – a minősítést kezdeményező ajánlatkérőt, valamint
a gazdasági szereplőt értesíti az eljárás eredményéről, amely során szakvéleményt állít ki a konkrét beszerzési
eljáráshoz kötődően. Az elutasítás esetén a döntést indokolni nem kell, ellene jogorvoslatnak kizárólag a 168. §-ban
meghatározott körben van helye.
(10) Ha a gazdasági szereplő jegyzékre vételének elutasítására azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, az elutasításról vagy
a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított öt éven belül nem vehető fel újra a jegyzékre.
120. § (1) A jegyzékre vett, TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő az utolsó felülvizsgálat során végzett ellenőrzést követő
huszonnegyedik hónap utolsó napjáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet
meghatározott minta szerinti nyilatkozatokat és adatlapokat ismét kitölteni, és az AH-nak megküldeni.
(2) Ha a gazdasági szereplő nem tesz eleget az (1) és (4) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének vagy
hiányosan nyújtja be az adatlapokat, nyilatkozatokat, és hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül nem tesz eleget, az AH a gazdasági szereplőt – egyidejű értesítése mellett – törli
a jegyzékről, és erről értesíti az ajánlatkérőt is.
(3) Az adatszolgáltatást követő, a jegyzéken tartáshoz szükséges ellenőrzéseket a 118. § (2) bekezdésében és a 119. §
(3) bekezdésében foglaltak szerint az AH hatáskörébe utalt előzetes minősítések és beszerzési eljáráshoz kötődő
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minősítések esetében az AH, egyéb esetekben a KNBSZ végzi. Az ellenőrzéseket hatvan napon belül kell elvégezni,
a határidő egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
A jegyzéken szereplő gazdasági szereplő a változás beálltát követő nyolc napon belül köteles bejelenteni az AH-nak,
ha
a)
a cégellenőrzési adatlap tartalmában vagy a személyellenőrzéssel érintett személyek körében változás áll be,
b)
a gazdasági szereplő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás
indult, vagy
c)
a gazdasági szereplő ellen a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ. 101. cikke szerinti, öt évnél nem régebben meghozott
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha a gazdasági szereplő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.
Az AH a (3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a gazdasági szereplő újbóli cégellenőrzésének vagy további
személyellenőrzések végrehajtása érdekében, a csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy
kényszertörlési eljárás alatt álló gazdasági szereplőt pedig további ellenőrzések lefolytatása nélkül törli a jegyzékről.
Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől – a KNBSZ által végzett ellenőrzések esetén a nemzetbiztonsági
szakvélemény kézhezvételétől – számított nyolc napon belül a gazdasági szereplőt
a)
– egyidejű értesítése mellett – törli a jegyzékről, ha vele szemben az ellenőrzés során nemzetbiztonsági
kockázati tényező merült fel, vagy
b)
a jegyzéken tartja, ha vele szemben az ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel.
A gazdasági szereplő
a)
a (2) bekezdésben meghatározott esetben a jegyzékről való törlésről szóló határozat kézhezvételétől számított
1 éven belül, vagy
b)
a (6) bekezdés a) pontjában és a 116. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a törlésről szóló döntés
kézhezvételétől számított 2 éven belül
nem vehető jegyzékre.
Ha a gazdasági szereplő törlésére azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor
hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő az elutasításról vagy a törlésről szóló
döntés kézhezvételétől számított öt éven belül nem vehető fel újra a jegyzékre.
Ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat műveleti tevékenysége során nemzetbiztonsági kockázatot megalapozó
információ merül fel a jegyzéken lévő gazdasági szereplővel szemben, az AH a tudomásra jutást követően
haladéktalanul, további ellenőrzések nélkül törli a jegyzékről, és erről a gazdasági szereplőt értesíti. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül nem vehető jegyzékre.

121. § (1) A jegyzék tartalmazza
a)
a gazdasági szereplő nevét, székhelyét, postai címét, elektronikus levélcímét, cégjegyzékszámát,
b)
a gazdasági szereplő főtevékenységét,
c)
azt, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e TBT-vel és ha igen, a TBT minősítési szintjét,
d)
a jegyzékre vétel időpontját és
e)
a gazdasági szereplő utolsó cégellenőrzésének időpontját.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatok tekintetében
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok változását a gazdasági szereplők által megküldött
változásbejelentések alapján az AH a jegyzéken átvezeti.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő adatokat az AH a jegyzékről való törlést követő 5 évig kezeli, ezt követően az adatokat
törli.

64. Feltételek a minősített adatok védelme érdekében
122. § (1) A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot érintő beszerzési eljárásban kizárólag az a gazdasági
szereplő vehet részt, illetve az ajánlatkérő kizárólag annak a gazdasági szereplőnek küldhet ajánlattételi felhívást, aki
érvényes és megfelelő szintű TBT-vel rendelkezik.
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(2) Az ajánlatkérő köteles a részvételi felhívásban és az ajánlattételi felhívásban szerepeltetni, hogy a beszerzési eljárás
egyes dokumentumai, valamint a részvételi vagy ajánlati felhívással érintett munkafázisok, feladatok milyen minősítési
szintű adatokat érintenek.

65. Titokvédelmi szabályok
123. §		
Az ajánlatkérő a beszerzési eljárás során az eljárást megindító felhívás közzétételétől, vagy megküldésétől a nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötésig keletkezett bármely adatot – ideértve a gazdasági szereplők által vagy azok
részére átadott bizalmas adatot, valamint üzleti titkot is – a 2. § (5) bekezdése szerinti elvek figyelembevételével és
kizárólag akkor hozhat nyilvánosságra, ha
a)
a nyilvánosságra hozatal a beszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők érdekeit és a beszerzési eljárás
alapjául szolgáló nemzetbiztonsági érdeket nem sérti, nem veszélyezteti, vagy
b)
a nyilvánosságra hozatalt e törvény kifejezetten előírja.
124. § (1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi felhívás minősítését kezdeményezni, ha a Mavtv. szerinti minősítési feltételek
fennállnak.
(2) Az ajánlatkérő köteles a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a beszerzéssel összefüggő szerződésben
előírni azokat a kötelezettségeket a gazdasági szereplők számára, amelyek a 2. § (5) bekezdésben meghatározott
nemzetbiztonsági, honvédelmi érdek és a minősített adatok védelmét szolgálják.
125. § (1) A beszerzési eljárásban a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő referenciaként hivatkozhat arra, hogy korábban már
részt vett biztonsági beszerzési eljárásban, az ajánlatkérő és a beszerzési eljárás kezdő időpontjának megjelölésével.
További adatokat a gazdasági szereplő kizárólag a korábbi biztonsági beszerzési eljárás ajánlatkérőjének írásbeli
engedélyével közölhet.
(2) Az e törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárásban a gazdasági szereplő az e törvény szerinti biztonsági
beszerzési eljárásban való részvételére referenciaként csak az ajánlatkérő előzetes, írásbeli engedélyével hivatkozhat.
(3) A korábbi biztonsági beszerzési eljárás ajánlatkérője az írásbeli engedélyben meghatározza, hogy a gazdasági
szereplő a referenciában mely adatokat jelölheti meg.

66. Minősített adatok megadása
126. §		
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban köteles meghatározni a minősített adatok
körét és minősítési szintjét. Az ajánlatkérő a minősített adatok körét módosíthatja, kiegészítheti az eljárás során.

67. Minősített adatok biztonsága
127. § (1) Az olyan beszerzési eljárás esetében, amely minősített adatokat keletkeztet, amelyekben ilyen adatokat használnak
fel vagy igényelnek, az ajánlatkérő a beszerzési eljárás során keletkezett dokumentációban meghatározza az érintett
adatok megfelelő szintű védelmének biztosításához szükséges, a Mavtv. és az annak végrehajtására kiadott
kormányrendeletek szerinti rendelkezéseknek megfelelő intézkedéseket és követelményeket.
(2) A felhívásban a biztonsági tanúsítványok szintjének meg kell felelniük a minősített adatok védelmére vonatkozó
követelményeknek.

68. Kizáró okok
128. § (1) A 45. §-ban, valamint ha az ajánlatkérő azt előírja, a 46. § (1) bekezdésében foglaltakon túl az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki az 1978. évi IV. törvény szerinti légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása,
terrorizmus finanszírozása, valamint jármű hatalomba kerítése bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
(2) Az (1) bekezdésben említett bűncselekményekhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő esetében a 2002/475/IB kerethatározat 1. és 3. cikke szerinti terrorista
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bűncselekményeket és terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekményeket, valamint 4. cikke szerinti
felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet kell érteni.
(3) A 45. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények különösen az 1978. évi
IV. törvény XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, illetve a Btk. 265. §-ában meghatározott
minősített adattal visszaélés.
(4) A 46. § (1) bekezdés a) pontja pontja szerinti szakmai kötelezettségszegés az is, ha a gazdasági szereplő korábbi
beszerzési eljárásban megszegte a minősített adatok védelmével, vagy a teljesítés biztonságával kapcsolatos
kötelezettségeit.
(5) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező, az eljárásba alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő és az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani hozzájáruló nyilatkozatát
a kizáró okok ellenőrzése során az ajánlatkérő tudomására jutó, a kizáró okokkal összefüggő adatok kezeléséhez.
129. § (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt a részvételre jelentkezőt, illetve ajánlattevőt,
a)
aki nem szerepel a jegyzéken és a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés ajánlatkérő által történő
kezdeményezése érdekében nem csatolta a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti, kitöltött
adatlapokat, nyilatkozatokat,
b)
akit a beszerzéshez kötődő minősítési vizsgálat eredményeként a jegyzékre nem vesznek fel,
c)
aki a jegyzéken nem szereplő és alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő vonatkozásában
az alvállalkozó beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésének az ajánlatkérő vagy részvételre jelentkező által
történő kezdeményezése érdekében nem csatolta az alvállalkozó által kitöltött, e törvény felhatalmazása
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott minta szerinti adatlapokat, nyilatkozatokat, vagy
d)
akinek a kiegészítő ellenőrzése során a nemzetbiztonsági szolgálat az érintett beszerzési eljárás vonatkozásában
nemzetbiztonsági kockázati tényező, vagy a nemzetbiztonsági szolgálat rendeltetésszerű működését
veszélyeztető biztonsági kockázati tényező fennállását állapította meg.
(2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, vagy alvállalkozót,
a)
akit a jegyzékből a beszerzési eljárás alatt töröltek,
b)
aki a megelőző öt éven belül a jegyzékre való felvételére irányuló eljárás során adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett.
(3) Ha a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő valamelyik alvállalkozójával szemben nemzetbiztonsági kockázati
tényező merül fel, egy esetben a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő ezen alvállalkozó helyett mást jelölhet meg.
A második ilyen esetben, vagy ha két vagy annál több alvállalkozónál merül fel nemzetbiztonsági kockázati tényező,
a részvételre jelentkezőt, illetve ajánlattevőt az eljárásból ki kell zárni.
(4) A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot érintő beszerzési eljárásból ki kell zárni azt a részvételre
jelentkezőt, aki nem rendelkezik megfelelő szintű TBT-vel, vagy akitől a beszerzési eljárás alatt visszavonják a megfelelő
szintű TBT-t.
(5) A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatot érintő beszerzési eljárásból ki kell zárni az olyan részvételre
jelentkezőt, aki nem teljesíti a Mavtv.-ben a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok felhasználásához előírt
feltételeket.
(6) Az ajánlatkérő köteles a részvételi és az ajánlattételi felhívásban hivatkozni az (1)–(5) bekezdésben felsorolt kizáró
okokra.
(7) Ha a részvételre jelentkező az ajánlattételi szakaszban nem nyújt be ajánlatot, köteles az ajánlatkérőnek
az ajánlattételi határidőig visszaküldeni az ajánlattételi felhívással kapcsolatos összes iratot. A kizárt, az érvénytelen
vagy a nem nyertes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles
a beszerzéssel kapcsolatos összes iratot az ajánlatkérőnek visszaküldeni. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését
követő harminc napon belül a beszerzéssel kapcsolatos minősített adatot tartalmazó valamennyi iratot köteles
visszaküldeni az ajánlatkérő részére, és ezzel egyidejűleg az említett adatok elektronikus adatbázisaiból való törlését
is kezdeményezi.
(8) Ha a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő a (7) bekezdés szerinti határidőben a korábbi beszerzési eljárásban történő
ajánlattételhez rendelkezésére bocsátott iratokat hiánytalanul nem küldi vissza az ajánlatkérőnek, az ajánlatkérő
felszólítja az összes irat visszaszolgáltatására, valamint a felszólítással egyidejűleg e tényről az AH-t értesíti. Az AH
a mulasztó gazdasági szereplő jegyzéken való szerepeltetését az értesítés kézhezvételének napjától – az ajánlattevő
egyidejű értesítése mellett – mindaddig felfüggeszti, amíg az iratokat az ajánlattevő vissza nem szolgáltatja.
Az okmányok visszaszolgáltatásának tényéről az ajánlatkérő az AH-t haladéktalanul tájékoztatja.
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69. Alkalmassági követelmények
130. § (1) Az ajánlatkérő a gazdasági szereplő szerződés teljesítésére való alkalmasságát a 47–50. §-ban foglaltak mellett
a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint is köteles ellenőrizni.
(2) A gazdasági szereplő a minősített adatokat keletkeztető, annak megismerését igénylő vagy minősített adatokat
tartalmazó beszerzési szerződések esetében a beszerzési eljárás során bizonyítani köteles, hogy alkalmas az ilyen
adatoknak a Mavtv.-ben foglalt előírásoknak megfelelő feldolgozására, felhasználására, tárolására és továbbítására.
(3) Az ajánlatkérő köteles a beszerzésen részt venni szándékozó gazdasági szereplő TBT-je érvényességét az NBF-fel
írásban visszaigazoltatni, mielőtt a minősített adathoz a gazdasági szereplő hozzáférhetne.
(4) Az ajánlatkérő köteles elismerni a nemzeti joggal összhangban kiadott biztonsági tanúsítványokkal egyenértékűnek
tekintett biztonsági tanúsítványokat, fenntartva ugyanakkor a lehetőséget, hogy ha szükségesnek tartja, akkreditált
szervnél ellenőrző vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti.
(5) Az ajánlatkérő a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatokat érintő beszerzési eljárás során a nem
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén az NBF útján beszerzi a részvételre jelentkező tagállama
nemzeti biztonsági hatóságának igazolását az érintett gazdálkodó szervezet TBT-jének meglétére vonatkozóan.
(6) Az ajánlatkérő 118. § (2) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági szolgálattól az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet cégellenőrzését, továbbá a szervezet vonatkozásában szükséges személyellenőrzéseket köteles
kérni.

70. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés és a számítási hiba javítása
131. §		
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő az egyes ajánlattevők illetve
részvételre jelentkezők részére egyedileg köteles megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási
felhívásban a pótolandó hiányokat.

71. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtása és felbontása
132. § (1) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő képviselői, valamint az általuk meghívott
személyek lehetnek jelen.
(2) Az ajánlatkérő az ajánlatokról, illetve részvételi jelentkezésekről külön-külön jegyzőkönyvet készít.
(3) Az ajánlatokról vagy a részvételi jelentkezésekről készített külön-külön jegyzőkönyveket az ajánlattevők, vagy
részvételre jelentkezők részére a saját ajánlatuk vagy részvételi jelentkezésük vonatkozásában kell megküldeni.

72. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
133. § (1) Az ajánlatkérő a döntése meghozatalát követő öt munkanapon belül írásban, egyedileg tájékoztatja az ajánlattevőt,
illetve a részvételre jelentkezőt
a)
az eljárást lezáró, illetve az eljárás részvételi szakaszában az azt lezáró döntése meghozataláról,
b)
arról, hogy az eljárás eredményes vagy eredménytelen volt,
c)
arról, hogy sor került-e kizárására, és
d)
arról, hogy sor került-e ajánlata vagy részvételre jelentkezése érvénytelenségének megállapítására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyedi tájékoztatást az ajánlatkérő minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére
egyidejűleg küldi meg.

73. A szerződés teljesítésében részt vevők
134. § (1) A szerződés megkötésekor a kizárólag a jegyzékre felvett nyertes ajánlattevők, kiemelt alvállalkozó vagy alvállalkozó
részvételével létrehozott projekttársaságot jegyzéken szereplőnek kell tekinteni, ha a projekttársaság vezető
tisztségviselői és alkalmazottai a projekttársaságot létrehozó gazdasági szereplők vezető tisztségviselőiből és
alkalmazottaiból kerültek ki.
(2) Az ajánlatkérő a 120. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a szerződéskötést követően tájékoztatja
az AH-t a szerződés teljesítésében részt vevő gazdasági szereplők személyéről, valamint a szerződés időtartamáról.
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74. A szerződés megszüntetésére vonatkozó sajátos rendelkezések
135. § (1) Az AH-nak a nyertes ajánlattevőre vonatkozó, jegyzékről való törlést elrendelő döntésével – a törléssel egyidejűleg
– a szerződés megszűnik. Ezzel egyidejűleg a szerződő felek között a szerződésben meghatározott elszámolási
kötelezettség keletkezik.
(2) Az AH-nak az adatok átvezetésével kapcsolatos döntéséről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően a minősített
adatokat tartalmazó beszerzési szerződéstől az ajánlatkérőnek legfeljebb nyolc napon belül el kell állnia, vagy azt fel
kell mondania, ha a nyertes ajánlattevő jegyzéken feltüntetett adataiban az átvezetéssel olyan változás következik be,
amely alapján a továbbiakban a szerződésben szereplő minősítési szintű adatokat tartalmazó beszerzési eljárásban
az ajánlattevő nem vehet részt. Az elállás, illetve a felmondás közlésével egyidejűleg a szerződő felek között
szerződésben meghatározott elszámolási kötelezettség keletkezik.
(3) A szerződés megszűnéséből eredő károkért a gazdasági szereplő kártérítési felelősséggel tartozik, ha az (1) vagy
(2) bekezdésben meghatározott ok miatt szűnik meg a szerződés, és a jegyzékről való törlés vagy a jegyzéken
a (2) bekezdés szerinti adatváltozás oka neki felróható.

75. A szerződés tartalma, a szerződés felmondása
136. §		
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a szerződésben érvényesíti a minősített adatok védelmét,
valamint az 2. § (5) bekezdés szerinti szempontoknak megfelelő követelményeket, azok ellenőrzésének rendjét,
indokolt esetben a követelmények teljesítéséről történő adatszolgáltatást írhat elő és biztosítékokat köthet ki.
137. § (1) Az ajánlatkérő a szerződést köteles akkor is felmondani – indokolt esetben olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel ellátott feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a)
a nyertes ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot meghaladó mértékben olyan személy szerez
részesedést, aki a 129. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik,
b)
a nyertes ajánlattevő olyan jogi személyben vagy más jogképes szervezetben szerez közvetlenül vagy
közvetetten 25%-ot meghaladó mértékben részesedést, aki a 129. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá esik,
c)
az ajánlatkérő tudomást szerez arról, hogy nyertes ajánlattevő felhívás ellenére sem tesz eleget a 119. §
(4) bekezdése szerinti kötelezettségének,
d)
az ajánlatkérő tudomást szerez arról, hogy a nyertes ajánlattevő alvállalkozója ajánlattevő felhívás ellenére sem
tesz eleget a 119. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségének,
e)
a nemzetbiztonsági szolgálatok által a 118. §-ban foglaltak szerint elvégzett kiegészítő ellenőrzés
nemzetbiztonsági kockázatot vagy a nemzetbiztonsági szolgálat rendeltetésszerű működését veszélyeztető
biztonsági kockázatot állapít meg, vagy
f)
az AH vagy a KNBSZ által végzett, a 120. § (5) bekezdése szerinti cégellenőrzés megállapítása szerint
az ajánlattevővel szemben nemzetbiztonsági kockázati tényező merült fel, és ezért őt az AH a jegyzékből törli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondási okokat a szerződésbe kell foglalni azzal, hogy ezekben az esetekben az ajánlatkérő
a szerződésben kikötött biztosítékokat is érvényesíti.

VII. RÉSZ
JOGORVOSLAT
76. A jogorvoslati eljárás szabályai
138. § (1) A védelmi beszerzésre, a védelmi beszerzési eljárásra, a biztonsági beszerzésre, és a biztonsági beszerzési eljárásra
vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt e rész rendelkezései szerinti jogorvoslatnak van
helye.
(2) A védelmi beszerzési eljárással, a biztonsági beszerzési eljárással, a védelmi beszerzési eljárás alapján megkötött
szerződéssel, valamint a biztonsági beszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel és ezek módosításával vagy
teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik.
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77. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására vonatkozó általános rendelkezések
139. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására – e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik – a szerződés módosításával vagy teljesítésével kapcsolatos
polgári jogi igények miatt indult eljárás kivételével – a védelmi beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés,
valamint a biztonsági beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése.
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége az ország egész területére kiterjed.
(4) A Közbeszerzési Döntőbizottság az e törvény alkalmazása alóli kivételekkel kapcsolatos jogorvoslat során nem
vizsgálhatja felül az Országgyűlés illetékes bizottságának e törvény alkalmazása alóli felmentést eredményező
döntését.
(5) Nem tartozik a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe a beszerzési eljárásban a jegyzékre kerülés érdekében
lefolytatott eljárás, vagy a jegyzékből történő törlés szabályosságával kapcsolatos panaszok elbírálása.
(6) A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező.

78. Az eljáró közbeszerzési biztosok
140. § (1) A 138. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ügyekben (a továbbiakban: beszerzési ügy) a Közbeszerzési
Döntőbizottság három közbeszerzési biztosból álló tanácsban jár el, határozatát többségi szavazás alapján hozza.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke jelöli ki az eljáró tanács tagjait és az eljáró tanács elnökét. Az eljáró tanács
tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább két tagnak jogi szakvizsgával, legalább egy tagnak az ügy tárgyával leginkább
összefüggő egyetemi vagy főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie, továbbá minősített adatot érintő beszerzési
ügyben valamennyi eljáró biztosnak nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kell rendelkeznie. Az eljáró tanács elnöke
kizárólag jogi szakvizsgával rendelkező közbeszerzési biztos lehet.
(3) Az eljáró tanács elnökének feladata az eljárás előkészítése és levezetése. Az ideiglenes intézkedésen, a beszerzési
ügy befejezését eredményező végzésen, valamint az ügy érdemében hozott határozaton (a továbbiakban: érdemi
határozat) kívül az eljáró tanács elnöke megtehet minden olyan intézkedést és meghozhat minden olyan végzést,
amelyet a törvény a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe utal.
141. § (1) A beszerzési ügyben – a Ket. 42. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl – nem járhat el az a közbeszerzési
biztos, aki
a)
az ajánlatkérő, a beszerzési eljárást jogtalanul mellőzve beszerző, az ajánlattevő vagy az eljárást kezdeményező
egyéb érdekelt szervezetben (a továbbiakban együtt: ügyfélszervezet) tulajdoni részesedéssel vagy 50%-ot
meghaladó mértékű közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
b)
olyan szervezetben rendelkezik tulajdoni részesedéssel vagy 50%-ot meghaladó mértékű közvetett tulajdoni
részesedéssel, amely az ügyfélszervezettel rendszeres üzleti kapcsolatban áll, vagy
c)
a jogorvoslati eljárás megindításának időpontját megelőző két évben az ügyfélszervezettel munkaviszonyban,
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban állt, vagy annak vezető tisztségviselője vagy
felügyelőbizottságának tagja volt, vagy az ügyfélszervezetben tulajdoni részesedéssel vagy 50%-ot meghaladó
mértékű közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezett.
(2) A beszerzési ügyben nem járhat el az a közbeszerzési biztos, akinek hozzátartozója
a)
az ügyfélszervezettel munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban áll,
vagy annak vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja,
b)
az ügyfélszervezetben tulajdoni részesedéssel vagy 50%-ot meghaladó mértékű közvetett tulajdoni
részesedéssel rendelkezik,
c)
olyan szervezettel áll munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban,
vagy annak vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, vagy abban tulajdoni részesedéssel
vagy 50%-ot meghaladó mértékű közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, amely az ügyfélszervezettel
rendszeres üzleti kapcsolatban áll, vagy
d)
olyan szervezettel áll közszolgálati jogviszonyban, amely az ügyfélszervezet felügyelő szervezete vagy
az ügyfélszervezet által felügyelt szervezet, illetve amely az ügyfélszervezet részére támogatást vagy
kizárólagos jogot biztosít.
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(3) A közbeszerzési biztos a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől
számított három napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben az (1) vagy (2) bekezdésben, vagy a Ket. 42. §
(1) vagy (3) bekezdésében meghatározott kizárási ok áll fenn. A közbeszerzési biztos a bejelentés elmulasztásáért
vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.
(4) A kizárás kérdésében a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke dönt. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
az eljáró tanács tagjaként részt vesz az eljárásban, a kizárása kérdésében a Közbeszerzési Hatóság elnöke dönt.
(5) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában közvetett tulajdoni részesedés alatt az ügyfélszervezetben tulajdoni részesedéssel
rendelkező más szervezet (a továbbiakban: köztes szervezet) tulajdoni hányadán keresztül történő tulajdoni
részesedést kell érteni. A közvetett tulajdon arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal rendelkezőnek
a köztes szervezetben fennálló tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes szervezetnek az ügyfélszervezetben
fennálló tulajdoni hányadával. Ha a köztes szervezetben fennálló tulajdoni hányad az 50%-ot meghaladja, akkor azt
egy egészként kell figyelembe venni.

79. A jogorvoslati eljárás
142. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre indul.
(2) Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre
jelentkező, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy
jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti (a továbbiakban együtt:
kérelmező).
(3) A kérelem – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül, a beszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására
jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet
előterjeszteni nem lehet.
(4) A részvételi vagy ajánlattételi felhívással, az ajánlatkérői dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban
az – adott esetben módosított – részvételi, illetve ajánlattételi határidő lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet
benyújtani, de ha a (3) bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a (3) bekezdés szerinti időpontig
jogosult kérelmet előterjeszteni. A részvételi vagy ajánlattételi felhívással, az ajánlatkérői dokumentumokkal, illetve
ezek módosításával kapcsolatban az ajánlatkérő a saját jogsértésével szemben az ajánlatokról készített írásbeli
összegezés megküldéséig jogosult kérelmet előterjeszteni.
(5) A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni
a)
a jogellenes tartalmú, eljárást megindító hirdetmény közzétételének vagy közvetlen felhívás kézhezvételének,
vagy ajánlatkérői dokumentumok esetében azok rendelkezésre bocsátásának napját,
b)
az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétől számított
tizenötödik napot, vagy
c)
ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek és
ca)
ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben megküldte, de egyéb
intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésének
időpontját,
cb)
ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben nem küldte meg, ezen
jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésére vonatkozó határidő lejártának napját.
(6) A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés megtörténtének kell tekinteni
a)
a jogellenes tartalmú, a beszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételét, közvetlen felhívás esetében
a felhívás megküldését,
b)
az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét, vagy
c)
az e törvény szerinti eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a szerződés megkötésének időpontját,
vagy ha ez nem állapítható meg, a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdését.
(7) A (3)–(6) bekezdés szerinti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
(8) A kérelem benyújtása előtt az (1) bekezdés szerinti kérelmező köteles erről – az általa feltételezett jogsértés
megjelölésével – a kérelem benyújtásával megegyező módon az ajánlatkérőt, illetve a beszerzőt értesíteni.
143. § (1) A kérelemben meg kell jelölni
a)
a kérelmező és képviselőjének nevét, székhelyét vagy lakóhelyét, a kérelmezői jogosultságot alátámasztó
tényeket,
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b)

a kérelemmel érintett beszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét, a beszerzés tárgyát és
– részajánlattétel esetében – a jogorvoslattal érintett részt, vagy az e törvény szerinti eljárás mellőzésével
történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát,
c)
a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját valamennyi
kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan,
d)
a megsértett jogszabályi rendelkezést valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan,
e)
a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait valamennyi kérelmi elem
tekintetében egyértelműen azonosíthatóan,
f)
az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait,
g)
a beszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, székhelyét vagy lakóhelyét, és
h)
az esetleges előzetes vitarendezés lefolytatását, továbbá annak eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát,
amelyet csatolni is kell.
(2) A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány – a kérelmező által ismert – ügyfél az eljárásban részt
vesz.
(3) A benyújtott kérelem informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát
a Közbeszerzési Döntőbizottság rendelkezésére kell bocsátani, amit – elektronikus levél útján történő benyújtás
esetén – a Közbeszerzési Döntőbizottság egy munkanapon belül visszaigazol.
144. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A jogorvoslati kérelemhez
csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást. Az ajánlatkérő a saját tevékenysége vagy mulasztása jogsértő volta
miatti jogorvoslati eljárásban mentesül az ajánlatkérő által benyújtott kérelem miatti díjfizetési kötelezettség alól.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj alapja a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait elérő vagy meghaladó
értékű beszerzési eljárás esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal
érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább kettőszázezer forint, legfeljebb huszonötmillió forint, védelmi és
biztonsági beszerzések uniós értékhatárai alatti értékű beszerzési eljárás esetében a beszerzés becsült értékének,
illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább kettőszázezer forint,
legfeljebb hatmillió forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a megjelölt kérelmi elemek számához igazodóan
a következő:
a)
1–3 közötti számú kérelmi elem esetében a díj mértéke megegyezik a (2) bekezdés szerint meghatározott
összeggel,
b)
4–6 közötti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg 125%-a,
c)
7–10 közötti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg 150%-a,
d)
11–15 közötti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg 175%-a, és
e)
16 vagy afeletti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg kétszerese.
145. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a Ket. 158. § (1) bekezdésétől eltérően
az eljárási költségekről való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2) és (3) bekezdés szerint rendelkezik.
(2) Ha a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntőbizottság a 158. § (2) bekezdés b)–e) pontja
szerinti döntéseket hoz, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj kettőszázezer forintot meghaladó része a kérelmezőnek
a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő nyolc napon belül visszajár. Az igazgatási
szolgáltatási díj összegéből kettőszázezer forint ezekben az esetekben is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele,
amelynek viseléséről a Közbeszerzési Döntőbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános
szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli
az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.
(3) Ha a kérelmező jogorvoslati kérelmében több jogsértés megállapítását is kérte, de a Közbeszerzési Döntőbizottság
az ügy érdemében hozott határozatában a kérelemnek csak részben ad helyt, az igazgatási szolgáltatási díjnak
a Közbeszerzési Hatóság (2) bekezdés szerinti saját bevételével csökkentett részét az alapos és alaptalan kérelmek
arányának figyelembevételével téríti vissza a kérelmezőnek.
(4) Ha a kérelmező jogorvoslati kérelmét az eljárás folyamán újabb kérelmi elemmel egészíti ki, a Közbeszerzési
Döntőbizottság felhívására köteles az igazgatási szolgáltatási díjat az újabb kérelmi elemre figyelemmel is megfizetni.
Ha a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj kiegészítését elmulasztja, a Közbeszerzési Döntőbizottság az új kérelmi
elem vonatkozásában nem köteles eljárni.
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146. §		
Az igazgatási szolgáltatási díjat a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0172036100000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással megfizetni.
147. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást legkésőbb a 142. § (1)–(7) bekezdésének, a 143. §
(1) és (2) bekezdésének, valamint a 144. §-nak megfelelő kérelem beérkezését követő munkanapon indítja meg.
(2) Ha a kérelem a 143. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza, vagy a 144. § (1) bekezdése szerinti, az igazgatási
szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, vagy a meghatalmazott képviselő meghatalmazását nem csatolták,
a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a kérelmezőt a hiányok öt napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti,
hogy ha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Közbeszerzési Döntőbizottság azt el fogja utasítani. A hiánypótlási
határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
(3) Ha a jogorvoslati eljárással érintett beszerzési eljárás irataiból a beszerzés becsült értéke a kérelmező számára nem
ismerhető meg, ezen tényt jogorvoslati kérelmében köteles a Közbeszerzési Döntőbizottság tudomására hozni.
Ez esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság – a rendelkezésre álló adatok alapján – hiánypótlási felhívás keretében
közli a kérelmezővel az igazgatási szolgáltatási díj alapjául szolgáló becsült érték összegét.
(4) A becsült érték – részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének – megállapítása érdekében
a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérőt adatközlésre hívhatja fel, amelyet az ajánlatkérő két munkanapon
belül köteles teljesíteni.
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet – a Ket. 30. §-ában foglaltakon túl – érdemi vizsgálat nélkül öt napon belül
elutasítja, ha megállapítja, hogy
a)
a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett eleget vagy a kérelmét újból
hiányosan adta be, vagy
b)
az ajánlatkérő a beszerzési eljárást megindító hirdetményét, felhívását jogszerűen visszavonta.
(6) A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást akkor is megszünteti, ha az (5) bekezdés alapján a kérelem
érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően
jutott a Közbeszerzési Döntőbizottság tudomására.
(7) A kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelmét vagy annak egyes kérelmi elemeit az érdemi határozat
meghozataláig visszavonhatja.
(8) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja vagy a jogorvoslati
eljárást a (6) bekezdésben foglalt okból megszünteti, az igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőnek visszajár. A kérelem
vagy egyes kérelmi elemek visszavonása esetén a kérelmező a fenntartott kérelmi elemekre figyelemmel és a 144. §
(3) bekezdésére figyelemmel tarthat igényt az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére.
148. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárás megindításáról az ügyfeleket és a beszerzési ügyben érdekelteket értesíti
és felhívja, hogy öt napon belül küldjék meg észrevételeiket. A Közbeszerzési Döntőbizottság az értesítéshez csatolja
a kérelmet.
(2) Az értesítéssel egyidejűleg a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a beszerzési eljárás ajánlatkérőjét vagy
a beszerzési eljárást mellőzve a beszerzőt a beszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló összes irat – vagy ha ez nem
szükséges, az általa meghatározott iratok – öt napon belüli megküldésére. Ha a kérelmet az ajánlatkérő nyújtja be,
a rendelkezésére álló iratokat a kérelemmel együtt köteles megküldeni.
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásának megindítása esetén az ajánlatkérő a folyamatban levő beszerzési
eljárását felfüggesztheti, amiről a Közbeszerzési Döntőbizottságot értesíti. A felfüggesztés a folyamatban lévő eljárási
határidőket a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítja.
149. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság együttes elintézés érdekében elrendelheti az előtte folyamatban levő, ugyanazon
beszerzési eljárásban előterjesztett jogorvoslati kérelmek alapján indult ügyek egyesítését.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság elrendelheti az előtte folyamatban levő ügy egyes részeinek vagy kérelmi elemeinek
elkülönítését, ha az elkülönítést célszerűségi, gazdaságossági vagy más eljárási szempontok indokolják.
(3) A kérelmező ugyanazon beszerzési eljárásra vonatkozó több kérelmi eleme esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
a döntést egyidejűleg is meghozhatja. A Közbeszerzési Döntőbizottság a döntéseit egybefoglalhatja.

80. Ideiglenes intézkedések
150. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a folyamatban lévő ügyben kérelemre vagy hivatalból – a jogorvoslati eljárással
érintett beszerzési eljárás vagy beszerzés alapján történő szerződéskötésig – az eset összes körülményére tekintettel
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ideiglenes intézkedés elrendeléséről dönthet, ha valószínűsíthető a beszerzésre, valamint a beszerzési eljárásra
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, illetve alapelveinek megsértése vagy ennek veszélye fennáll.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként
a)
a beszerzési eljárás felfüggesztését rendeli el,
b)
megsemmisíti az ajánlatkérő jogellenesen meghozott döntését, ideértve a megkülönböztető műszaki,
gazdasági vagy pénzügyi előírások törlését az ajánlatkérői dokumentumokból, vagy
c)
felszólítja a beszerzési eljárás ajánlatkérőjét, hogy az eljárásba a kérelmezőt vonja be.
(3) A beszerzési eljárás felfüggesztése a felhívásban előírt és folyamatban lévő határidőket a felfüggesztés időtartamával
meghosszabbítja.
(4) Ha halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdek vagy közérdek, így különösen a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági
érdek védelme indokolja, a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérő kérelmére végzéssel engedélyezheti
a szerződés megkötését, ha annak előnyei meghaladják a szerződéskötéssel járó hátrányokat. A kérelemben a halasztást
nem tűrő kiemelkedően fontos érdeket vagy közérdeket így különösen a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdeket
meg kell jelölni, valamint a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Közbeszerzési Döntőbizottság rendelkezésére
kell bocsátani a kérelem benyújtását megalapozó indok igazolására szolgáló dokumentumokat. A Közbeszerzési
Döntőbizottság a kérelemről annak beérkezésétől számított öt napon belül dönt, a végzés ellen jogorvoslatnak nincs
helye.

81. Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése
151. §		
Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezi az EUMSZ-ben
foglalt szabályok szerint, erről külön végzéssel dönt és egyidejűleg az eljárást felfüggeszti. A Közbeszerzési
Döntőbizottság végzésében meghatározza azt a kérdést, amely az Európai Bíróság előzetes döntését igényli,
valamint – a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben – ismerteti a tényállást és a magyar jog érintett
szabályait. A Közbeszerzési Döntőbizottság a végzést az Európai Bíróság számára történő kézbesítéssel egyidejűleg
tájékoztatásul megküldi az igazságügyért felelős miniszter, a közbeszerzésekért felelős miniszter, valamint az eljárás
tárgya szerint érintett miniszter részére is.

82. A Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálatának terjedelme
152. §		
A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárása során a kérelemhez és az ügyfelek által előterjesztett jognyilatkozatokhoz
kötve van, az abban foglaltakon túl nem terjeszkedhet.
153. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a minősített adatok védelmére vonatkozó törvényi rendelkezésekre is figyelemmel
gondoskodik arról, hogy a kérelmező és az ellenérdekű ügyfél minden, az eljárás során felvetődött olyan új tényt,
előterjesztett kérelmet, nyilatkozatot, amelynek megismerésére jogosult, megismerhessen, és azokkal kapcsolatos
álláspontját kifejthesse.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyfelek és a beszerzési ügyben érdekeltek 148. § (1) bekezdése szerinti észrevételét
azzal küldi meg az ellenérdekű ügyfeleknek, illetve egyéb érdekelteknek, hogy az arra vonatkozó nyilatkozataikat
legkésőbb három napon belül kötelesek megtenni. A Közbeszerzési Döntőbizottság ezenkívül is bármikor felhívhatja
az ügyfeleket és a beszerzési ügyben érdekelteket megfelelő határidő tűzésével nyilatkozattételre, illetve észrevételek
előterjesztésére.
(3) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben nem tart tárgyalást, az ügyfelek és a beszerzési ügyben érdekeltek
értesítésével meghatározhatja azt az időpontot, ameddig az ügyfelek, illetve egyéb érdekeltek kötelesek valamennyi
érdemi nyilatkozat, észrevétel megtételére. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben tárgyalást tart, az ügyfelek,
illetve egyéb érdekeltek a tárgyalást megelőzően kötelesek valamennyi érdemi nyilatkozat, észrevétel megtételére.
(4) Az ügyfelek, illetve egyéb érdekeltek a (3) bekezdés szerint meghatározott időpontot, illetve a tárgyalást követően
csak a Közbeszerzési Döntőbizottság erre irányuló felhívása esetén terjeszthetnek elő további észrevételt vagy
nyilatkozatot. A (3) bekezdés szerint meghatározott időpontot, illetve az ügyben tartott tárgyalást követően
a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívása nélkül előterjesztett további észrevételeket vagy nyilatkozatokat
a Közbeszerzési Döntőbizottság nem veszi figyelembe döntése meghozatalakor.
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154. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a beszerzési ügyet tárgyalás tartása nélkül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás tartása
feltétlenül szükséges különösen az ügyféli jogok gyakorlásához, a tényállás tisztázásához, a szakszerű és minden,
az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe vevő döntés meghozatalához.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság a tárgyalást az eljárás megindításától számított tizenöt napon belül tartja meg.
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság zárt tárgyalást tart, melyen az ügyfeleken kívül az egyéb érdekeltek is – személyesen
vagy képviselőik útján – jelen lehetnek, észrevételt tehetnek, illetve a tárgyalás befejezéséig bizonyítékokat
terjeszthetnek elő.
(4) A Közbeszerzési Döntőbizottság a tárgyalásról készült jegyzőkönyvet a tárgyalástól számított öt napon belül megküldi
az ügyfeleknek, valamint az egyéb érdekelteknek.
155. § (1) A beszerzési ügy kérelmezője, az ellenérdekű ügyfél, továbbá ezek képviselője az eljárás megindításától számított
tizedik napig betekinthet a beszerzési eljárás, illetve a jogorvoslati eljárás során keletkezett iratokba, és azokról
másolatot, feljegyzést készíthet.
(2) Az ajánlatkérő, a részvételre jelentkező és az ajánlattevő – az üzleti titok védelmére hivatkozással – indokolt
kérelmében kérheti az (1) bekezdés szerinti személyek iratbetekintési jogának kizárását vagy korlátozását az olyan
iratok vagy adatok tekintetében, amelyek nem minősülnek közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak.
(3) Ha a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő meghatározott iratokat elkülönített módon, üzleti titokként
helyezett el az ajánlatában, részvételi jelentkezésében, vagy a beszerzési eljárás során általa benyújtott egyéb irat
tekintetében kérte annak üzleti titokként történő kezelését, úgy kell tekinteni, hogy ezen iratok vonatkozásában kérte
az (1) bekezdés szerinti személyek iratbetekintési jogának kizárását.
(4) A Közbeszerzési Döntőbizottság megvizsgálja, hogy az iratbetekintési jog korlátozásának vagy kizárásának feltételei
fennállnak-e, és a kérelemről való döntéssel egyidejűleg – amennyiben az az adott esetben értelmezhető – kötelezheti
az érintettet olyan iratváltozat elkészítésére, amely nem tartalmaz üzleti titkot.
(5) Felhasználói engedély hiányában nem lehet betekinteni a minősített adatot tartalmazó iratba. Nem lehet betekinteni
a törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba sem, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja,
vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az (1) bekezdésben meghatározott, betekintést kérő
személyt jogorvoslati jogának gyakorlásában.
(6) A tárgyalásról készült jegyzőkönyvet nem lehet lemásolni vagy arról feljegyzést készíteni.
(7) Az iratokba való betekintéshez az (1)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Közbeszerzési Döntőbizottság
engedélye szükséges. Az iratbetekintési jog gyakorlásának feltételeit – a Mavtv.-ben meghatározottak
figyelembevételével – a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke állapítja meg.
156. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő eljárási bírsággal sújthatja a kérelmezőt
vagy a jogorvoslati eljárás egyéb résztvevőjét, ha
a)
hamis adatot közöl vagy az ügy elbírálása szempontjából lényeges adatot elhallgat,
b)
felvilágosítást nem vagy nem határidőn belül ad meg,
c)
iratot nem vagy nem határidőben nyújt be,
d)
a gazdasági, szakmai vagy beszerzési tevékenységével kapcsolatos iratokba való betekintést akadályozza,
e)
nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon
közbeszerzési biztos ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, vagy
f)
nem tesz eleget a 150. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés keretében előírt kötelezettségének.
(2) Az eljárási bírságot kiszabó végzés ellen a 160. §-ban foglaltak szerint külön jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslati
kérelemnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.
157. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság – a (2) bekezdésben meghatározott ügy kivételével – az eljárás megindításától
számított tizenöt napon belül köteles az eljárást befejezni, ha az ügyben tárgyalás tartására nem került sor.
(2) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben tárgyalást tartott, az eljárás megindításától számított huszonöt napon
belül köteles – a (3) bekezdésben meghatározott ügy kivételével – az eljárást befejezni.
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása
vagy teljesítése ügyében az eljárás megindításától számított hatvan napon belül köteles az eljárást befejezni.
(4) A 149. § (1) bekezdése szerinti egyesítés esetében az ügyintézési határidőt a legkésőbb indult eljáráshoz képest kell
számítani.

5. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1155

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti határidő legfeljebb tíz nappal – indokolt esetben egy alkalommal – meghosszabbítható.
Erről legkésőbb az (1)–(3) bekezdés szerinti határidő lejárta napján értesíteni kell azokat, akiket az eljárás megindításáról
értesítettek.
(6) Az eljárás felfüggesztését az ügyfél nem kérheti.

83. A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata
158. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a határozatát a Közbeszerzési Hatóság nevében hozza meg.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában
a)
az alaptalan kérelmet elutasítja,
b)
megállapítja a jogsértés megtörténtét,
c)
megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket,
d)
az (5) bekezdésben meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki, vagy
e)
megállapítja a jogsértés megtörténtét és eltiltja az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a beszerzési eljárásban részt
vett más szervezetet vagy személyt a beszerzési eljárásban való részvételtől.
(3) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg,
a)
a beszerzési eljárás befejezése előtt felhívhatja a jogsértőt az e törvénynek megfelelő eljárásra, illetve
az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötheti,
b)
megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a beszerzési eljárás során hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés
alapján a szerződést még nem kötötték meg, vagy
c)
bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel vagy személlyel, valamint a jogsértésért felelős személlyel vagy
a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti bírság összege – a (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a beszerzési
eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb 5%-a.
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki, ha
a)
a jogsértés a beszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg,
b)
a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést, vagy
c)
a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bírság összege – a (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési
eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetén a jogorvoslattal érintett rész értékének, a beszerzési eljárás
jogtalan mellőzése esetén a szerződés értékének legfeljebb 5%-a.
(7) A Közbeszerzési Döntőbizottság a (2) bekezdés e) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy a beszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt – a (10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – fél évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a beszerzési eljárásban való részvételtől, ha
a)
az a beszerzési eljárás során, illetve beszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett és a kizárásnak a 45. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti feltételei fennállnak, vagy
b)
az a beszerzési eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy
olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban.
(8) A Közbeszerzési Döntőbizottság a (2) bekezdés e) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett eltiltja
az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a beszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt – a (10) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével – a beszerzési eljárásban való részvételtől, ha a 9. § szerinti összeférhetetlenségből,
illetve a beszerzési eljárás előkészítésébe való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást az adott eljárásban való
részvételtől való eltiltásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni.
(9) A (7) bekezdés alkalmazásában a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve a beszerzési
eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt nemcsak a jövőre nézve, hanem a vizsgált beszerzési eljárásban,
továbbá egyéb folyamatban lévő beszerzési eljárás vonatkozásában is eltiltja a beszerzési eljárásban való részvételtől,
illetve a szerződés megkötésétől, ha az érintett eljárásokban az eljárás eredményének megküldésére még nem került
sor. A (8) bekezdés szerinti esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve a beszerzési
eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt kizárólag a vizsgált beszerzési eljárásban tilthatja el a beszerzési
eljárásban való részvételtől, illetve a szerződés megkötésétől.
(10) A Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, valamint a bírság
összegének, illetve az eltiltás időtartamának megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsértés
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súlyát, a beszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a beszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását,
az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását,
a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időtartamot – figyelembe veszi.
A bírság összegének és az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés
nyilvánvalóan szándékos volt.
(11) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntését, az ajánlatkérő köteles
a határozat végrehajthatóságának időpontjától számított harminc napon belül új eljárást lezáró döntést hozni. Ha
az eljárás előre láthatólag nem eredménytelen, döntése meghozatala előtt – határidő tűzésével – be kell szereznie
valamennyi érvényes ajánlatot tevő nyilatkozatát arról, hogy ajánlatát fenntartja. Ha az ajánlattevő a megadott
határidőben nem nyilatkozott, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát nem tartja fenn. Ha az ajánlatkérő az eljárásban való
részvételt ajánlati biztosíték adásához kötötte, az ajánlatát fenntartó ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlati biztosíték
fenntartását vagy újbóli rendelkezésre bocsátását az ajánlati kötöttségnek az ajánlatkérő által meghatározott új
idejére.
(12) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatában megállapítja a beszerzésre, illetve a beszerzési eljárásra
vonatkozó jogszabályok megsértését, az ajánlatkérőként, illetve az ajánlattevőként szerződő fél – a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának kézbesítésétől számított harminc napon belül – elállhat az érintett beszerzési eljárás
alapján megkötött szerződéstől, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a beszerzési eljárást lezáró döntést.

84. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntésének közlése
159. § (1) Az eljárás felfüggesztését elrendelő végzést, a beszerzési ügy befejezését eredményező végzést és határozatot
az ügyfeleknek és egyéb érdekelteknek kézbesíteni kell.
(2) A beszerzési ügy befejezését eredményező végzést és határozatot, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító
végzést, az eljárást megszüntető végzést, az érdemi határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági határozatot,
valamint a szerződés megkötésének engedélyezése tárgyában hozott végzést a Közbeszerzési Hatóság honlapján
nem kell közzétenni.
(3) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát kérik, az ajánlatkérő a folyamatban
lévő beszerzési eljárását felfüggesztheti, a szerződés megkötését elhalaszthatja a bíróság jogerős határozatának
meghozataláig.

85. Jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen
160. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott végzése ellen külön jogorvoslatnak akkor van helye,
ha azt törvény megengedi. A (2)–(4) bekezdés szerint van helye jogorvoslatnak a Közbeszerzési Döntőbizottság
eljárásának felfüggesztését elrendelő végzés, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés, valamint az eljárást
megszüntető végzés ellen is.
(2) A jogorvoslati kérelmet a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kell
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet az ügy irataival
együtt beérkezését követően haladéktalanul továbbítja a bíróságnak.
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott végzése elleni külön jogorvoslati kérelmet a közigazgatási
és munkaügyi bíróság nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el. A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság végzését
megváltoztathatja. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.
(4) A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. Fejezetét kell
alkalmazni, amennyiben e törvényből, illetve a nemperes eljárás jellegéből más nem következik.
161. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. Akinek
jogát vagy jogos érdekét a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata sérti, keresettel kérheti a bíróságtól
annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat kérésének indoka nemcsak a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértése
lehet, hanem az a körülmény is, ha a felperes szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság nem megfelelően értékelte,
minősítette a kérelmezett korábbi eljárását, döntését e törvény szabályaira tekintettel.
(2) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kizárólag a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz
lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó
nyilatkozatával együtt – a keresetlevél beérkezését követő öt napon belül továbbítja a bírósághoz és egyidejűleg
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tájékoztatja a bíróságot a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban részt vett ügyfelekről és azon érdekeltekről,
akikre a határozat rendelkezést tartalmaz.
(4) Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt az a személy, aki a 141. §-ban meghatározott
okok alapján közbeszerzési biztosként sem járhatna el.
162. § (1) A bíróság a keresetlevelet nyolc napon belül megvizsgálja, valamint ezen belül a jogszabálynak megfelelő
keresetlevelet a Közbeszerzési Döntőbizottság nyilatkozatával együtt megküldi a felperes részére.
(2) Ha a keresetlevél a határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a bíróság annak tárgyában
az iratoknak a bírósághoz érkezését követő öt napon belül határoz és határozatát haladéktalanul megküldi a feleknek.
(3) Az ellenérdekű felet, valamint a beszerzési ügyben szerepelt azon érdekelteket, akikre nézve a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozata rendelkezést tartalmaz, a bíróság az (1) bekezdésben meghatározott határidőig értesíti
a beavatkozás lehetőségéről, azzal, hogy a beavatkozást az értesítés kézbesítését követő nyolc napon belül kell
bejelenteni a bíróságnak, amely határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(4) A perben a beadványok hiányosságának pótlására legfeljebb nyolcnapos határidő adható, amelyet indokolt esetben
egyszer, legfeljebb nyolc nappal lehet meghosszabbítani.
163. § (1) A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérésére azonban tárgyalást tart.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes pedig a keresetlevélre tett nyilatkozatában kérheti. Ennek
elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. A beavatkozó tárgyalás tartását a Pp. 338. § (3) bekezdése szerint kérheti.
A tárgyaláson kívüli elbírálásra a Pp. 338. § (5), (7) és (8) bekezdését alkalmazni kell.
(2) A Pp. 332/B. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az első tárgyalást az iratoknak a bírósághoz érkezését
követő harminc napon belül kell megtartani, és ha nincs szükség bizonyítási eljárás lefolytatására, vagy tárgyaláson
kívüli eljárás esetén, e határidőn belül elbírálni. A határidők számításakor a hiánypótlásra fordított idő nem vehető
figyelembe.
(3) A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztathatja és
alkalmazhatja a 158. § (3), (5), (7) és (8) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket.
(4) A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát kizárólag abban az esetben helyezi hatályon kívül, ha
a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása során a jogorvoslati eljárás lényeges és az ügy érdemére kiható szabályainak
megsértésére került sor.
(5) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, kivéve, ha a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát
megváltoztatja.
(6) A bíróság határozatát a meghozatalától számított tizenöt napon belül a felek részére kézbesíteni kell.
(7) A bíróság a 158. § (7) és (8) bekezdését alkalmazó határozatát megküldi a Közbeszerzési Hatóságnak.

86. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata és a szerződés beszerzési jogsértés
miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes per
164. § (1) A kérelmező a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálatát, valamint a határozat alapjául
szolgáló szerződés – a 104. § (1) bekezdésében meghatározott okok miatti – érvénytelenségének kimondását és
az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását kizárólag ugyanazon perben kérheti. A pert a Közbeszerzési
Döntőbizottság, valamint a szerződő felek ellen kell megindítani, a keresetlevelet a határozat kézbesítésétől számított
tizenöt napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
(2) A perben egyéb polgári jogi igény nem érvényesíthető, a szerződés érvénytelenségének a 104. § (1) bekezdésében
nem szereplő érvénytelenségi okok miatti megállapítása nem kérelmezhető.
(3) A perben a Pp. XX. Fejezetét az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A Közbeszerzési Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a 161. § (3) bekezdésében foglalt
tájékoztatással és a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt a keresetlevél beérkezését követő
öt napon belül továbbítja a bírósághoz.
(5) Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt az a személy, aki a 141. §-ban meghatározott
okok alapján közbeszerzési biztosként sem járhatna el.
(6) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni. A Pp. 335/A. §
(2) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.
(7) Ha valamelyik fél tárgyalás tartását kéri, az ügyben tartott tárgyalást követően a bíróság felhívása nélkül előterjesztett
további észrevételeket vagy nyilatkozatokat a bíróság nem veszi figyelembe döntése meghozatalakor.
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165. § (1) A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztathatja és
alkalmazhatja a 158. § (3), (5), (7) és (8) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket. Ha a bíróság a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatát hatályon kívül helyezi, a szerződés érvénytelenségének tárgyában a pert megszünteti.
A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát kizárólag abban az esetben helyezi hatályon kívül, ha
a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása során a jogorvoslati eljárás lényeges és az ügy érdemére kiható szabályainak
megsértésére került sor.
(2) Ha a bíróság a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a 104. § (4) bekezdése alapján érvényessé nyilvánítja,
bírságot szab ki, amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerződés értékének
5%-a. Ha az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásakor a bíróság az ellenszolgáltatás nélkül maradt
szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését rendeli el, bírságot szab ki, amelynek összege – az eset összes
körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerződés értékének 5%-a.
(3) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, kivéve a szerződés érvénytelensége tárgyában hozott
határozatot, illetve ha a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát megváltoztatja.

87. A szerződés beszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per
166. § (1) Ha az ügy érdemében hozott határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság a 104. § (1) bekezdés szerinti jogsértést
állapít meg, pert indít a szerződés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek
alkalmazása iránt. A perindítással egyidejűleg a Közbeszerzési Döntőbizottságnak ideiglenes intézkedésként kérnie
kell a bíróságtól a szerződés további teljesítésének felfüggesztését. A Közbeszerzési Döntőbizottságot a perben teljes
költségmentesség illeti meg.
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság az (1) bekezdés szerinti pert érdemi határozatának meghozatalától számított harminc
napon belül indítja meg. A határidő elmulasztása esetén a Pp. szabályai szerint van helye igazolásnak.
(3) Ha a bíróság az (1) bekezdés szerinti perben megállapítja a szerződés 104. § (1) bekezdése szerint meghatározott
okok miatti érvénytelenségét, az érvénytelenség jogkövetkezményeit a Ptk.-ban és az e törvényben foglaltak szerint
alkalmazza.
(4) Ha a bíróság a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a 104. § (4) bekezdése alapján érvényessé nyilvánítja,
bírságot szab ki, amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerződés értékének
5%-a. Ha az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásakor a bíróság az ellenszolgáltatás nélkül maradt
szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését rendeli el, bírságot szab ki, amelynek összege – az eset összes
körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerződés értékének 5%-a.
(5) Az (1) bekezdés szerinti perre az a közigazgatási és munkaügyi bíróság kizárólagosan illetékes, amely ugyanazon
beszerzési jogsértés ügyében a 161. § szerinti közigazgatási perben eljár. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a 104. §
(1) bekezdése szerinti jogsértést megállapító érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát kérték, a Közbeszerzési
Döntőbizottság által ugyanazon ügyben indított polgári pert – ha a közigazgatási per indul később – a 161. § szerinti
közigazgatási per bíróságához át kell tenni. A közigazgatási pert és a Közbeszerzési Döntőbizottság által indított
polgári pert egyesíteni kell. A Közbeszerzési Döntőbizottság haladéktalanul tájékoztatja a polgári perben eljáró
bíróságot arról, ha a 104. § (1) bekezdése szerinti jogsértést megállapító érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát
kérő keresetlevelet nála benyújtották.
(6) A (5) bekezdés szerinti egységes perben a Pp. XX. Fejezetét a 164. § (2) és (5)–(7) bekezdésében, valamint a 165. §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

88. A beszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek
167. § (1) A 164. § (1) bekezdésében és a 166. § (1) bekezdésében foglalt esetek, valamint a (3) bekezdés szerinti esetek kivételével
a beszerzésre, illetve a beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított bármely polgári jogi igény
érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve – a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata során – a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa.
(2) Ha az ajánlattevő kártérítésként kizárólag az ajánlat elkészítésével és a beszerzési eljárásban való részvétellel
kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követeli az ajánlatkérőtől, e kártérítési igény érvényesítéséhez
elegendő azt bizonyítania, hogy
a)
ajánlatkérő megsértette a beszerzésre, illetve a beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok valamely
rendelkezését,
b)
valódi esélye volt a szerződés elnyerésére, valamint
c)
a jogsértés kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét.
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(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat, ha a polgári jogi igény érvényesítése – illetve a szerződés
érvénytelenségére történő hivatkozás – a 97. §-on, a 99–102. §-on, a 105. §-on, a 107. §-on, vagy e törvénynek
a szerződés tartalmi elemeit meghatározó más rendelkezéseinek megsértésén alapul.

89. A jegyzékre kerülés érdekében lefolytatott eljárás, vagy a jegyzékből történő törlés
szabályosságával kapcsolatos jogorvoslat
168. § (1) A jegyzékre kerülés érdekében lefolytatott eljárás, vagy a jegyzékből történő törlés szabályosságával kapcsolatban
felmerülő panaszával az érintett gazdasági szereplő a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős
miniszterhez fordulhat. A panasz nem irányulhat az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat mérlegelési jogkörben
meghozott döntése felülvizsgálatának kezdeményezésére.
(2) A miniszter kivizsgálja a panaszt, a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről harminc napon belül
tájékoztatja a panaszost. Ez a határidő egy esetben, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

90. Az Európai Bizottság eljárása
169. § (1) Ha az Európai Bizottság a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések uniós értékhatárát elérő, vagy meghaladó
értékű beszerzési eljárásban a beszerzésekre vonatkozó európai uniós jogszabályok nyilvánvaló megsértését észleli,
a (2) bekezdés szerint eljárást kezdeményezhet.
(2) Az Európai Bizottság az észlelt jogsértésről értesíti az ajánlatkérőt is, és felhívja a jogsértésnek a szerződés megkötéséig
történő orvoslására.
(3) Az ajánlatkérő a jelzett jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatását a Közbeszerzési Hatóságnak köteles megküldeni oly
módon, hogy a Közbeszerzési Hatóság a megkeresés kézhezvételétől számított huszonegy napon belül továbbítani
tudja azt az Európai Bizottság részére.
(4) Az ajánlatkérő különösen arról köteles tájékoztatást adni, hogy
a)
a jogsértést orvosolták,
b)
a jogsértést nem orvosolták, vagy
c)
az érintett beszerzési eljárását felfüggesztette, vagy ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásban
ideiglenes intézkedésként a beszerzési eljárás felfüggesztését rendelte el.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást indokolással kell ellátni. Ha az esetleges jogsértés orvoslására azért
nem került sor, mert az folyamatban lévő jogorvoslati eljárás tárgyát képezi, a Közbeszerzési Hatóság haladéktalanul
tájékoztatja az Európai Bizottságot a jogorvoslati eljárás során hozott határozatról.
(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Közbeszerzési Hatóság szintén haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot a beszerzési eljárás, illetve a jogorvoslati eljárás eredményéről, a jelzett jogsértés orvoslásának kérdéséről,
a felfüggesztés megszüntetésének időpontjáról vagy arról az időpontról, amikor a teljes egészében vagy részben
ugyanarra a tárgyra vonatkozó újabb beszerzési eljárás kezdődött meg.

91. Az igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos rendelkezések
170. § (1) Az e törvény alapján beszedett igazgatási szolgáltatási díjak a Közbeszerzési Hatóság saját bevételét képezik, amelyet
törvényben előírt feladatai teljesítése során felmerülő kiadásokra kell fordítani.
(2) A Közbeszerzési Hatóság – a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez – a befizetett igazgatási szolgáltatási
díjakról, rendbírságról, bírságról külön nyilvántartást vezet. A Közbeszerzési Hatóság a Pp. 339. § (1) bekezdésére és
339. § (2) bekezdés q) pontjára, valamint e törvény vonatkozó rendelkezéseire tekintettel a tárgyévben keletkezett
visszafizetési kötelezettségeivel csökkentett összegű tárgyévi bírság bevételeivel a december 31-i állapot szerint
köteles elszámolni. A díjak, a rendbírság, a bírság nyilvántartására, kezelésére és elszámolására egyebekben
az államháztartás számviteléről szóló jogszabályt kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.)
a)
3. § (4) bekezdésében, valamint 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,
b)
31. § (1) bekezdésének első mondatában, illetve 31. § (2) és (5) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre
kötelezettek körének megállapítására, és
c)
86. §-ában foglaltakat az elévülésre
alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.
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92. Statisztikai kötelezettségek
171. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó beszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérők a (2) bekezdésben előírt statisztikai jelentést
készítenek legkésőbb minden év október 31-ig, melyet a honvédelmért felelős miniszter megküld a Bizottság
illetékes szervének. A jelentéshez szükséges adatokat a honvédelemért felelős miniszter az ajánlatkérők irányítását,
felügyeletét ellátó miniszterektől minden év szeptember 30-ig megkéri.
(2) A statisztikai jelentés az odaítélt szerződések számát és értékét a nyertes ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa
szerint határozza meg. A jelentésben a szerződéseket beszerzési tárgyak szerint csoportosítva kell szerepeltetni.
(3) A (2) bekezdésben említett adatokat az alkalmazott eljárás szerinti bontásban, és minden eljárásra külön,
a CPV kategóriái szerint besorolt árubeszerzés, szolgáltatások és építési beruházás szerint kell megadni.
(4) Ha a szerződés megkötése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szerint történt, a (2) bekezdésben felsorolt adatokat
a 75. § (2) bekezdésében meghatározott körülmények szerinti bontásban is meg kell adni.

VIII. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
93. Felhatalmazó rendelkezések
172. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a)
az Európai Unió közös katonai listájával összhangban az 1. mellékletben meghatározott kategóriák részletes
paramétereinek meghatározásával az e törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat,
és
b)
a 7. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti beszerzések e törvény hatálya alóli Országgyűlés általi mentesítésének
kezdeményezésére vonatkozó feltételeket és eljárást, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor
az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményeket.
(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusában meghatározott hirdetmények védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében
alkalmazandó körét, valamint meghatározza azok feladásának és közzétételének szabályait, a hirdetmények egyes
kiegészítő tartalmi elemeit, a bírálati összegezések mintáit, a beszerzések éves statisztikai összegezésére vonatkozó
szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszterrel és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza az ajánlattevők,
részvételre jelentkezők, alvállalkozók, kiemelt alvállalkozók jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, a beszerzési
eljáráshoz kötött minősítés, valamint a jegyzéken tartás során alkalmazandó formanyomtatványok mintáit, valamint
az AH által vezetett jegyzék tartalmi elemeit.

94. Hatálybalépés
173. §		
Ez a törvény 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

95. Átmeneti rendelkezések
174. § (1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, beszerzési eljárások alapján megkötött
szerződésekre és az azokkal kapcsolatban kérelmezett jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra
kell alkalmazni.
(2) A jegyzéken szereplőnek kell tekinteni a törvény hatálybalépésekor a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti jegyzéken szereplő gazdasági szereplőt. E gazdasági szereplők
120. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálata esedékességének megállapításakor – ha ellenőrzésükre a törvény előírásai
szerint még nem került sor – a Kr. szerinti utolsó ellenőrzés időpontját kell figyelembe venni.
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96. Módosító rendelkezések
175. §		
A Pp. 326. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény alapján indult közigazgatási perekre a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.”
176. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a védelmi és a biztonsági
beszerzésekre, valamint a minősített adatokra.”
177. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
178. § (1) A Kbt. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni)
„a) a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal, hogy e beszerzésekre a külön
törvényben meghatározott szabályok alkalmazandók, valamint ha a beszerzés a külön törvény alkalmazása alól is
kivételt képez és a b) pont ba) alpontjának megfelelő kivételi esetben az Országgyűlés illetékes bizottsága külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a külön
törvény alkalmazása alól felmentést adott,”
(2) A Kbt. 9. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beszerzésekkel összefüggésben kezelt közérdekű adat, valamint
közérdekből nyilvános adat megismerését az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott ajánlatkérő
nemzetbiztonsági érdekből – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának
mérlegelésével, legfeljebb az adat keletkezésétől számított tíz éves időtartam lejártáig – korlátozhatja.
(12) A (11) bekezdés alapján az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
a) beszerzéssel összefüggésben feladat- és hatáskörében eljáró szerv határozatának,
b) beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője személyének, valamint
c) beszerzésre vonatkozó szerződések megnevezésének, tárgyának, értékének, időtartamának, a szerződő felek
nevének
megismerése nem korlátozható.”
(3) A Kbt. 198. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„12. a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beszerzések Országgyűlés illetékes bizottsága általi mentesítésének
kezdeményezésére vonatkozó feltételeket és eljárást, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő
által érvényesítendő követelményeket;”

97. Hatályon kívül helyező rendelkezések
179. §		
Hatályát veszti a Kbt. 198. § (1) bekezdés 20. és 22. pontja, valamint 201. § g) pontja.

98. Az Európai Unió jogának való megfelelés
180. § (1) Ez a törvény a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról,
valamint a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 30. § (2) és (3) bekezdése, a 31. § (1) bekezdése, a 32. § (1) bekezdése, a 70. § (3) bekezdése, a 110. § és a 112. §
(3) bekezdése a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és
az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 11-ei 1986/2015/EU bizottsági
végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1162

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. szám

(3) E törvény 2. és 3. melléklete a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2002. november 5-i 2195/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi XXX. törvényhez
A törvény hatálya alá tartozó, az Európai Unió közös katonai listájának alapulvételével meghatározott
haditechnikai eszközök és szolgáltatások kategóriái
Magyarázat : Az idézőjelben lévő kifejezések tartalmának meghatározása az Európai Unió közös katonai listájának „A
listában szereplő kifejezések fogalom meghatározása” című részében található. A pontok szövegének elején található
rövidítések az Európai Unió közös katonai listájának való megfeleltetést szolgálják.
1.
ML1: Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek
12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz
tervezett részegységek
2.
ML2: 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek
12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges
részegységek
3.
ML3: Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek
4.
ML 4: Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint
a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz
tervezett alkatrészek
5.
ML5: Kifejezetten katonai célra terveztt tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, továbbá
a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett
részegységek és szerelvények
6.
ML 6: Szárazföldi járművek és részegységeik
7.
ML 7: Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, kapcsolódó
berendezések, összetevők és anyagok
8.
ML 8: „Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők
9.
ML 9: Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, alkatrészek és
egyéb vízfelszíni járművek
10.
ML 10: „Repülőgép”, „levegőnél könnyebb légi jármű”, személyzet nélküli légi jármű, repülőgéphajtómű (motor)
és „repülőgép”-részegység, hozzátartozó berendezések és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai
felhasználásra terveztek vagy alakítottak át
11.
ML 11: Az Erópai Unió közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, vezetésirányítási rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, valamint kifejezetten ezekhez tervezett részegységek
12.
ML 12: Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett
különleges részegységek
13.
ML 13: Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek
14.
ML 14: „Kifejezetten katonai gyakorló eszközök” vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára szolgáló
berendezések, szimulátor berendezések az 1. pontban vagy a 2. pontban meghatározott bármilyen tűzfegyver
és fegyverzet használatának begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő
eszközök
15.
ML 15: Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, valamint
a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő eszközök
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18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
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ML 16: Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az Európai Unió közös katonai
listájának 1–4., 6., 9., 10., 12. vagy 19. fejezetében meghatározott eszközökhöz terveztek
ML 17: Különféle berendezések, anyagok és „könyvtárak”, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek
ML 18: Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai:
a)
kifejezetten az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek „gyártásához” tervezett
vagy átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, valamint
b)
kifejezetten az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához,
minősítéséhez és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz
tervezett berendezések.
ML 19: Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy ellentevékenység
eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek részegységek
ML 20: Kriogén és „szupravezető” berendezések, valamint kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és
kiegészítő eszközök
a)
kifejezetten katonai földi, vízi, reülőgép fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett
berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (–170 °C) alatti hőmérsékletet
előállítani vagy fenntartani;
Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes
vagy nem villamos vezető anyagokból – például a műanyagok, vagy az epoxigyantával impregnált
anyagok – előállított kiegészítő eszközökből vagy részegységekből épülnek fel.
b)
olyan szupravezető villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai
földi, vízi, repülőgép fedélzeti, vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű
mozgása közben is működtethetők.
ML 21: „Szoftver”, a következők szerint:
a)
kifejezetten az EU közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok vagy „szoftver”
„kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftver”;
b)
az Európai Unió közös katonai listája 21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb
speciális „szoftver”
ML 22: „Technológia”, kormányrendeletben meghatározottak szerint
HUML 23: Kifejezetten katonai célú felszerelések, kormányrendeletben meghatározottak szerint
HUML 24: Kifejezetten katonai célú szolgáltatások, valamint tábori ellátást biztosító, kifejezetten katonai
célokra használt eszközök
HUML 25: Rendvédelmi, rendészeti kényszerítő eszközök, alkalmazásához szükséges anyagok

2. melléklet a 2016. évi XXX. törvényhez
A törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások

1

A

B

C

Kategória
száma

Tárgy

CPV-hivatkozási szám

2

1.

Karbantartási és javítási szolgáltatások

3

2.

Külföldi katonai segítséggel kapcsolatos
szolgáltatások

50000000–5, 50100000–6-tól
50884000–5-ig (kivéve
50310000–1-től 50324200–4-ig
és 50116510–9, 50190000–3,
50229000–6, 50243000–0) és
51000000–9-től 51900000–1-ig
75211300–1
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4

3.

Védelmi szolgáltatások, katonai védelmi
szolgáltatások és polgári védelmi szolgáltatások

75220000–4, 75221000–1,
75222000–8

5

4.

Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok
szolgáltatásai

79700000–1-től 79720000–7-ig

5.

Szárazföldi közlekedési szolgáltatások

60000000–8, 60100000–9 -től
60183000–4-ig (kivéve 60160000–7,
60161000–4), és 64120000–3-tól
64121200–2-ig

7

6.

Légi személyszállítási és teherfuvarozási
szolgáltatások, kivéve a postai küldemények
szállítását

60400000–2, 60410000–5-től
60424120–3-ig (kivéve 60411000–2,
60421000–5), 60440000–4-től
60445000–9-ig és 60500000–3

8

7.

Szárazföldi és légipostai küldemények szállítása

60160000–7, 60161000–4,
60411000–2, 60421000–5

9

8.

Vasúti közlekedési szolgáltatások

60200000–0-től 60220000–6-ig

10

9.

Vízi szállítás

60600000–4-től 60653000–0-ig, és
63727000–1-tól 63727200–3-ig

6

11

10.

Közlekedési mellék- és kiegészítő szolgáltatások

63100000–0-tól 63111000–0-ig,
63120000–6-tól 63121100–4-ig,
63122000–0, 63512000–1 és
63520000–0-tól 6370000–6-ig

12

11.

Távközlési szolgáltatások

64200000–8-tól 64228200–2-ig,
72318000–7, és 72700000–7-től
72720000–3-ig

13

12.

Pénzügyi szolgáltatások: Biztosítási szolgáltatások

66500000–5-től 66720000–3-ig

13.

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

50310000–1-től 50324200–4-ig,
72000000–5-től 72920000–5-ig
(kivéve 72318000–7, és
72700000–7-től 72720000–3-ig),
79342410–4, 9342410–4
73000000–2-től 73436000–7-ig

15

14.

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és értékelő
vizsgálatok, ide nem értve 7. § (1) bekezdés
13. pontjában említett kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokat

16

15.

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelői
szolgáltatások

79210000–9-től 79212500–8-ig

14

73200000–4-től 73220000–0-ig,
79400000–8-tól
79421200–3-ig és 79342000–3,
79342100–4 79342300–6,
79342320–2 79342321–9,
79910000–6, 79991000–7,
98362000–8

16.

Vezetési tanácsadó szolgáltatások és ezzel
összefüggő szolgáltatások, ide nem értve a
választottbírósági és békéltetési szolgáltatásokat

71000000–8-tól 71900000–7-ig
(kivéve 71550000–8) és 79994000–8

18

17.

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások
és integrált mélyépítési szolgáltatások;
várostervezési és tájépítészeti szolgáltatások;
az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és
elemző szolgáltatások

19

18.

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési
szolgáltatások

70300000–4-től 70340000–6-ig, és
90900000–6-tól 90924000–0-ig
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19.

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások;
Köztisztasági és hasonló szolgáltatások

90400000–1-től 90743200–9-ig
(kivéve 90712200–3), 90910000–9-től
90920000–2-ig és 50190000–3,
50229000–6, 50243000–0

20.

Védelmi és biztonsági képzési és szimulációs
szolgáltatások

80330000–6, 80600000–0,
80610000–3, 80620000–6,
80630000–9, 80640000–2,
80650000–5, 80660000–8

3. melléklet a 2016. évi XXX. törvényhez
A törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások
A

B

C

1

Kategória
száma

Tárgy

CPV-hivatkozási szám

2

21.

Szállodai és éttermi szolgáltatások

55100000–1-től 55524000–9-ig, és
98340000–8-tól 98341100–6-ig

3

22.

Közlekedési mellék- és kiegészítő
szolgáltatások

63000000–9-től 63734000–3-ig (kivéve
63711200–8, 63712700–0, 63712710–3),
63727000–1-tól 63727200–3-ig és
98361000–1

4

23.

Jogi szolgáltatások

79100000–5-től 79140000–7-ig

24.

Személyzet-elhelyezési és -ellátási
szolgáltatások, ide nem értve a 7. §
(1) bekezdés 12. pontja szerinti,
foglalkoztatásra irányuló szerződéseket

79600000–0-tól 79635000–4-ig (kivéve
79611000–0, 79632000–3, 79633000–0) és
98500000–8-tól 98514000–9-ig

5

6

25.

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

7

26.

Egyéb szolgáltatások

79611000–0 és 85000000–9-től
85323000–9-ig (kivéve 85321000–5 és
85322000–2)
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4. melléklet a 2016. évi XXX. törvényhez
1. Az Infotv. 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok táblázatának 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Adat

4.

Frissítés

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, A döntés meghozatalát
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
követő hatvanadik napig.
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében
annak időtartama, valamint az említett adatok
változásai, a védelmi és biztonsági célú
beszerzések adatai és a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
beszerzések, és az azok eredményeként kötött
szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért
kikötött – általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes
ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti
értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél
hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy
évre számított összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe
kell számítani

Megőrzés

A közzétételt követő 5 évig
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A Kormány 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. és 41. pontjában,
a 45. § (1) bekezdés 74. pontja tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. alcíme
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az e rendelet alkalmazási körébe tartozó támogatások felhasználása rendjének részletszabályait az 1. melléklet
szerinti egységes működési kézikönyv határozza meg.”
2. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. kitöltőprogram: a www.szechenyi2020.hu honlapon elérhető E-ügyintézés 2014–2020 funkciónak a támogatási
kérelmek kitöltését és beadását támogató felülete,”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„19a. konzorciumvezető: a konzorciumnak a tagjai által a konzorciumot létesítő szerződésben a többi tag harmadik
személyekkel szembeni képviseletére feljogosított tagja,”
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 32a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„32a. pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás: olyan támogatási forma, amelyben a végső
kedvezményezett pénzügyi terméket vesz igénybe és egyidejűleg vissza nem térítendő támogatásban is részesül,”
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„34. pénzügyi közvetítő: olyan szervezet, amelyre az alapok alapját végrehajtó szervezet a végrehajtási feladatok egy
részét bízta az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (5) bekezdésében meghatározottak
szerint,”
(5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
(Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában)
„2a. illetékes hatóság: a 2007. évi XVII. törvény 9. § c) pontja szerinti hatóság,”

3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 11. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium pénzügyi feladatai keretében)
„6. megküldi az igazoló hatóság részére az irányító hatóságok által összeállított és egyezetett, az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikke szerinti pénzügyi adatokat legkésőbb az ott meghatározott határidőket
megelőző 14 naptári nappal.”
4. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alapok igazoló hatósága)
„c) az irányító hatóság által az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter útján megküldött pénzügyi
adatok alapján összeállítja az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikkében meghatározott
kimutatásokat, és továbbítja az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikke szerinti elektronikus
adatcsere rendszeren keresztül az Európai Bizottság részére,”
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(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alapok igazoló hatósága)
„e) a monitoring és információs rendszerben pénzügyi nyilvántartást vezet, amelynek keretében nyilvántartja
az Alapokból származó támogatás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő,
visszafizetett, visszavont, valamint a behajthatatlan összegeket,”
5. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakpolitikai felelősöket a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopa határozza meg.”
6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 12. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„12. Az irányító hatóság, a közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet feladatai”
7. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság)
„26. biztosítja az igazoló hatóság részére a központosított számviteli nyilvántartás vezetéséhez az igazoló hatóság
által készített elszámolások és kimutatások, valamint az egységes informatikai rendszerben rögzített adatok
megfelelőségének, hitelességének alátámasztása érdekében bekért bizonylatok és dokumentumok (kivéve
fizetésiszámla-kivonatok) rendelkezésre bocsátását,”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„30. megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére az 1303/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 112. cikke szerinti pénzügyi adatokat legkésőbb az ott meghatározott határidőket megelőző 21
nappal.”

8. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a programot érintő audit jelentésben megfogalmazott korrekciók kapcsán
az igazoló hatóság által kért adatok, alátámasztó dokumentumok és bizonylatok a kérésnek megfelelően megküldésre
kerüljenek az igazoló hatóság részére.”
9. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások
tekintetében)
„a) a felhívás címét – pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén ennek tényére történő
utalással – és célját,”
10. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/H. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Pénzügyi eszközökkel összefüggő felhívás esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni
a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés b), c), e) és h) pontjában meghatározottakat,
valamint]
„a) a pénzügyi termék nevét – pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén ennek tényére
történő utalással – és célját,”
11. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 45. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A felhívás az irányító hatóság vezetője által jóváhagyott tartalommal hirdethető meg. Az irányító hatóság
felelőssége a felhívás e rendelet és a vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseivel való összhangjának megteremtése.”
12. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a 49. § (1) bekezdése alapján elvégzi a módosított
felhívás minőségbiztosítását, továbbá a közleményt és a módosított felhívást – szükség esetén a javasolt pontosítások
átvezetését követően – haladéktalanul, de legkésőbb az azok beérkezését követő munkanapon közzéteszi. Ha
a módosítás értelmében a kitöltőprogramot is módosítani kell, a módosított felhívás a módosított kitöltőprogrammal
egyidejűleg kerül közzétételre.”
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(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a módosított felhívás közzététele
a) a támogatási kérelem benyújtásának első lehetséges határnapját megelőző nyolc napon belül történik, támogatási
kérelem a módosított felhívásban meghatározott napon, de legkorábban a módosított felhívás közzétételét követő
nyolcadik napon nyújtható be,
b) a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban történik, a módosított felhívás közzétételét követő
legalább nyolc napig biztosítani kell a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét az 53. § (1) bekezdésében
meghatározott kivétellel.”
13. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56/C. § A kedvezményezett az 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőig szerződésmódosítási bejelentés
keretében benyújtja a projektdokumentációt, amelyet az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok
szerint megvizsgál. Ha a projektdokumentáció az irányító hatóság által a felhívásban meghatározott értékelési
szempontoknak megfelel, az irányító hatóság az 56. § (3) bekezdése szerinti szerződést módosítja a projekt
megvalósítása érdekében.”
14. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ITP módosítását évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti a területi szereplő.
Már megjelent felhívás keretösszege csökkentését kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 1301/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 7. cikk (4) bekezdése hatálya alá tartozó területi
szereplő kezdeményezheti, ha a támogatási kérelmet kizárólag a területi szereplő, az általa vezetett konzorcium vagy
a – közvetlenül vagy közvetve – többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság nyújthatja be.”
15. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra kizárólag egy területi szereplő, az általa
vezetett konzorcium, vagy olyan közvetlenül vagy közvetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaság nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a területi szereplő többségi tulajdonnal rendelkezik, a X. és
XII. Fejezet kiemelt eljárásrendre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a felhívás erre irányuló rendelkezése
alapján döntés-előkészítő bizottság hívható össze.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése vagy az általa
kijelölt bizottsága határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.”

16. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésekben való részvételre vonatkozó kérelmet az a támogatást
igénylő, illetve kedvezményezett nyújthat be, aki vagy amely kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként
szerepel a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
(2) A támogatási kérelem, az egységes kérelem, a kifizetési igénylés benyújtása során a támogatást igénylő,
illetve kedvezményezett helyett az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású
meghatalmazott is eljárhat. A meghatalmazás nyilvántartásba vételének és megszüntetése bejelentésének szabályait
az 1. melléklet 8/A.1–8/A.7. pontja határozza meg.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról
szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet) 11. cikk (4) bekezdésében meghatározott előzetes ellenőrzés során a kapcsolattartás kizárólag
elektronikus úton történik.”

17. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) EMVA forrásból nyújtott, egységes kérelemmel érintett támogatás esetén a felhívás rendelkezhet úgy, hogy
a támogatás igénybevételére benyújtott támogatási kérelem magában foglalja a kifizetési igénylést is.”
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18. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/H. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A felhívás erre vonatkozó rendelkezése szerint a kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség
a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt:
vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben
a kifizető ügynökség a szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi
döntést csak a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.”
19. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett helyett és nevében az egyes eljárási cselekmények elektronikus
ügyintézése során az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként szereplő
kamarai meghatalmazott jár el, a kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények
elektronikus elvégzéséhez.
(2) A kamarai meghatalmazás nyilvántartásba vételének és megszüntetése bejelentésének szabályait az 1. melléklet
8/A.8–8/A.11. pontja tartalmazza.”
20. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az irányító hatóság a támogatási kérelem beérkezését követően, a felhívásban szereplő jogosultsági szempontok
szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését.
A mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra,
valamint a helyi vagy területi önkormányzatok számára is nyitva álló, standard vagy az 57/A. § (2) és (3) bekezdése
szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek esetén a jogosultsági
ellenőrzés kizárólag a közigazgatási adatbázisokban rendelkezésre álló, hozzáférhető vagy más közhiteles
nyilvántartásokból elérhető adatok ellenőrzésére, az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelésre,
valamint a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek teljeskörűségének vizsgálatára irányulhat.”
21. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy a támogatási kérelmek tartalmi értékelése során alkalmazott mérlegelést
igénylő és mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok)
„f ) mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra
benyújtott támogatási kérelmek esetén kiterjednek a monitoring és információs rendszerben a támogatást igénylő
korábbi – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet], valamint e rendelet hatálya alá tartozó – projektjeivel kapcsolatban
rendelkezésre álló információk, így különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságok vizsgálatára.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés f ) pontját akként kell alkalmazni, hogy a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat
pontszámot csökkentő tényezőként kell figyelembe venni.”

22. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A támogatási kérelemről való döntéshozatal során figyelembe kell venni a XVI. Fejezet alapján lefolytatott
ellenőrzés eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.”
23. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A projekt szakmai tartalma szerinti felelős irányító hatóság vezetője az általa benyújtott éves fejlesztési keret
elfogadását követően a VEKOP-ra eső támogatási keretösszeg feletti rendelkezési jogot az Uniós fejlesztések
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] alapján gyakorolja. A projekt szakmai tartalma szerinti felelős
irányító hatóságra e támogatási keretösszeg tekintetében a 12. alcímet kell alkalmazni.”
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24. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 26. alcíme a következő 70/A. és 70/B. §-sal egészül ki:
„70/A. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel érintett
felhívásokra, valamint a helyi vagy területi önkormányzatok számára is nyitva álló, standard vagy az 57/A. § (2) és
(3) bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi
értékelését törvényben meghatározott szakértői névsorból kiválasztott két értékelő végzi.
(2) Az értékelők értékelésre történő felkészítését és az értékelés minőségellenőrzését az irányító hatóság végzi.
(3) Ha az értékelések eredménye között 30%-nál nagyobb az eltérés, az irányító hatóság újraértékelést rendel el.
70/B. § (1) A 70/A. § szerint elvégzett értékelést követően az irányító hatóság döntés-előkészítő bizottságot hív össze.
(2) Az 57/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívások kivételével a döntés-előkészítő
bizottság tagjainak száma három fő. A döntés-előkészítő bizottságba az irányító hatóság, a szakpolitikai felelős és
az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter delegál tagot.”
25. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 28/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„28/A. Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén alkalmazandó benyújtási
és kiválasztási szabályok
74/A. § (1) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatást igénylőnek a mindkét
támogatási formára vonatkozó támogatási kérelmet a monitoring és információs rendszeren keresztül kell elkészítenie
és benyújtania.
(2) A pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó felhívásnak a 46. §-ban foglaltakon
felül tartalmaznia kell a támogatás részét képező pénzügyi termék részletes leírását is.
74/B. § (1) Ha a támogatási kérelem valamely támogatási forma tekintetében a jogosultsági ellenőrzési feltételeknek
nem felel meg, akkor a támogatási kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani, és erről a támogatást igénylőt
a XXIX. Fejezet szabályai szerint értesíteni kell.
(2) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén mindkét támogatási formára vonatkozóan
csak akkor köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást
megítélő támogatási döntéssel rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénzügyi termékről a kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül, a vissza
nem térítendő támogatásról a 68. § (1) bekezdése szerinti határidőben kell döntést hozni, és a 81. § (3) bekezdése
szerinti határidőben szerződést kötni.
74/C. § Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ha az alapok alapját végrehajtó
szervezet vagy a pénzügyi közvetítő a végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondja, az a fenntartási időszak
időtartama alatt a támogatási szerződéstől történő elállást is eredményezi.”
26. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kezességvállalás pénzügyi eszköz esetén az (1) bekezdés c)–e) pontja nem alkalmazandó.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a kedvezményezett természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás, az önerő rendelkezésre állásáról
– választása szerint – a (4) bekezdés szerinti igazoló dokumentum benyújtása nélkül kizárólag a (3) bekezdés c) pontja
szerint nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre
állását.”
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben, ha a kedvezményezett a projektet nem vagy csak részben valósítja meg, és
emiatt az irányító hatóság vagy a kedvezményezett a támogatási szerződéstől elállt vagy azt felbontották, az irányító
hatóság kezdeményezi
a) az állami adóhatóságnál a kedvezményezett adószámának törlését, vagy
b) természetes személy kedvezményezett esetén a 164. § (3) bekezdés e) pontja szerinti kizárását az e rendelet hatálya
alá tartozó támogatások igénybevételéből.”
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(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a támogatási szerződésbe foglalva köteles nyilatkozni arról, hogy)
„f ) ha az Atr. 2. § 1. pont a)–d) alpontja szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást igényel, a folyamatban lévő
és az azt megelőző két pénzügyi év során részére megítélt csekély összegű (de minimis) támogatásnak mennyi volt
a támogatástartalma.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) EMVA forrásból származó támogatás esetén
a) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke alapján a kedvezményezettet
terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül,
és
b) ha a kedvezményezettnek köztartozása vagy a kifizető ügynökséggel szemben tartozása áll fenn, a kifizethető
támogatást a kifizető ügynökség a köztartozással, valamint a tartozással csökkentett összegben folyósítja, azzal, hogy
a támogatott tevékenységet a támogatási szerződésben meghatározott szakmai tartalom és intenzitás mellett kell
a kedvezményezettnek megvalósítania.”

28. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nem közbeszerzés köteles beszerzés esetén a felhívás erre vonatkozó rendelkezése alapján a beszerzési
igényt az ajánlattételi határidőt megelőző öt nappal a kedvezményezett és a támogatást igénylő köteles
a www.szechenyi2020.hu honlapon az ott meghatározott követelmények szerint közzétenni. Nem kell közzétenni
az 5. melléklet 2.3.2.5a. pontja szerint megállapított beszerzési igényt.”
29. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az éves beszámoló keretében az igazoló hatóság készíti el számviteli évenként az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 137. cikke szerinti elszámolásokat.”
30. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az előleg felhasználására és az előleggel való elszámolásra vonatkozó összegszerű és időbeli ütemezést
a felhívásban és a támogatási szerződésben rögzíteni kell. Állami támogatás esetén az irányító hatóság a felhívásban
rögzíti, hogy a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.”
31. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az előlegigénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított hét napon belül, legfeljebb tizenöt napos
határidő tűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra kell
felhívni a kedvezményezettet a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével. Az e bekezdés szerinti határidők a 115. §
(2a) bekezdése szerinti esetben nem alkalmazandók.”
32. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A támogatás folyósítására – a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés alapján – utófinanszírozással
a kedvezményezett fizetési számlájára, vagy közvetlenül a szállító, az engedményes vagy a zálogjogosult fizetési
számlájára történő utalással kerül sor.
(1a) Zálogjogosult részére történő folyósítás – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – akkor
lehetséges, ha a zálogjogot az e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló projekt érdekében alapították.
(1b) Ha a 175. § (1) bekezdése alapján a támogatás visszakövetelésére kerül sor, a visszafizetési kötelezettség akkor is
a kedvezményezettet terheli, ha a támogatás a zálogjogosult, a szállító vagy az engedményes részére került átutalásra.
(1c) Az (1) bekezdéstől eltérően pénzforgalmi számla helyett korlátozott rendelkezésű számlára is utalható
támogatás, ha a korlátozott rendelkezésű számla az e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló projekt
megvalósítása érdekében került megnyitásra.
(1d) Előleget és szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatást nem lehet zálogjogosult
részére vagy korlátozott rendelkezésű számlára utalni.”
33. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 130. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A benyújtott engedményezési szerződésnek vagy engedményezési értesítőnek, a zálogszerződésnek (ide értve
az óvadékot alapító szerződést is) vagy a teljesítési utasításnak tartalmaznia kell
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a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a támogatási szerződés azonosító számát,
c) a támogató megnevezését,
d) az engedményezett vagy elzálogosított követelés (támogatási összeg) forintban történő megjelölését,
e) az engedményes vagy zálogjogosult fizetésiszámla-számát, melyre a támogatási szerződés alapján fennálló,
a megállapodásról való értesülést követően esedékessé és kifizethetővé váló követelés teljesítését kéri,
f ) a zálogjogosult nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy a támogató és a kedvezményezett között létrejött támogatási
szerződés feltételeit ismeri, valamint annak tudomásulvételét, hogy
fa) a támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg csak akkor kerülhet kifizetésre, ha a követelés
kötelezettje e rendelet és a támogatási szerződés alapján azt kifizethetőnek minősítette,
fb) a támogatási összeg műszaki és pénzügyi teljesítés esetén is csak akkor kerülhet kifizetésre, ha a támogatás
felhasználása e rendelet és a támogatási szerződés alapján szabályos volt,
fc) a támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg a támogatási jogviszony fennállása alatt csökkenhet,
ez esetben a támogató csak a csökkentett összeget utalja részére,
fd) előleget és szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatást a támogató nem utal
részére.
(2b) Zálogjogosultként az irányító hatóság kizárólag a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény
szerinti hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat fogadja el.”
34. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Záró kifizetési igénylés esetén az irányító hatóság több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kedvezményezettet
és több alkalommal is feltehet részére tisztázó kérdést. Ezt az eljárást az irányító hatóság első hiánypótlási felhívásának
kedvezményezett általi kézhezvételét követő hatvan napon belül le kell zárni. Az eljárást az irányító hatóság indokolt
esetben felfüggesztheti.”
35. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXII. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

„SZABÁLYTALANSÁGI DÖNTÉSEK ELLENI JOGORVOSLAT, JELENTÉSTÉTEL”
36. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 177. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A behajtott és kompenzált összegek igazoló hatóság pénzforgalmi számlája felé történő rendezése az igazoló
hatóság által összeállított közösségi hozzájárulás rendezés keretében történik. Az irányító hatóság gondoskodik
a befolyt és a kompenzált követeléseknek a monitoring és információs rendszerben történő rögzítéséről a teljesítést
követő öt napon belül.
(2) A kincstár által kiállított pénzforgalmi számlakivonatok adatait a pénzforgalmi számla felett rendelkezőknek
a monitoring és információs rendszerben a kézhezvételt követő két napon belül kell rögzíteni és a rögzítést követő
két napon belül jóváhagyni. Ha a befolyt összeg két napon belül nem azonosítható be, egyéb tételként kell rögzíteni,
majd a beazonosítást követően módosítani kell a számlakivonat-rögzítést.”
37. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség az 1. melléklet 279.1–279.3. pontja szerinti esetekben és módon áll fenn.”
38. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 182. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az irányító hatóság elkészíti az Európai Bizottság vezetői nyilatkozat és éves összefoglaló elkészítésére vonatkozó
útmutatója szerinti éves összefoglalót, amely tartalmazza
a) a végleges audit jelentések összefoglalóját és
b) az irányító hatóság által végzett dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések összefoglalóját.
(2) Az irányító hatóság az éves összefoglaló alapján elkészíti az előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre
vonatkozó információk benyújtásának formátuma, a közös cselekvési terv mintája, a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia,
az auditvélemény és az éves kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó
végrehajtási jelentések mintája tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. január 20-i (EU) 2015/207 bizottsági végrehajtási rendelet
VI. mellékletének megfelelő vezetői nyilatkozatot.
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(3) Az igazoló hatóság készíti el az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 137. cikke szerinti
elszámolásokat az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz
való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító
hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendeletnek megfelelően.”
39. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 183. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az irányító hatóság minden év október 15-ig elkészíti a számviteli évről az éves összefoglalót, a vezetői
nyilatkozatot, az irányítási és kontroll rendszer számviteli év alatt bekövetkezett változásairól szóló beszámolót, majd
azokat megküldi az audit hatóságnak és az igazoló hatóságnak. Az irányító hatóság azon projektek listáját is megküldi
az audit hatóság és az igazoló hatóság részére, melyeket nem kíván szerepeltetni az éves elszámolásban.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 183. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A feltöltött dokumentumokat az igazoló hatóság február 15-ig továbbítja az Európai Bizottság részére
az elektronikus adatcsere rendszeren keresztül.”

40. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 198/A. §-sal egészül ki:
„198/A. § (1) Az EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetén, ha a kifizető ügynökség vagy az irányító
hatóság által küldött iratok megküldése ügyfélkapun keresztül történik, az ügyfélkapun keresztül megküldött irat
a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyéről való letöltése útján
történő átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer az irat kézhezvételét
igazolja vissza.
(2) Az EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetén, ha a támogatást igénylőnek, illetve kedvezményezettnek
meghatalmazottja van, az iratokat a meghatalmazott részére kell megküldeni. A támogatást igénylő, illetve
kedvezményezett kérheti, hogy akkor is számára kerüljön kézbesítésre az irat, ha az ügyben meghatalmazottja van,
kivéve az 57/B. § (6) bekezdése szerinti esetet.
(3) Az EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén, ha a támogatást igénylőnek, illetve kedvezményezettnek
több meghatalmazottja van, az iratok az átvételre írásban kijelölt meghatalmazottnak, ilyen kijelölés hiányában vagy
több írásbeli kijelölés esetén – az ügyfél egyidejű értesítésével – az adott intézkedésben utoljára eljáró, hatályos
képviseleti joggal rendelkező meghatalmazottnak kerülnek kézbesítésre.”
41. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/F. §-sal és 201/G. §-sal egészül ki:
„201/F. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelettel
[a továbbiakban: 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet] megállapított 115. § (2a) bekezdését, 115/A. § (6) bekezdését, 116. §
(2) bekezdését, 117. § (7) bekezdését, 1. melléklet 101.1., 104.1. és 104.2. pontját a 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és
ba) a 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet, továbbá
bb) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet]
hatálybalépésekor is folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
201/G. § (1) A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket – a (2)–(4) bekezdésben és
a 201/H. §-ban meghatározott kivétellel – a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
(2) A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 52. § (2) bekezdését csak a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
hatálybalépését követően minőségbiztosítás céljából az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
részére megküldött módosított felhívásokra és közleményekre kell alkalmazni.
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(3) A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 62. § (2) bekezdés f ) pontját és (3) bekezdését csak a 98/2016.
(V. 13.) Korm. rendelet 21. §-a hatálybalépését követően minőségbiztosítás céljából az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter részére megküldött új felhívásokra kell alkalmazni.
(4) A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 68. § (5) bekezdését, 70/A. és 70/B. §-t a 98/2016. (V. 13.)
Korm. rendelet hatálybalépését követően megkezdett tartalmi értékelésekre kell alkalmazni.
(5) A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezések alapján szükségessé váló felhívás-módosításokról
az irányító hatóságoknak közlemény formájában kell gondoskodniuk a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését
követő tíz napon belül.”
42. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/H. §-sal egészül ki:
„201/H. § A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 77. § (6) bekezdését a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
26. § (3) bekezdése hatálybalépését követően tett nyilatkozatokra kell alkalmazni.”
43. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 202. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„202. § Ez a rendelet
1. az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról,
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
2. az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
3. a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i
223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
4. a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
5. az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről
szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
6. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
8. a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
9. az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési
támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
10. az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról
szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
11. az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek,
a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet,
12. az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való
benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító
hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet,
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13. az előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma,
a közös cselekvési terv mintája, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó
végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia, az auditvélemény és az éves kontrolljelentés
mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazásában az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája
tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2015. január 20-i (EU) 2015/207 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
44. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
4. melléklete a 2. melléklet és
c)
5. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
45. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
1. alcímének címében a „köre” szövegrész helyébe a „köre, hatálya” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdés 5. pontjában az „az” szövegrész helyébe az „az e” szöveg,
3.
3. § (1) bekezdés 6. pontjában az „előzetes elemzés” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság által az érintett
szakpolitikai felelős bevonásával elkészítendő előzetes elemzés” szöveg,
4.
3. § (1) bekezdés 39. pontjában a „pénzügyi befejezést” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás befejezését”
szöveg,
5.
3. § (1) bekezdés 42. pontjában a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg,
6.
3. § (1) bekezdés 51. pontjában a „szállító vagy engedményes pénzforgalmi számlájára” szövegrész helyébe
a „szállító, engedményes vagy zálogjogosult fizetési számlájára” szöveg,
7.
3. § (1) bekezdés 63. pontjában a „megye, megyei jogú város és a főváros” szövegrész helyébe a „megyei
önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata és a fővárosi önkormányzat” szöveg,
8.
3. § (1a) bekezdés 6. pontjában az „adatoknak” szövegrész helyébe az „adatok,” szöveg,
9.
4. § (1) bekezdés i) pontjában a „foglalt” szövegrész helyébe a „foglal” szöveg,
10.
25. § (1a) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.)” szöveg,
11.
29. § (6) bekezdésében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervezetek, valamint az illetékes hatóság” szöveg,
12.
41/D. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „akkor lehet kevesebb,” szövegrész helyébe az „a következő
esetekben lehet kevesebb:” szöveg,
13.
47. § (3) bekezdésében a „támogatási okirat” szövegrész helyébe a „támogatói okirat” szöveg,
14.
53. § (1) bekezdésében a „kimerül” szövegrész helyébe a „kimerül – ide értve a felhívás keretösszegének
csökkentését is –” szöveg,
15.
55. §-ában a „165. § (3)” szövegrész helyébe a „172. § (6)” szöveg, a „212.4. pontot és a 269.3–269.5.” szövegrész
helyébe a „269.3–269.5. pontot, a 328.6. pontot és a 329.2.” szöveg,
16.
57/C. § (6) bekezdésében az „a támogatási, illetve kifizetési kérelemmel érintett terület, illetve állatlétszám
megállapítása és a körülmények mesterséges megteremtésének vizsgálata érdekében szükséges” szövegrész
helyébe az „az” szöveg,
17.
57/L. § (4) bekezdésében a „küld meg” szövegrész helyébe a „küld meg, kivéve az 57/B. § (6) bekezdése szerinti
esetet” szöveg,
18.
60. § (3) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
19.
60. § (4) bekezdésében a „túl” szövegrész helyébe a „belül nem” szöveg,
20.
60. § (6) bekezdésében a „benyújtott nyilatkozat” szövegrész helyébe a „benyújtott nyilatkozat a benyújtási
határidőn túl került benyújtásra vagy” szöveg,
21.
61. § (4) bekezdésében a „sorrendisége” szövegrész helyébe a „sorrendiségük” szöveg,
22.
65. § (2) bekezdésében a „jóváhagyását” szövegrész helyébe az „állásfoglalását” szöveg,
23.
65. § (2a) bekezdés nyitó szövegrészében a „jóváhagyásra” szövegrész helyébe az „állásfoglalásra” szöveg,
24.
65. § (5) bekezdésében a „minősül” szövegrész helyébe a „minősül,” szöveg, a „támogatható” szövegrész helyébe
a „támogathatók” szöveg,
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68. § (5) bekezdésében az „időtartama” szövegrész helyébe az „időtartama, továbbá az az időtartam, amikor
törvényben meghatározott szakértői névsorban nem szerepel a támogatási kérelem tartalmi értékeléséhez
szükséges szakértelemmel rendelkező értékelő” szöveg,
71. § (2) bekezdésében a „helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS)” szövegrész helyébe a „HACS-ok”
szöveg,
29. alcíme címében a „támogatási okirat” szövegrész helyébe a „támogatói okirat” szöveg,
77. § (4) bekezdésében a „másolata,” szövegrész helyébe a „másolata, a projekt keretében kifizetett számla és
a kifizetést igazoló dokumentum” szöveg,
84. § (3) bekezdésében az „együttes” szövegrész helyébe a „nemleges” szöveg,
86. § (3) bekezdésében az „elállásra,” szövegrész helyébe az „elállásra, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső
kedvezményezettel kötött szerződés felmondására,” szöveg,
89. § (1) bekezdésében az „Átalakulás vagy egyesülés” szövegrész helyébe az „Átalakulás, egyesülés vagy
szétválás” szöveg,
92. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „konstrukció” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
92. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontjában az „a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett által”
szövegrész helyébe az „az” szöveg,
97. § (2) bekezdésében a „kedvezményezettek” szövegrész helyébe a „kedvezményezettek, támogatást
igénylők” szöveg,
99. § (4) bekezdésében a „szabálytalanságról” szövegrész helyébe a „szabálytalanságról vagy a szabálytalansági
gyanú elutasításáról” szöveg,
100. § (6) bekezdésében a „szabálytalanságról” szövegrész helyébe a „szabálytalanságról vagy a szabálytalansági
gyanú elutasításáról” szöveg,
107. § (2) bekezdésében a „szabálytalanságról” szövegrész helyébe a „szabálytalanságról vagy a szabálytalansági
gyanú elutasításáról” szöveg,
110. § (4) bekezdésében az „elszámolható költségek nemzeti szabályzatát” szövegrész helyébe az „5. melléklet
szerinti elszámolható költségekről szóló nemzeti szabályozást” szöveg, a „szabályzatban” szövegrész helyébe
a „nemzeti szabályozásban” szöveg,
112. § (2) bekezdésében az „árfolyamon” szövegrész helyébe a „havi elszámoló árfolyamon” szöveg,
113. § (1) bekezdésében az „a monitoring és információs rendszerben összeállítja az időközi átutalás igénylési
dokumentációt” szövegrész helyébe a „rendszeresen összeállítja a monitoring és információs rendszerben
az időközi átutalás igénylési dokumentációit, valamint számviteli évenként az utolsó időközi igénylés
dokumentációit” szöveg,
113. § (4) bekezdésében a „költségnyilatkozatok” szövegrész helyébe az „Az Európai Bizottság részére benyújtott
elszámolásokat és átutalási igényléseket alátámasztó költségnyilatkozatok” szöveg,
113/A. § (4) bekezdésében az „SFC” szövegrész helyébe az „1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 74. cikke szerinti elektronikus adatcsere” szöveg,
135. § (3) bekezdésében a „hatóság köteles” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, a „visszavonni” szövegrész
helyébe a „visszavonja” szöveg, az „elállni” szövegrész helyébe az „eláll” szöveg,
135/A. § (1) bekezdésében az „az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak
az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(a továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet)” szövegrész helyébe az „a 809/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
145. § (5) bekezdésében az „először a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek
minimális számának 20–25%-át kell véletlenszerűen kiválasztani. A helyszíni ellenőrzésnek alávetendő
kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani” szövegrész helyébe
az „a (2)–(4) bekezdéstől eltérően a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 50. cikk (1) bekezdését kell
alkalmazni” szöveg,
148. § (1) bekezdésében a „minden pénzügyi konstrukcióra vonatkozóan külön programszámla” szövegrész
helyébe az „a programszámlák” szöveg, a „konstrukcióra” szövegrész helyébe a „termékre” szöveg,
a „konstrukción” szövegrész helyébe a „terméken” szöveg,
148. § (2) bekezdés a) pontjában a „konstrukcióra” szövegrész helyébe a „termékre” szöveg,
149. § (1) bekezdésében a „konstrukcióra” szövegrész helyébe a „termékre” szöveg, a „konstrukciók” szövegrész
helyébe a „termékek” szöveg,
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149. § (2) bekezdésében a „konstrukció” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
149. § (3) bekezdésében a „konstrukciók” szövegrész helyébe a „termékek” szöveg, a „konstrukció” szövegrész
helyébe a „termék” szöveg,
149. § (4) bekezdésében a „konstrukcióra” szövegrész helyébe a „termékre” szöveg, a „konstrukció” szövegrészek
helyébe a „termék” szöveg, az „a pénzügyi konstrukciót” szövegrész helyébe a „pénzügyi terméket” szöveg,
150. § (5) bekezdésében a „kezesség” szövegrész helyébe a „kötelezettség” szöveg, a „kezességvállalás”
szövegrész helyébe a „kötelezettségvállalás” szöveg,
151. § (2) bekezdés a) pontjában a „konstrukciónak” szövegrész helyébe a „terméknek” szöveg,
151. § (4) bekezdés a) pontjában a „konstrukciónak” szövegrész helyébe a „terméknek” szöveg,
151. § (4) bekezdés b) pontjában a „konstrukció” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
156. § (2b) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, egyéb esetekben a kifizető ügynökség”
szöveg,
156. § (9) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy a kifizető ügynökség” szöveg,
159. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „irányító hatóság” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vagy
a kifizető ügynökség” szöveg,
159. § (7) bekezdésében az„elrendeli” szövegrész helyébe az„elrendeli az igazoló hatóság egyidejű tájékoztatása
mellett” szöveg,
164. § (3) bekezdés b) pontjában az „elállás” szövegrész helyébe az „elállás, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső
kedvezményezettel kötött szerződés felmondása” szöveg,
165. § (3) bekezdésében az„a kifizető ügynökség által hozott,” szövegrész helyébe az„az 57/B. § (3) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a kifizető ügynökség által hozott” szöveg,
175. § (2) bekezdésében a „részére” szövegrész helyébe a „terhére” szöveg, a „visszafizetni” szövegrész helyébe
a „megfizetni” szöveg,
175. § (5) bekezdésében az „a visszafizetési kötelezettséget az irányító hatóság értesítésben vagy fizetési
felszólításban” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság dönt az alkalmazandó követeléskezelés módjáról és
a visszafizetési kötelezettséget” szöveg,
175. § (8) bekezdésében a „Kincstári körbe” szövegrész helyébe az „Az államháztartás központi alrendszerébe”
szöveg,
176. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „elállhat” szövegrész helyébe az „elállhat, vagy pénzügyi eszköz
esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondhatja” szöveg,
178. § (1) bekezdésében a „projekt pénzügyi” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás” szöveg,
182. § (4) bekezdés d) pontjában az „ellenőrzési tevékenység megkérdőjelezi-e” szövegrész helyébe az „audit
hatóság által végzett ellenőrzések megkérdőjelezik-e” szöveg,
183. § (4) bekezdésében az „és az audit hatóság” szövegrész helyébe az „és az audit hatóság az igazoló hatóság
bevonásával” szöveg,
183. § (7) bekezdés b) pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projektek végleges” szöveg,
192/A. § (1) bekezdésében a „megállapodásban” szövegrész helyébe a „szerződésben” szöveg,
192/A. § (2) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe az „és tagjainak” szöveg,
192/A. § (3) bekezdésében a „megállapodás” szövegrész helyébe a „szerződés” szöveg,
192/B. § (1) bekezdésében a „szabályozás figyelembevételével” szövegrész helyébe a „szabályozásnak – a 116. §
(2) bekezdése kivételével történő – figyelembevételével” szöveg,
201/B. § b) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a kincstár” szöveg

74.
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.
6.8. pontjában az „Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]”
szövegrész helyébe az „549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet” szöveg,
2.
7.1. pontjában a „jelöl” szövegrész helyébe a „jelölhet” szöveg,
3.
9.8. pontjában a „nem érkezik meg az irányító hatósághoz” szövegrész helyébe az „a benyújtási határidőn belül
nem kerül benyújtásra” szöveg,
4.
13.2. pont nyitó szövegrészében a „vizsgálat” szövegrész helyébe az „ellenőrzés” szöveg,
5.
14.8. pontjában a „túl” szövegrész helyébe a „belül nem” szöveg,
6.
22. pontjában a „támogatást igénylő jelenlévő” szövegrész helyébe a „jelenlévő támogatást igénylő” szöveg,
7.
32.2. pontjában a „meghosszabbodik” szövegrész helyébe a „nyugszik” szöveg,
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37.
38.
39.
40.
41.
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36.3. pont d) alpontjában a „szereplő” szövegrész helyébe a „szereplő közgyűlése vagy kijelölt bizottsága”
szöveg,
36.5. pont d) alpontjában a „szereplő” szövegrész helyébe a „szereplő közgyűlése vagy kijelölt bizottsága”
szöveg,
37.1. pontjában a „személyét” szövegrész helyébe a „személyét – a megyei fejlesztési biztos kivételével –”
szöveg,
51.2. pontjában az „Elektronikus kapcsolattartás fejezet szabályai szerint a III. fejezet” szövegrész helyébe
az „54.1–74/B. pont és a 328.1–337.2. pont” szöveg,
68.1. pontjában az „A 4.” szövegrész helyébe az „Az 5.” szöveg,
97/A. pontjában a „212.4. pontot és 269.3–269.5. pontot” szövegrész helyébe a „269.3–269.5. pontot,
328.6. pontot és 329.2. pontot” szöveg,
104.1. pontjában az „előzetesen” szövegrész helyébe a „legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig
előzetesen” szöveg,
138.3. pontjában a „támogatási okirat” szövegrész helyébe a „támogatói okirat” szöveg,
146.2. pontjában az „együttes” szövegrész helyébe a „nemleges” szöveg,
150/D. pontjában a „két” szövegrész helyébe a „több” szöveg,
185.1. pontjában a „régebbi, nemlegesnek minősülő összevont” szövegrész helyébe a „régebbi nemleges”
szöveg,
210.1. pontjában a „rögzíti” szövegrész helyébe a „rögzíti a monitoring és információs rendszerben” szöveg,
229.1. pont e) alpontjában az „a 47. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „e rendelet” szöveg,
229.1. pont f ) alpontjában a „benyújtásáig” szövegrész helyébe a „benyújtásáig, vagy állami támogatás típusú
előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül” szöveg,
229.1. pont g) alpont gb) alpontjában az „az” szövegrész helyébe az „által” szöveg, az „áfa-előleg” szövegrész
helyébe a „fordított áfa-előleg” szöveg,
229.1. pont i) alpontjában a „bionylatok” szövegrész helyébe a „bizonylatok” szöveg,
229.1c. pontjában az „előlege,” szövegrész helyébe az „előlege, vagy” szöveg,
229.4. pontjában a „kompenzálás” szövegrész helyébe az „az előleg elszámolás” szöveg,
229.6. pontjában a „ca) és cb) alpontja, valamint n)” szövegrész helyébe a „ca) alpontja, 229.1. pont n) alpontja,
229.1a. pont c) alpontja, 229.1b. pont c)” szöveg,
235.2. pontjában a „mérlegelése” szövegrész helyébe a „mérlegelése – és az ellenőrző szervek megállapításainak
figyelembevétele –” szöveg,
237.9. pontjában az „időtartamára” szövegrész helyébe az „e rendeletben meghatározott időtartamára” szöveg,
238.1. pontjában az „A kincstári körbe tartozó szervezetek” szövegrész helyébe az „Az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek” szöveg,
242.1. pontjában az „elállása” szövegrész helyébe az „elállás” szöveg,
243.1. pont nyitó szövegrészében a „sorrendben” szövegrész helyébe a „módon” szöveg,
253.2. pontjában az „érvényesítése” szövegrész helyébe az „érvényesítése vagy elszámolás jóváhagyása” szöveg,
az „érvényesítéséig” szövegrész helyébe az „érvényesítéséig vagy az elszámolás jóváhagyásáig” szöveg, az „az
254.1.” szövegrész helyébe az „a 254.1.” szöveg,
256.2. pontjában a „több alkalommal is” szövegrész helyébe a „legfeljebb három alkalommal” szöveg,
258.1. pontjában a „megkezdi” szövegrész helyébe a „megkezdheti” szöveg,
259.1. pontjában az „intézkedik” szövegrész helyébe a „kezdeményezheti” szöveg, a „levonása iránt” szövegrész
helyébe a „levonására irányuló intézkedést” szöveg,
260.1. pontjában a „veszélyeztetett,” szövegrész helyébe a „veszélyeztetett – ide értve a teljes követelés
megtérülésének a rendelkezésre álló biztosítékok érvényesítésére figyelemmel is bizonytalan voltát –,” szöveg,
261.3. pontjában a „Ha a projektátadás nem lehetséges, az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
266.3. pontjában a „csekély mértékű” szövegrész helyébe a „nem haladja meg a 10 000 forintot” szöveg,
269.5. pontjában az „operatív program pénzforgalmi számlája” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számla”
szöveg,
272. pontjában az „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség”
szöveg,
278.3. pontjában az „az általános szerződési feltételekben vagy a támogatási kérelemi felhívásban” szövegrész
helyébe az „a támogatási szerződésben vagy a felhívásban” szöveg,
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278.4. pontjában az„az általános szerződési feltételek között” szövegrész helyébe az„a támogatási szerződésben”
szöveg,
284.1. pontjában a „pénzügyi befejezés dátumától” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás befejezésének
dátumát követő naptól” szöveg,
284.4. pontjában az „ismétlődik” szövegrész helyébe az „ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig” szöveg,
285.3. pont nyitó szövegrészében az „a vállalási időszak” szövegrész helyébe az „akkor a vállalási időszak”
szöveg,
285.3. pont a) alpontjában a „kezdőnapjával,” szövegrész helyébe a „kezdőnapjával, vagy” szöveg,
285.4. pontjában a „pénzügyi befejezést” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás befejezését” szöveg,
285.5. pontjában a „pénzügyi befejezést” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás befejezését” szöveg,
286.1. pont nyitó szövegrészében a „kezdete, a” szövegrész helyébe a „kezdete, akkor a” szöveg,
286.1. pont a) pontjában a „kezdőnapja,” szövegrész helyébe a „kezdőnapja, vagy” szöveg,
296.1. pontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
296.3. pontjában a „tizenöt napba” szövegrész helyébe a „határidőbe” szöveg,
299.2. pontjában a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
311.1. pontjában a „31-ig” szövegrész helyébe a „31-ig, EMVA esetén március 15-ig” szöveg,
311.2. pontjában a „hatósága” szövegrész helyébe a „hatóság a” szöveg, a „15-ig” szövegrész helyébe a „15-ig,
EMVA esetén március 31-ig” szöveg,
327/B.6. pontjában az „elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb esetben
postai úton” szövegrész helyébe az „EMVA támogatásoknál elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapu
rendszerén keresztül, egyéb esetben postai úton, ETHA esetén a Pályázati e-ügyintézés felületen” szöveg,
340.2. pontjában a „miniszter illetékes és az audit hatóságot” szövegrész helyébe a „minisztert és az audit
hatóságot.” szöveg

lép.
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat
1.
B:51 mezőjében a „rendelkezésre)” szövegrész helyébe a „rendelkezésre” szöveg,
2.
B:93 mezőjében a „szakértők” szövegrész helyébe a „szakértők és a célcsoport” szöveg,
3.
B:121 mezőjében az „5.1.1–5.1.3. alapján” szövegrész helyébe az „a 4.1.1–4.1.3. azonosító szerint” szöveg
lép.
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
1.
2.3.2.2. pontjában az „írásbeli” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásbeli” szöveg,
2.
3.8.2.2. pontjában az „A megyei jogú város” szövegrész helyébe az „A megyei jogú város önkormányzata”
szöveg, az „a megyei jogú város” szövegrész helyébe az „a megyei jogú város önkormányzata” szöveg,
3.
3.8.2.4. pontjában a „közszféra szervezetek e rendelet” szövegrész helyébe a „közszféra szervezetek – ide nem
értve az egyházi jogi személyt – e rendelet” szöveg,
4.
3.8.2.5. pontjában a „megyei jogú város” szövegrész helyébe a „megyei jogú város önkormányzata, ezek által
alapított költségvetési szerv” szöveg,
5.
3.8.2.7. pontjában a „megyei jogú város” szövegrész helyébe a „megyei jogú város önkormányzata” szöveg,
6.
3.8.2.8. pontjában a „megyei jogú város” szövegrész helyébe a „megyei jogú város önkormányzata” szöveg,
7.
7.3. pontjában a „mód alkalmazható” szövegrész helyébe a „mód alkalmazható, amelyet minden esetben
az adott felhívás szabályoz, azzal, hogy egyazon felhívás alapján alkalmazandó mód valamennyi támogatást
igénylőre kötelező, ha a felhívás másként nem rendelkezik” szöveg
lép.
(5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet
1.
I.2. pontjában a „főkedvezményezettet” szövegrész helyébe a „konzorciumvezetőt” szöveg,
2.
III.1.6.1. pontjában az „írásbeli” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásbeli” szöveg,
3.
III.10.1.1. pontjában az „írásos” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásos” szöveg,
4.
III.10.2.1. pontjában az „írásos” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásos” szöveg,
5.
III.11.1. pontjában az „írásos” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásos” szöveg,
6.
III.12. pontjában a „szakértők” szövegrész helyébe a „szakértők és a célcsoport” szöveg
lép.
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46. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés 37. pontjában a „pénzügyi konstrukciónként” szövegrész,
2.
3. § (1) bekezdés 54. pontjában a „vissza nem térítendő” szövegrész,
3.
3. § (1a) bekezdés 8. pontjában az „igénylésében, illetve a támogatások” szövegrész,
4.
29. § (7) bekezdésében az „az illetékes hatóság,” szövegrész,
5.
57/A. § (3) bekezdésében az „Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i” szövegrész,
6.
57/L. § (3) bekezdése,
7.
89. § (1) bekezdésében a „– pénzügyi eszköz esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az alapok alapját
végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy a pénzügyi
közvetítő is –” szövegrész,
8.
89. § (2) bekezdésében a „– pénzügyi eszköz esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az alapok alapját
végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy a pénzügyi
közvetítő is –” szövegrész,
9.
89. § (3) bekezdésében a „– pénzügyi eszköz esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az alapok alapját
végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy a pénzügyi
közvetítő –” szövegrész,
10.
113. § (3) bekezdése,
11.
143. § (2) bekezdése,
12.
150. § (5) bekezdésében az „A kezesi kifizetéseket az alapok alapját végrehajtó szervezet a saját bankszámlájáról
teljesíti.” szövegrész,
13.
151. § (3) bekezdése,
14.
176. § (2) bekezdésében az „– a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,
15.
176. § (2a) bekezdése,
16.
201. §-a,
17.
201/D. §-a.
47. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 15. § (2) bekezdése, a 20. és 21. §, valamint a 45. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja az e rendelet kihirdetését követő
30. napon lép hatályba.
(3) A 26. § (3) bekezdése és a 42. § a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény
hatálybalépésének a napján lép hatályba.

48. §		
Ez a rendelet
1.
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/
EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet,
2.
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről
szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
3.
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
4.
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek,
a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet,
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5.

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való
benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító
hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet,
6.
az előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma,
a közös cselekvési terv mintája, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó
végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia, az auditvélemény és az éves
kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet alkalmazásában az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási
jelentések mintája tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. január 20-i (EU) 2015/207 bizottsági végrehajtási
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Tervezés” alcíme a következő 1.5. ponttal egészül ki:
„1.5. Az országos kihatású projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság a tervezés során tájékoztatja a VEKOP
irányító hatóságot a várható kifizetésekről, mely alapján a VEKOP irányító hatóság az éves költségvetés tervezését
előkészíti.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Kifizetési előrejelzések” alcíme a következő 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. Az országos kihatású projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság a havi pénzforgalmi tervezés során
tájékoztatja a VEKOP irányító hatóságot a tárgyhavi tervezett kifizetés VEKOP forrás összegéről.”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 3.4. ponttal egészül ki:
„3.4. Országos kihatású projektek esetén az azok szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság vállal kötelezettséget
az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján.”
4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 8.6. pontot követően a következő alcímmel egészül ki:

„EMVA és ETHA támogatást igénylő, valamint kedvezményezett meghatalmazott útján történő
eljárásának speciális szabályai
8/A.1. A meghatalmazást személyesen, postai úton vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani
a kifizető ügynökség részére az eljárási cselekmény meghatalmazott általi elvégzését megelőzően, a kifizető
ügynökség által rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon.
8/A.2. Ha az eljárási cselekmény elvégzésekor a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett helyett és nevében
meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elektronikus
elvégzéséhez.
8/A.3. A meghatalmazott által a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazást – a 8/A.7. pontban foglaltak
kivételével – a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai
úton vagy személyesen is be kell nyújtani a kifizető ügynökséghez. A meghatalmazást a kifizető ügynökség a papír
alapú beérkezését követő három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba
veszi. A 8/A.7. pontban foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen benyújtott
meghatalmazás kifizető ügynökség általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt.
A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
8/A.4. A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a 8/A.3. pontban foglaltaktól
eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az irányító hatósággal és
a kifizető ügynökséggel szemben.
8/A.5. A meghatalmazás megszüntetésének bejelentésére irányuló kérelem az erre a célra rendszeresített papír alapú
vagy elektronikus nyomtatványon nyújtható be a kifizető ügynökséghez.
8/A.6. A meghatalmazott által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésének
bejelentésére irányuló kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el
kell juttatni a kifizető ügynökséghez. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás
megszüntetése az irányító hatóság és a kifizető ügynökség irányában nem hatályos.
8/A.7. Ha a meghatalmazott mellett a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett is rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapun benyújtott meghatalmazás, továbbá annak módosítása vagy
megszüntetése bejelentését a meghatalmazó elektronikusan, ügyfélkapun keresztül jóváhagyhatja. A meghatalmazó
által jóváhagyott elektronikus meghatalmazás bejelentést, annak módosítását vagy megszüntetését papír alapon
nem kell eljuttatni a kifizető ügynökség részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének
időpontjában hatályossá válik az irányító hatósággal és a kifizető ügynökséggel szemben. Ha a meghatalmazó által
az elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor a meghatalmazás, módosítás vagy megszüntetés bejelentését
postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a kifizető ügynökség részére a 8/A.3. vagy a 8/A.6. pontban foglaltak
szerint.
8/A.8. A kamarai meghatalmazás benyújtására, valamint a kamarai meghatalmazás megszüntetése bejelentésére
– az e pontban és a 8/A.9–8/A.11. pontban foglalt eltérésekkel – a 8/A.1–8/A.7. pontban foglaltak az irányadók.
A kamarai meghatalmazás módosítására a kamarai meghatalmazás benyújtásának szabályait kell alkalmazni.
A kamarai meghatalmazás benyújtására a 8/A.4. pont nem alkalmazható.
8/A.9. A kamarai meghatalmazást az eljárási cselekmény kamarai meghatalmazott általi elvégzését megelőzően
a kifizető ügynökség által erre a célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül kell benyújtania a kamarai meghatalmazottnak a kifizető ügynökséghez.
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8/A.10. A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott kamarai meghatalmazást az elektronikus
benyújtást követő nyolc napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani a kifizető
ügynökséghez. A papír alapú kamarai meghatalmazást mindkét fél köteles megőrizni. A kamarai meghatalmazott
által a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott kamarai meghatalmazás az elektronikus beérkezése időpontjában
hatályossá válik az irányító hatóságnál és a kifizető ügynökségnél folytatott eljárások esetén. Az elektronikusan
benyújtott kamarai meghatalmazás papír alapú benyújtásáig a kamarai meghatalmazott a támogatást igénylő,
illetve a kedvezményezett helyett és nevében eljárhat, de ha a kamarai meghatalmazott a kamarai meghatalmazást
az elektronikus benyújtást követő nyolc napon belül nem nyújtja be papír alapon is a kifizető ügynökséghez, a kamarai
meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények nem hatályosak. A kamarai meghatalmazást a támogatást
igénylő, illetve a kedvezményezett a kamarai meghatalmazott általi elektronikus benyújtást követő nyolc napon belül
jóváhagyhatja elektronikusan is, ha rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel. Ebben az esetben nincs szükség papír
alapú benyújtásra.
8/A.11. A kamarai meghatalmazott köteles a tartós távollétéről vagy munkaviszonya megszűnéséről – a távollét
időtartama vagy a megszűnés időpontja pontos megjelölésével – a kifizető ügynökséget és a támogatást igénylőt,
illetve a kedvezményezettet egyidejűleg értesíteni.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogosultsági vizsgálat során az irányító hatóság megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a felhívásban
meghatározott és a következő nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek:)
„a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével –
papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került,”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 36.5a. ponttal egészül ki:
„36.5a. Területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a megyei fejlesztési biztos megfigyelőként
részt vehet a döntés-előkészítő bizottság ülésén.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 102.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„102.2. Az irányító hatóság előírhat a 102.1. pont szerinti határidőnél rövidebb hiánypótlási határidőt is. A 102.1. pont
szerinti határidő nem vonatkozik a 115. § (2a) bekezdésében meghatározott esetre.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 109.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„109.2. Rendeltetésszerű a felhasználás, ha a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés az ellenőrzési
szempontoknak megfelel és a mérföldkőhöz kötődő kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló, és
a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze, valamint mérföldkövek közötti kifizetési igénylés esetén
a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze jóváhagyásra kerül. Az irányító hatóság döntése alapján
a benyújtott kifizetési igénylés elutasítása önmagában nem jelenti a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 184.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„184.3. Ha a kedvezményezett köztartozását a kitűzött határidőn belül nem szünteti meg vagy késedelmét nem menti
ki, – az EMVA forrásból származó támogatások kivételével – az irányító hatóság az adott kifizetési igénylés alapján
jóváhagyott támogatási összeget visszavonja vagy a támogatási szerződéstől eláll.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 188/A.5. pontot követően a következő alcímmel egészül ki:

„Országos kihatású projektek kifizetéseinek rendezése
188/B.1. Országos kihatású projekt esetén a VEKOP irányító hatóság havonta elszámol a projekt szakmai tartalmáért
felelős irányító hatósággal a tárgyidőszaki kifizetésekről.
188/B.2. Országos kihatású projekt esetén a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság minden hónap utolsó
napját követő négy napon belül megküldi a VEKOP irányító hatóság részére a monitoring és információs rendszerből
származó tárgyhavi kifizetések VEKOP-ot érintő összegét tartalmazó kimutatást.
188/B.3. A VEKOP irányító hatóság a kimutatást négy napon belül véleményezi, szükség esetén egyeztetést
kezdeményez a visszatöltés összegéről.
188/B.4. A VEKOP irányító hatóság a tárgyhónapot követő tizedik napig intézkedik az összeg átutalásáról a projekt
szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság részére.
188/B.5. A december tárgyhavi kifizetések rendezését – tekintettel a kincstár köriratában foglaltakra – az előrehozott
egyeztetést követően december 31-ig kell végrehajtani.”
11. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Értelmező rendelkezések” alcíme a következő 209/A. ponttal egészül ki:
„209/A. A 214.1–214.3., 217.1–217.7., 217.11., 223.2. és 223.3. pont alkalmazásában az irányító hatóság megjelölésen
EMVA forrás esetén a kifizető ügynökséget is érteni kell.”
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12. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 212.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„212.4. A szabálytalansági eljárást az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági
feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában vagy egyéb
szabályzatában meghatározott szervezeti egysége folytatja le. Pénzügyi eszköz esetén a szabálytalansági eljárást
a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő vonatkozásában az alapok alapját végrehajtó szervezet folytatja le.
EMVA forrás esetén a 156. § (2b) bekezdésében foglaltakra tekintettel az irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség
folytatja le a szabálytalansági eljárást.”
13. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 228.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„228.4. Ha a monitoring és információs rendszer megfelelő felülete nem áll rendelkezésre, az irányító hatóságnak olyan
visszakereshető projektszintű dokumentum-nyilvántartást kell létrehozni és naprakészen vezetni, amely biztosítja,
hogy a követelések kezelésével kapcsolatos műveletek öt napon belül rendszerezett formában megismerhetővé
válnak. Az irányító hatóság az igazoló hatóság által kért alátámasztó dokumentációt az igazoló hatóság kérésének
megfelelően rendelkezésre bocsátja.”
14. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont c) alpont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni
a túlfizetés eseteiben:)
„cb) halasztott önerő igénybevétele esetén, ha a projekt befejezésekor a támogatás-önerő arány nem egyezik meg
a támogatási szerződésben rögzített támogatási intenzitással,”
15. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont c) alpontja a következő ce) alponttal egészül ki:
(Követelést kell előírni
a túlfizetés eseteiben:)
„ce) pénzügyi paraméter – így különösen a támogatási intenzitás vagy áfa-státusz – változása esetén, ha
a kedvezményezettnek tartozása áll fenn az irányító hatóság felé,”
16. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1a. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezettel szemben követelést kell előírni továbbá,)
„c) ha az alapok alapját végrehajtó szervezetnek forrásátcsoportosítás miatt keletkezik visszafizetési kötelezettsége.”
17. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1b. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Az alapok alapját végrehajtó szervezet követelést írhat elő a pénzügyi közvetítő felé továbbá,)
„c) ha a pénzügyi közvetítőnek forrásátcsoportosítás miatt keletkezik visszafizetési kötelezettsége.”
18. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 232.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„232.1. A követelés előírása után további kifizetés nem teljesíthető a kedvezményezett részére, továbbá a követeléssel
érintett szerződés vonatkozásában. A követelés előírását követően a kedvezményezett által benyújtott, számlát nem
tartalmazó záró kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg a kedvezményezett vissza nem fizeti a követelt összeget.
A kizárólag előleg elszámolást tartalmazó kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg az előleg elszámolásra szánt
számlákból a követelés kompenzálása nem történt meg.”
19. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 233.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„233.5. A visszavont követelésekről az irányító hatóság az érvénytelenítő döntés meghozatalát követő öt napon
belül tájékoztatja az igazoló hatóságot, ha a követelésben érintett számla közösségi hozzájárulás rendezésben már
elszámolásra került.”
20. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A követelés összegének megállapítása” alcíme a következő
234.4. ponttal egészül ki:
„234.4. A követelés összegének megállapítása során országos kihatású projekt esetén meg kell állapítani a követelésen
belül a VEKOP-ra vonatkozó összeget és a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság kezelésében lévő
operatív programra eső összeget.”
21. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 237.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„237.1. A túlfizetés 229.1. pont c) alpont ca) alpontja, a 229.1a. pont c) alpontja, a 229.1b. pont c) alpontja szerinti
eseteiben, valamint a 229.1. pont n) alpontja szerinti esetben csak az előírt fizetési határidő, részletfizetés esetén
a részletfizetési megállapodásban rögzített határidők leteltét követően kell ügyleti kamatot felszámítani. A 229.1. pont
c) alpont cc) alpontja szerinti esetben a szerződésmódosítás hatálybalépésétől ügyleti kamatot kell felszámítani.
A 229.1. pont c) alpont ce) alpontja szerinti esetben a kamatszámítás kezdete a pénzügyi paraméterváltozás
átvezetését tartalmazó elszámolási ütem jóváhagyásának napja.”
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22. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Az ügyleti kamat kiszámítása” alcíme a következő 237.11. ponttal
egészül ki:
„237.11. Ha a kedvezményezett felszámolási eljárás alá kerül, az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja
a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a felszámolás kezdő időpontja. Ezt követően késedelmi kamat
érvényesíthető.”
23. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 239.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„239.1. Kis értékű követelés esetén – szabálytalansági eljárás alapján előírt követelés kivételével – az irányító hatóság
dönt a követelés leírásáról. Pénzügyi paraméterváltozás miatt előírt túlfizetés alapú követelés esetén kis értékű
követelést nem kell beszedésre előírni.”
24. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 241.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„241.2. A kompenzálás a még ki nem fizetett, azonos projektre vonatkozó, de elszámoló bizonylatokkal elszámolt és
elfogadott támogatás követelésbe történő beszámítását jelenti. Konzorcium esetén kompenzálni csak a követeléssel
érintett tag elszámolásaiból lehet.”
25. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 243.1. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(A kompenzálásra felhasználandó elszámoló bizonylatokat a következő sorrendben kell kezelni:)
„c) a kedvezményezett által előleg elszámolásba bevont számlák kompenzálásba bevonandók.”
26. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A tájékoztató levél” alcíme a következő 250/A. ponttal egészül ki:
„250/A. Ha a kedvezményezett a részletfizetési megállapodásban foglaltaknak megfelelően teljesít, elegendő
az utolsó részlet beérkezését követően tájékoztatni a követelés teljesítéséről.”
27. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 253.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„253.1. A kedvezményezett követelésenként egy alkalommal részletfizetési kérelmet nyújthat be az irányító
hatósághoz. Az irányító hatóság a kérelem beérkezését követő tíz napon belül dönt a részletfizetés engedélyezéséről.”
28. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 254.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A részletfizetési kérelem elfogadása, valamint a részletfizetés ütemezése és az egyes részletek nagysága megállapítása
során az irányító hatóság figyelembe veszi)
„b) az operatív program zárásának várható dátumát,”
29. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 254.1a. ponttal egészül ki:
„254.1a. A visszafizetési kötelezettség határideje nem haladhatja meg a tizenkét hónapot.”
30. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 265.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„265.1. A kedvezményezett által teljesített visszafizetésről szóló fizetésiszámla-kivonat kézhezvételét követően, annak
rögzítését megelőzően az irányító hatóság utalványt készít a visszafizetésről. A fizetésiszámla-kivonat jóváírásról szóló
tételének rögzítése az utalvány alapján történik.”
31. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 269.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„269.3. Az irányító hatóság és az igazoló hatóság közötti rendezés a közösségi hozzájárulás rendezése keretében
történik azzal, hogy ezek a rendezendő tételek (befizetés, kompenzálás, kis értékű leírás, tagállami teherviselésű
behajthatatlan leírás) az irányító hatóság által utalandó összegként kerülnek számításba vételre.”
32. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 269.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„269.6. A közösségi hozzájárulás pénzügyi rendezését az igazoló hatóság állítja össze. Az átutalási megbízás
ellenőrzése és jóváhagyása azon fél kötelezettsége, amelynek a kezelése alatt lévő fizetési számla terhelendő.”
33. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 274. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„274. Az igazoló hatóság a követelések költségnyilatkozatban való kezelését saját eljárásrendje alapján végzi. EMVA
esetén a kifizető ügynökség saját eljárásrendje szerint jár el.”
34. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 279.1a. ponttal egészül ki:
„279.1a. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdése hatálya alá nem eső
projekteknél a felhívás rendelkezik a fenntartási kötelezettségről.”
35. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 327/B.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„327/B.3. A beruházások helyszíni szemléjét, valamint az eseményszemlét egy fő is végezheti. Ha a jóváhagyott
támogatási összeg a százmillió forintot nem haladja meg, a helyszíni ellenőrzést egy fő is végezheti.”
36. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „EMVA, ETHA specifikus szabályok a projektek végrehajtása során
végzett helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések tekintetében” alcíme a következő 327/B.11–327/B.17. ponttal
egészül ki:
„327/B.11. Ha a természetes személy kedvezményezett jogainak gyakorlásában akadályozott, kérheti az akadály
megszűnéséig, de legfeljebb két hónapig a helyszíni ellenőrzés vagy szemle megkezdése elhalasztását vagy
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az ellenőrzési cselekmények felfüggesztését. Az ellenőrzés vagy szemle felfüggesztése az ellenőrzés időtartamába
nem számít bele.
327/B.12. A 327/B.11. pontban foglaltak nem alkalmazhatóak akkor, ha az ellenőrzés megkezdésének elhalasztása
vagy az ellenőrzési cselekmények felfüggesztése az ellenőrzés célját veszélyeztetné, meghiúsítaná, vagy egyéb
módon ellehetetlenítené a folyamatban lévő eljárást.
327/B.13. A kedvezményezett az ellenőrzésről való tudomásszerzést követően az ellenőrzés alá vont intézkedésre
– a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára – vonatkozóan kifizetési igénylését nem módosíthatja vagy vonhatja
vissza.
327/B.14. Ha a lefolytatott adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, a kedvezményezett
az ellenőrzésről készült, lezárt jegyzőkönyv kézhezvételét követően kérelmét az ellenőrzéshez kapcsolódó döntés
meghozataláig részben vagy egészben visszavonhatja.
327/B.15. Az eljárás megindítására irányuló kérelemre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni
a kedvezményezett által benyújtott más kérelemre is azzal, hogy az a 327/B.13. pontban meghatározott kivétellel
a tárgyban hozott döntés meghozataláig vonható vissza.
327/B.16. A döntés megalapozását szolgáló nyilvántartási rendszerek adataiban a kedvezményezett által a kérelem
benyújtását követően kezdeményezett visszamenőleges módosítások nem fogadhatóak el, ha a módosítás
az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.
327/B.17. A kifizető ügynökség a kedvezményezettel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynél
az intézkedésben való részvétellel összefüggésben kapcsolódó ellenőrzést végezhet.”
37. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 340.8. és 340.9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„340.8. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az általa üzemeltetett közérdekű bejelentő
rendszeren (www.anti-lop.hu) tett közérdekű bejelentések kivizsgálása érdekében az irányító hatóságoktól
információt, adatot kérhet, szabálytalansági gyanúbejelentőt tehet. Az irányító hatóságok ezen információkat,
adatokat, az esetlegesen megindított szabálytalansági eljárásról történő tájékoztatást a megkeresés kézhezvételét
követő öt munkanapon belül megküldik az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére, aki
megteszi a szükséges intézkedéseket.
340.9. Az irányító hatóságok a bűnügyi megkeresések kapcsán tett intézkedésekről, a megindított szabálytalansági
eljárásról a megkeresés kézhezvételétől számított tíz napon belül tájékoztatják az európai uniós források
felhasználásáért felelős minisztert.”
38. Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.
137.1. pontjában az „Az irányító hatóság az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel
egyeztetve jogosult a dokumentum alapú és a kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel végzett helyszíni
ellenőrzés elemeit előzetes és utólagos ellenőrzési tevékenységekre osztani.” szövegrész,
2.
229.1. pont o) alpontja,
3.
235.1. pontjában a „ , pénzügyi záráshoz” szövegrész,
4.
236.1. pontjában az „– a 229.1. pont o) alpontja szerinti kivétellel –” szövegrész,
5.
236.5. pontja,
6.
247.6. pontjában az „(EU, hazai, el nem számolható hazai)” szövegrész,
7.
256.3. pontja,
8.
257.3 pontja,
9.
261.2. pontja,
10.
261.4. pontjában az „a projektátadás nem lehetséges és emiatt” szövegrész,
11.
261.5. pontja,
12.
265.2. pontjában a „ , továbbá fel kell tüntetni a követelés megtérült és fennálló összegét” szövegrész,
13.
269.1. pontjában az „eljárásrendjében meghatározott módon,” szövegrész.
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2. melléklet a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(A)
(1.)

(Azonosító)

(12.)

(2.2.)

(B)
(Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek alátámasztó dokumentumainak megnevezése)

Terület-előkészítés

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 109a. sorral egészül ki:

(1.)

109a.

(A)

(B)

(C)

(D)

(Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek
alátámasztó dokumentumainak megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti
záradékolási kötelezettséget
az alábbi dokumentumok
vonatkozásában kell
megtenni)

5.1.5.

Szerződés vagy szerződés hiányában
visszaigazolt írásos megrendelő,
szerződés és visszaigazolt írásos
megrendelő hiányában nyilatkozat arról,
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 113a. sorral egészül ki:
(A)

(1.)

113a.

(B)

(C)

(D)
(E rendelet szerinti
záradékolási kötelezettséget
az alábbi dokumentumok
vonatkozásában kell
megtenni)

(Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható
tevékenységek alátámasztó dokumentumainak
megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

5.2.4.

Szerződés vagy szerződés hiányában
visszaigazolt írásos megrendelő,
szerződés és visszaigazolt írásos
megrendelő hiányában nyilatkozat arról,
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 117a. sorral egészül ki:
(A)

(1.)

117a.

(B)

(C)

(D)
(E rendelet szerinti
záradékolási kötelezettséget
az alábbi dokumentumok
vonatkozásában kell
megtenni)

(Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható
tevékenységek alátámasztó dokumentumainak
megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

5.3.4.

Szerződés vagy szerződés hiányában
visszaigazolt írásos megrendelő,
szerződés és visszaigazolt írásos
megrendelő hiányában nyilatkozat arról,
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén
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5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 121a. és 121b. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)
(E rendelet szerinti
záradékolási kötelezettséget
az alábbi dokumentumok
vonatkozásában kell
megtenni)

(Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható
tevékenységek alátámasztó dokumentumainak
megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

121a.

5.4.4.

Szerződés vagy szerződés hiányában
visszaigazolt írásos megrendelő,
szerződés és visszaigazolt írásos
megrendelő hiányában nyilatkozat arról,
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

121b.

5.4.5.

Teljesítésigazolás

A költség
felmerülésekor

(1.)

6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 141–145. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek
alátámasztó dokumentumainak megnevezése)

141.

6.6.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában meghatározott védelmi és
biztonsági tárgyú beszerzések esetén:

142.

6.6.1.

Illetékes miniszter nyilatkozata

6.6.2.

Országgyűlés illetékes bizottsága
jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő kezdeményezés
alapján hozott előzetes döntése

6.7.

A versenyt biztosító, piaci ár
alátámasztását szolgáló három árajánlat
bekéréséről szóló kedvezményezetti
nyilatkozat

143.

144.

145.

7.

Az átláthatóságról szóló nyilatkozat és
az azt alátámasztó dokumentumok

(C)

(D)

(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti
záradékolási kötelezettséget
az alábbi dokumentumok
vonatkozásában kell
megtenni)

Kifizetés igénylésekor,
ha az előzetesen
megküldött
átláthatóságról szóló
nyilatkozathoz képest
változás történt
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3. melléklet a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 2.3.2.5a. és 2.3.2.5b. ponttal egészül ki:
„2.3.2.5a. Az EMVA és az ETHA finanszírozású projektek kivételével a három millió forintnál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg
a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat (így különösen árajánlatokat)
a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni
ellenőrzés keretében ellenőrizheti. A szokásos piaci árnak való megfelelést az irányító hatóság ellenőrizheti úgy is,
hogy a felhívásban az adott költségtípus esetén referenciaárakat ír elő, és a kifizetés-igénylés vizsgálata során az előírt
referenciaárakhoz képest vizsgálja a felmerült valós költséget. Ilyen esetben – a közbeszerzési kötelezettség alá eső
beszerzések kivételével – a kedvezményezett a felhívásban mentesíthető a szokásos piaci árnak való megfelelést
alátámasztó dokumentumok beadása alól.
2.3.2.5b. Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa
(irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy,
ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási,
képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek
tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói,
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá
az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner
vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a következő
táblázat szerinti bruttó költség, külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el. Belföldi szállás
esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha az elszállásolt személy hivatali beosztása alapján a kedvezményezett
a magasabb összeget megindokolta, és azt az irányító hatóság elfogadta.
1.

A

B

Turisztikai régió

Bruttó szállásköltség
(1 főre)

2.

Budapest kiemelt üdülőkörzet

23 900 Ft

3.

Pest megye

15 000 Ft

4.

Közép-Dunántúl

13 300 Ft

5.

Nyugat-Dunántúl

13 700 Ft

6.

Dél-Dunántúl

11 400 Ft

7.

Észak-Magyarország

13 500 Ft

8.

Észak-Alföld

10 900 Ft

9.

Dél-Alföld

11 300 Ft

”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.8.2.1. Közszféra szervezet kedvezményezettek – ide nem értve az egyházi jogi személyt – az Útmutató 3.8.1.5. pontja
szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást
költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen
vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást
kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott
alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el.”
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A Kormány 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech
Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.)
Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kaposvár megyei jogú város területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint belterület 3657/112, 3657/115, 3657/116 és 3657/121 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
ingatlanok, illetve ezekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok területén
működő hulladékhasznosító üzem építésére, a kapcsolódó építmények létesítésére és infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
7. §		
Hatályát veszti a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.)
Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez
A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásának megvalósításával összefüggő,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
JOGSZABÁLYOK

9/2016. (V. 10.) OGY
határozat

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
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Az Országgyűlés 9/2016. (V. 10.) OGY határozata
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés
elfogadásáról*
1. Az Országgyűlés elfogadja az Európai ügyek bizottságának a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet [COM (2016) 128; 2016/0070 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentését (a továbbiakban: Jelentés) és annak alapján megállapítja, hogy
az irányelvtervezet sérti a szubszidiaritás elvét.
2. Az Országgyűlés felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy a Jelentésben foglalt indokolt véleményt haladéktalanul
továbbítsa az Európai Parlament, a Tanács, illetve az Európai Bizottság elnökének, és egyidejűleg arról a Kormányt is
tájékoztassa.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Földi László s. k.,

Ikotity István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el.
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