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II. Tör vé nyek

2010. évi LXXXVII. törvény
a Nemzeti Földalapról*

Az Országgyûlés az állami tulajdonban lévõ termõföldvagyonnal  való ésszerû, és a földbirtok-politikai céloknak megfelelõ
gazdálkodás, továbbá a termõföldnek a mezõgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és
a jövedelmezõség szempontjaira figyelemmel történõ hasznosításának elõsegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerû
birtokszerkezet kialakításának elõmozdítása érdekében Nemzeti Földalapot hoz létre, és a következõ törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1.  § (1) A Nemzeti Földalap, mint a kincstári vagyon része az állam tulajdonában lévõ termõföldek, mezõ-, erdõgazdasági
mûvelés alatt álló belterületi földek, valamint a mezõ-, erdõgazdasági tevékenységet szolgáló, vagy ahhoz szükséges
mûvelés alól kivett földek összessége.

(2) E törvény alkalmazása során a termõföld és a mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi föld fogalmán
a termõföldrõl  szóló törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

(3) A Nemzeti Földalap rendeltetése:
a) mûködõképes családi gazdaságok kialakításának elõsegítése, a szakirányú végzettséggel rendelkezõ

agrárvállalkozók földhözjutásának támogatása;
b) a földárak és -haszonbérek alakulásának befolyásolása;
c) a termõföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezõgazdasági hasznosításra alkalmatlan birtokszerkezet

vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának támogatása, a gazdálkodás jellegének megfelelõ,
versenyképes birtokméretek kialakításának elõsegítése;

d) birtok-összevonási célú, valamint az állattenyésztõ telepek mûködését biztosító önkéntes földcseréhez szükséges 
termõföld biztosítása;

e) a magántulajdonba került, természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint a hullámtéri területek, és
a mentett oldali vízjárta területek cseréjéhez, továbbá kisajátítás esetén cserével történõ kártalanításához, és
törvényben meghatározott feladatokhoz földkészlet biztosítása;

f) különleges termesztési célok meg valósításához tartalékterületek biztosítása;
g) a fennálló földhasználati viszonyok stabilizálása, a további földhasználatok elõsegítése;
h) a termõföldek mûvelésben tartásának elõsegítése, a mezõgazdasági termelés összehangolása

a természetvédelem, a környezetvédelem, a talajvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás (különösen árterek 
kialakítása) szempontjaival;

i) a nem mûvelt, vagy méretük és kialakításuk  miatt gazdaságosan nem mûvelhetõ területek hasznosításának állami 
kezdeményezõ szereppel történõ meggyorsítása;

j) az értékes termõhelyen lévõ ültetvényterületek megtartásának elõsegítése;
k) tározók, záportározók kialakításához szükséges terület biztosítása;
l) az erdõvagyonnal  való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése;
m) szociálisan hátrányos helyzetû rétegek megélhetésének elõsegítése érdekében szervezett mezõgazdasági

munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása;
n) az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezõgazdasági genetikai háttér fenntartásának, megõrzésének

szolgálata.

*  A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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2.  § A Nemzeti Földalapba tartozó vagyon hasznosítására és nyilvántartására, a Nemzeti Földalap feletti tulajdonosi jogok
gyakorlására az e törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

3.  § A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján
gyakorolja. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot az NFA képviseli.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet

4.  § (1) Az NFA a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv.
(2) Az NFA elnökét a miniszter nevezi ki és menti fel. Az NFA két elnökhelyettesét az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki

és menti fel.
(3) Az NFA elnöke és elnökhelyettese magyar állampolgár lehet. Az NFA elnöke, és elnökhelyettese nem lehet

a) országgyûlési, európai parlamenti vagy helyi, kisebbségi önkormányzati képviselõ, megyei közgyûlés tagja,
állami vezetõ, polgármester, fõpolgármester, alpolgármester, fõpolgármester-helyettes;

b) a Nemzeti Földalap Ellenõrzõ Bizottságának (a továbbiakban: ellenõrzõ bizottság) tagja;
c) gazdálkodó szervezet tagja vagy vezetõ tisztségviselõje, illetve olyan magánszemély, vagy ezek jogi képviselõje,

aki az NFA-val a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemet érintõen szerzõdéses viszonyban áll.
(4) Az NFA elnökének és elnökhelyettesének e megbízatásával összeférhetetlen az is, ha a (3) bekezdés szerinti tisztséget

vagy jogviszonyt a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy az élettársa tölti be.
(5) Az NFA elnökére, elnökhelyetteseire és alkalmazottaira a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló törvény rendelkezései

az irányadók.
(6) Az NFA elnöke államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(7) Az NFA elnökhelyettese helyettes államtitkári illetményre jogosult.
(8) Az NFA feladatait központi szervezete és területi (megyei) szervezeti egységei útján látja el.
(9) Az NFA alapító okiratát, és a szervezeti és mûködési szabályzatát a miniszter a Magyar Közlönyben teszi közzé.

5.  § A Kormány a miniszter útján évente beszámol az Országgyûlésnek a földbirtok-politikai irányelvek érvényesülésérõl,
a Nemzeti Földalap helyzetérõl és az NFA tevékenységérõl. A beszámolóhoz csatolni kell az ellenõrzõ bizottság és
a Birtokpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács) észrevételeit.

6.  § A miniszter a 3.  §-ban és az 5.  §-ban foglaltakon túl
a) kiadja az NFA alapító okiratát, valamint jóváhagyja a szervezeti és mûködési szabályzatát;
b) gyakorolja az NFA elnöke, a kinevezés és a felmentés tekintetében az NFA elnökhelyettesei felett a munkáltatói

jogokat;
c) jóváhagyja a 8.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott éves tervet;
d) elõterjeszti a Kormány részére elfogadás céljából a 8.  § (1) bekezdés a) pontjában foglalt középtávú stratégiai

tervet;
e) dönt az NFA költségvetési elõirányzatával kapcsolatos elõterjesztésekrõl;
f) kinevezi a Tanács elnökét és a Tanács 10.  § (1) bekezdésének b)–d) pontjában meghatározott tagjait;
g) jóváhagyja a Tanács ügyrendjét.

7.  § (1) Az NFA elnöke
a) vezeti az NFA-t;
b) javaslatot tesz a miniszternek az NFA elnökhelyettesének kinevezésére és felmentésére;
c) az NFA alkalmazottai felett, valamint – a kinevezés és a felmentés kivételével – az NFA elnökhelyettesei felett

gyakorolja a munkáltatói jogokat;
d) a 8.  § (1) bekezdés d)–f) pontjaiban foglaltak kivételével dönt – a Tanács javaslatának figyelembevételével –

a Nemzeti Földalapba tartózó földrészletek hasznosításával kapcsolatos kérdésekben;
e) a d) pontban foglaltak kivételével dönt az NFA-t érintõ kötelezettség-vállalásról;
f) elkészíti az 5.  § szerinti beszámolót, az NFA államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti elemi

költségvetési beszámolót, valamint a rábízott földvagyonról  szóló éves beszámolóját;
g) képviseli az NFA-t harmadik személyekkel szemben;
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h) kapcsolatot tart az ellenõrzõ bizottsággal;
i) felelõs a Tanács döntéseinek végrehajtásáért;
j) felelõs a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek naprakész nyilvántartásáért;
k) felelõs a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek törvényes, szakszerû, hatékony és gazdaságos

hasznosításáért;
l) meghatározza a rábízott földvagyon számviteli politikáját.

(2) Az NFA elnöke ellátja továbbá az (1) bekezdésben meghatározottak körében a szervezeti és mûködési szabályzatban
részére meghatározott feladatokat.

8.  § (1) A Tanács:
a) elkészíti a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos – a földbirtok-politikai

irányelveken alapuló – középtávú stratégiai tervét;
b) érvényre juttatja az NFA tevékenysége során a Kormány által elfogadott középtávú stratégiát;
c) véleményezi – a középtávú stratégiában és Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben megfogalmazott célkitûzések

alapján – az NFA által készített, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos éves
tervet;

d) dönt a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával kapcsolatos egyedi ügyekben, ha az annak
tárgyát képezõ földrészlet vagy földrészletek együttes értéke eléri a 100 millió forintot, illetve a térmértéke eléri
a 100 hektárt;

e) dönt 100 millió forintot, vagy 100 hektár térmértéket elérõ földrészlet vagy földrészletek tulajdonjogának az állam 
javára történõ megszerzésével kapcsolatos ügyekben;

f) dönt a 21.  § (3)–(6) bekezdése szerinti jogügyletekrõl;
g) véleményezi Nemzeti Földalap helyzetérõl és az NFA tevékenységérõl készült éves országgyûlési beszámoló

tervezetét.
(2) A Tanács ellátja továbbá az (1) bekezdésben meghatározottak körében a szervezeti és mûködési szabályzatban részére 

meghatározott feladatokat.
(3) A Tanács tagjai – a Tanács elnökének és az NFA elnökének kivételével – tevékenységükért helyettes államtitkári

illetménynek megfelelõ összegû tiszteletdíjban részesülnek. A Tanács elnöke tevékenységéért államtitkári
illetménynek megfelelõ összegû tiszteletdíjban részesül.

9.  § (1) A Tanács a jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja.
(2) A Tanács az ügyrendjét az alakuló ülésén fogadja el, és jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek.
(3) A Tanács tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek vagy helyettesítésnek a Tanács mûködése során nincs helye.
(4) A Tanács ülésein tanácskozási joggal vehet részt az ellenõrzõ bizottság tagja.
(5) A Tanács mûködésével kapcsolatos költségeket az NFA mûködési költségeitõl elkülönítetten kell kezelni.
(6) A Tanács ülésérõl összefoglaló készül, melynek az NFA honlapján történõ közzétételérõl az NFA elnöke az ülés napjától

számított öt munkanapon belül gondoskodik. Az összefoglaló tartalmazza az ülés helyét és idõpontját, az ülésen
résztvevõk nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és az elõterjesztõ megjelölését, a napirenden kívül szóba került
ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerû arányát, a testületi
döntés lényegét. Kérelmére az ülésen résztvevõ nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni.
Az összefoglaló mellékleteként meg kell õrizni az elõterjesztést, továbbá a Tanács által hozott döntést tartalmazó
iratoknak a Tanács elnöke általi aláírással ellátott eredeti egy-egy példányát.

10.  § (1) A Tanács elnökét a miniszter nevezi ki, további tagjai:
a) az NFA elnöke;
b) a miniszter által kinevezett személy;
c) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter által jelölt és a miniszter által kinevezett egy személy;
d) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által jelölt és a miniszter által kinevezett egy

személy.
(2) A Tanács elnöke és tagja (a továbbiakban együtt: tag) magyar állampolgár lehet. A Tanács tagja nem lehet:

a) országgyûlési, európai parlamenti vagy helyi, kisebbségi önkormányzati képviselõ, megyei közgyûlés tagja,
miniszter, államtitkár, polgármester, fõpolgármester, alpolgármester, fõpolgármester-helyettes;

b) az ellenõrzõ bizottságának tagja;
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c) olyan gazdálkodó szervezet tagja vagy vezetõ tisztségviselõje, illetve olyan magánszemély, vagy ezek jogi
képviselõje, aki az NFA-val a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemet érintõen szerzõdéses viszonyban áll.

(3) A Tanács tagjának e megbízatásával összeférhetetlen az is, ha a (2) bekezdés szerinti tisztséget vagy jogviszonyt
a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy az élettársa tölti be.

11.  § (1) Az NFA elnöke, elnökhelyettese, a Tanács tagja, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója és élettársa e jogviszony fennállása alatt nem lehet tagja vagy vezetõ tisztségviselõje mezõgazdasági,
erdõgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnek, ilyen szervezetben nem szerezhet társasági
részesedést, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelem hasznosítására irányuló pályázaton nem indulhat, árverésen
nem licitálhat, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemet érintõen szerzõdést az NFA-val nem köthet.

(2) Az NFA ellenõrzõ bizottság tagja, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója és
élettársa e jogviszony fennállása alatt nem lehet tagja vagy vezetõ tisztségviselõje mezõgazdasági, erdõgazdasági
tevékenységet folytató állami részvétellel mûködõ gazdálkodó szervezetnek, ilyen szervezetben nem szerezhet
társasági részesedést, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelem hasznosítására irányuló pályázaton nem indulhat,
árverésen nem licitálhat, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemet érintõen szerzõdést az NFA-val nem köthet.

(3) Nem vonatkozik az (1) és (2) bekezdés arra az esetre, ha az adásvételi (haszonbérleti) szerzõdés megkötésére
jogszabályon alapuló elõvásárlási (elõhaszonbérleti) jog alapján kerül sor.

(4) Az NFA elnöke, elnökhelyettese, a Tanács és az ellenõrzõ bizottság tagja mint az állami vagyonnal  való gazdálkodás
tekintetében javaslattételi, döntési vagy ellenõrzési joggal rendelkezõ személy, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekrõl  szóló törvény szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

12.  § (1) Az NFA elnöke, a Tanács és az ellenõrzõ bizottság tagja a feladatait az ilyen tisztséget betöltõ személytõl elvárható
fokozott gondossággal, e törvényben foglaltak és az állam érdekeinek elsõdlegessége alapján köteles ellátni.

(2) Az NFA elnöke korlátlanul felel a Magyar Állammal és az NFA-val szemben a jogszabályok megsértésével,
a kötelezettségei felróható megszegésével okozott károkért. A Tanács és az ellenõrzõ bizottság tagjai – a Polgári
Törvénykönyv közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Magyar
Állammal és az NFA-val szemben a jogszabályok megsértésével, s kötelezettségeik felróható megszegésével okozott
károkért. Mentesül a felelõsség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a döntés ellen szavazott.

13.  § (1) A Tanács tagjának megbízatása megszûnik:
a) lemondással,
b) felmentéssel,
c) kizárással,
d) elhalálozással.

(2) A lemondást írásban kell közölni a miniszterrel.
(3) A megbízatást felmentéssel kell megszüntetni, ha, a Tanács tagja neki fel nem róható okból nem képes eleget tenni

megbízatásából adódó feladatainak.
(4) Kizárással szünteti meg a megbízatást a miniszter, ha a Tanács tagja

a) neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak,
b) a törvényben megjelölt összeférhetetlenségi okot a kinevezésétõl, vagy az összeférhetetlenség felmerülésétõl

számított 30 napon belül nem szünteti meg.
(5) A Tanács tagja a (4) bekezdés b) pontjában megjelölt esetben az összeférhetetlenség megszüntetéséig a tisztségébõl

eredõ jogkörét nem gyakorolhatja.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet tevékenységének ellenõrzése

14.  § (1) A Nemzeti Földalap feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységet az Állami Számvevõszék évente
ellenõrzi.

(2) Az NFA tevékenységét az öttagú ellenõrzõ bizottság ellenõrzi, melynek tagjait az Országgyûlés mezõgazdasági
ügyekkel foglalkozó bizottsága választja, illetve menti fel. Az ellenõrzõ bizottság egy-egy tagját
a) az elsõsorban egyéni mezõgazdasági termelõk érdekképviseletét ellátó országos érdek-képviseleti szervezetek,
b) az elsõsorban a társas mezõgazdasági vállalkozások érdekképviseletét ellátó országos érdek-képviseleti

szervezetek,
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c) az erdõgazdálkodók érdekképviseletét ellátó országos érdek-képviseleti szervezetek,
d) az országos önkormányzati érdekszövetségek és
e) a Magyar Agrárkamara
által jelölt természetes személyek közül kell megválasztani.

(3) Az ellenõrzõ bizottság tagja magyar állampolgár lehet. Az ellenõrzõ bizottság tagja nem lehet:
a) országgyûlési, európai parlamenti vagy helyi, kisebbségi önkormányzati képviselõ, megyei közgyûlés tagja,

állami vezetõ, polgármester, fõpolgármester, alpolgármester, fõpolgármester-helyettes;
b) az NFA elnöke, elnökhelyettese, alkalmazottja;
c) a Tanács tagja;
d) olyan gazdálkodó szervezet tagja vagy vezetõ tisztségviselõje, vagy olyan magánszemély, illetve ezek jogi

képviselõje, aki az NFA-val szerzõdéses viszonyban áll.
(4) Az ellenõrzõ bizottság tagjának e megbízatásával összeférhetetlen az is, ha a (3) bekezdés szerinti tisztséget vagy

jogviszonyt a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy az élettársa tölti be.
(5) Az NFA elnöke és elnökhelyettese, a Tanács tagja a megbízatása megszûnésétõl számított két évig nem lehet

az ellenõrzõ bizottság tagja.
(6) Az ellenõrzõ bizottság tagjai közül elnököt választ, és a tagok többségével elfogadott ügyrend szerint mûködik.
(7) Az ellenõrzõ bizottság tagja a feladatának ellátása érdekében jogosult az NFA és a Tanács elnökétõl tájékoztatást kérni, 

amelyet a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott módon és határidõben kell teljesíteni. Az ellenõrzõ
bizottság tagja jogosult – a titokvédelmi szabályok betartása mellett – bármely, az NFA tevékenységével kapcsolatos
iratba betekinteni, azokat – szükség esetén szakértõ bevonásával – megvizsgálhatja.

(8) Az ellenõrzõ bizottság a mûködésérõl évente, a tárgyévet követõ év szeptember 1. napjáig beszámolót készít
a miniszter részére.

(9) Ha az ellenõrzõ bizottság megítélése szerint az NFA tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, a szervezeti és
mûködési szabályzatba ütközik, vagy egyébként sérti a Magyar Állam érdekeit, ezt köteles jelezni a miniszternek.

(10) Az ellenõrzõ bizottság véleményezi Nemzeti Földalap helyzetérõl és az NFA tevékenységérõl készült éves
országgyûlési beszámolót.

(11) Az ellenõrzõ bizottság mûködéséhez szükséges feltételek megteremtésérõl az NFA gondoskodik.
(12) Az ellenõrzõ bizottság ülésérõl összefoglaló készül, amely tartalmazza az ülés helyét és idõpontját, az ülésen

résztvevõk nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és az elõterjesztõ megjelölését, a napirenden kívül szóba került
ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerû arányát, a testületi
döntés lényegét. Kérelmére az ülésen résztvevõ nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni.
Az összefoglaló mellékleteként meg kell õrizni az elõterjesztést, továbbá az ellenõrzõ bizottság által hozott döntést
tartalmazó iratoknak az ellenõrzõ bizottság elnöke általi aláírással ellátott eredeti egy-egy példányát.

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek és azok hasznosítása

15.  § (1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozik minden állami tulajdonú termõföld, mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt
álló belterületi föld, és a mezõ-, erdõgazdasági tevékenységet szolgáló, vagy ahhoz szükséges mûvelés alól kivett
terület (a továbbiakban együtt: földrészlet).

(2) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket a (3) bekezdésben foglalt földbirtok-politikai irányelvek szerint kell
hasznosítani.

(3) A földbirtok-politika irányelvei:
a) a földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlõdésük elõsegítése;
b) családi gazdaságok kialakítása és megerõsítése;
c) környezetbarát, a fenntartható gazdálkodást szolgáló termelés földhasznosítás oldaláról történõ támogatása;
d) a mezõgazdasági rendeltetésû földterületek mûvelésben tartásának elõsegítése, a mezõgazdasági termelés

összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a talajvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás
(különösen árterek kialakítása), a vonalas infrastrukturális létesítmények szempontjaival;

e) a Nemzeti Erdõtelepítési Programban foglaltak végrehajtásának támogatása;
f) a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elõsegítése;
g) a földpiac élénkítése és szabályozása;
h) az állattenyésztõ telepek mûködéséhez szükséges termõföld biztosítása;
i) a gazdálkodás jellegének megfelelõ, versenyképes birtokméretek kialakításának elõsegítése;
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j) minõségi földcserék lebonyolításának megalapozása;
k) termelési-termékstruktúra átalakításának ösztönzése és befolyásolása;
l) a mezõgazdasági termelésre leginkább alkalmas termõföldek mezõgazdasági termelési célú hasznosításának

elõtérbe helyezése;
m) a mezõgazdasági termelésre kevésbé alkalmas termõföldek, földterületek más irányú hasznosításának

elõkészítése, támogatása, esetenként végrehajtása;
n) mûvelési-ág váltás támogatása;
o) a nem mûvelt, vagy méretük és kialakításuk  miatt gazdaságosan nem mûvelhetõ területek megvételének és

hasznosításának állami kezdeményezõ szereppel történõ meggyorsítása;
p) a birtoknagyság alkalmassá tétele az európai uniós támogatások lehívhatóságához;
q) szociális földprogram támogatása;
r) pályakezdõ agrárvállalkozók és mezõgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezõk

támogatása;
s) különleges rendeltetésû (különösen oktatás, kutatás, büntetés-végrehajtás) gazdaságok mûködéséhez

kedvezményes termõföld biztosítás.

16.  § (1) E törvény erejénél fogva a Nemzeti Földalapba kerül – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állam által
bármely jogcímen megszerzett földrészlet.

(2) Az állam javára kisajátított, egyébként e törvény hatálya alá tartozó földrészlet nem kerül a Nemzeti Földalapba.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti földrészlet a kisajátítási határozatban meghatározott határidõn belül a kisajátítás céljára nem 

került felhasználásra, és a földrészlet egyébként e törvény hatálya alá tartozik, a földrészletet a kisajátítási határozatban 
megállapított határidõ lejártát követõ 60 napon belül az NFA részére át kell adni.

(4) Ha a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ, a honvédelemért felelõs
miniszter által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlan a tényleges mûvelési ág megállapítása alapján
e törvény hatálya alá tartozik, a honvédelemért felelõs miniszter azt átadja az NFA-nak. Az NFA a tulajdonosi
joggyakorló személyében történt változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követõen a honvédelmi célra
feleslegesnek nyilvánított ingatlan megosztásával és tényleges mûvelési ágának megállapításával kapcsolatos
költségek átadott ingatlanra esõ hányadát a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak megtéríti.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tényleges mûvelési ág megállapításának feltétele, hogy a honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánított területnek a szükséges környezetvédelmi, vegyvédelmi és tûzszerészeti mentesítése igazolt módon
megtörténjen. E bekezdésben foglalt mentesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Magyar Honvédség viseli.

(6) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felszámolási eljárás során járulék-, hozzájárulás- és egyéb követelései
fejében a Magyar Állam tulajdonába kerülõ földrészlet a Nemzeti Földalapba kerül. Az NFA a felszámolási eljárás
befejezésérõl  szóló végzés jogerõre emelkedését követõ 90 napon belül megfizeti a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai részére a felszámoló vagyonfelosztási javaslatában az alapokat megilletõ összeget.

(7) Ha e törvény hatálya alá tartozó földrészlet felett az állam, mint törvényes örökös tulajdonjogot szerez, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) a hagyatékátadó végzés
(öröklési bizonyítvány) jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül a földrészletet átadja az NFA-nak.

17.  § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekrõl az NFA naprakész vagyonnyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot is.

(2) A vagyonnyilvántartásban elkülönülten kell nyilvántartani a jövedelmezõ mezõgazdasági mûvelésre nem alkalmas
(különösen belvizes, szikes) földrészleteket.

18.  § (1) Az NFA – a 21. és 22.  §-ban meghatározottak kivételével – a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet
a) nyilvános pályázat vagy árverés útján történõ eladással,
b) nyilvános pályázat útján történõ haszonbérbe adással,
c) nyilvános pályázat útján történõ vagyonkezelésbe adással,
d) cserével
hasznosítja [az a)–d) pontok a továbbiakban együtt: hasznosítás].

(2) Az eladás, a haszonbérbe adás, és a csere során a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelõen kell eljárni, valamint
elõnyben kell részesíteni az élethivatásszerûen mezõgazdasági tevékenységet folytató személyeket.
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(3) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet érintõen csereszerzõdést elsõsorban birtokösszevonási célú
önkéntes földcsere meg valósítása, állattenyésztõ telep mûködésének biztosítása, vagy nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházás meg valósítása céljából köthet.

(4) Addig, amíg az NFA a Nemzeti Földalapba került földrészletet az e törvényben meghatározott módon nem tudja
hasznosítani, köteles – a termõföld védelmérõl  szóló törvényben meghatározottak szerint – a termõföld és a mezõ-,
erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi föld hasznosítási kötelezettségének teljesítésérõl, valamint a mûvelés alól
kivett területekkel összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátásáról gondoskodni.

(5) A (4) bekezdésben foglalt feladatok ellátása érdekében a földrészlet e törvény szerinti hasznosításáig, de legfeljebb
egy gazdasági évre terjedõ idõszakra az NFA megbízási szerzõdést köthet. A megbízási szerzõdés idõtartama
meghosszabbítással sem lehet egy gazdasági évnél hosszabb.

19.  § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerzõdés nem köthetõ azzal, aki
a) csõd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt

esedékességû köztartozással rendelkezik;
d) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.
(2) Amennyiben a szerzõdés megkötését követõen merül fel az (1) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási eljárás vagy

végelszámolási eljárás, illetve az (1) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti kizáró ok, az NFA jogosult a szerzõdést azonnali
hatállyal felmondani.

(3) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosításának részletes szabályait tartalmazó kormányrendelet, illetve
a pályázati kiírás a szerzõdéskötésre az (1) bekezdésben foglaltakon túl további kizárási okokat is meghatározhat.

(4) Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerzõdést írásba kell foglalni.

20.  § (1) Az NFA-val kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján a vagyonkezelõ jogosult meghatározott földrészlet birtoklására,
használatára és hasznai szedésére. A vagyonkezelõ köteles a földrészlet értékét megõrizni, állagának megóvásáról, jó
karban tartásáról gondoskodni, továbbá – e törvényben meghatározott esetek kivételével – díjat fizetni vagy
a szerzõdésben elõírt más kötelezettséget teljesíteni.

(2) A vagyonkezelõi jog az erre irányuló szerzõdéssel jön létre.
(3) A vagyonkezelõi jog jogosultja a vagyonkezelõi jogot nem adhatja tovább.

21.  § (1) Az NFA a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról  szóló törvényben foglalt esetben a részarány-tulajdonos részére
– a részarány-tulajdonnak megfelelõ aranykorona érték erejéig – földrészletet ajánl fel. A részarány-tulajdonos
a felajánlott földrészlet tulajdonjogát a mezõgazdasági igazgatási szerv jogerõs határozata alapján szerzi meg.

(2) Az NFA telekalakítás végrehajtásához szükséges tulajdonjogi változást eredményezõ szerzõdést köthet.
(3) Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellõzésével köthetõ adás-vételi, vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerzõdés

olyan földrészletre, amely a kisajátításról  szóló törvényben meghatározott közérdekû célok, vagy – amennyiben
a közérdekû célt az érintett földrészlet vonatkozásában a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá
nyilvánító kormányrendelet megjelöli – nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás meg valósításához
szükséges. Nyilvános pályáztatás mellõzésével köthetõ vagyonkezelési szerzõdés az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és
az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 9.  §-ának (2) bekezdésében
meghatározott földterületre költségvetési szervvel vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezettel.
Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellõzésével köthetõ adás-vételi szerzõdés az osztatlan közös tulajdonban álló
ingatlan tulajdonosával, ha az állam tulajdoni hányadának megfelelõ földterület nem haladja meg a fél hektárt.

(4) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó vízlevezetõ árkokat és csatornákat térítésmentesen az azok fenntartására
jogosultak vagyonkezelésébe adhatja.

(5) A Nemzeti Földalapba tartozó, önálló helyrajzi számon nyilvántartott útnak az út fekvése szerinti települési
(fõvárosban a kerületi) önkormányzat részére történõ térítésmentes tulajdonába vagy használatba adásáról az NFA és
az érintett önkormányzat szerzõdést köthet.

(6) A Nemzeti Földalapba tartozó erdõt, továbbá erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet
– az Evt. 8.  §-ának (4) és (5) bekezdésében meghatározott, az optimális állami birtokszerkezet kialakítását szolgáló
birtokösszevonási célú földcsere vagy átruházás esetének kivételével – csak vagyonkezelés formájában, és csak
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költségvetési szerv vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet számára lehet hasznosításra
átengedni. A vagyonkezelõ az erdõ hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át. A vagyonkezelésbe adásról 
az NFA javaslata alapján a Kormány nyilvános határozattal dönt. A vagyonkezelési szerzõdés létrejöttéhez az erdészeti
hatóságnak – a vagyonkezelõ erdõgazdálkodói alkalmasságát megállapító – jóváhagyása szükséges.

(7) E § szerinti eladás, csere, haszonbérbe adás, vagy vagyonkezelésbe adás esetén – ide nem értve az (1) bekezdésben
meghatározott esetet – a szerzõdéskötést megelõzõen 10 nappal nyilvánosságra kell hozni a tervezett szerzõdésnek
a 30.  § (1) bekezdésében meghatározott adatait.

22.  § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelezõ önkormányzati feladatok ellátásának elõsegítése érdekében
ingyenesen vagyonkezelésbe, temetõ létesítése céljából ingyenesen tulajdonba adható a földrészlet fekvése szerinti
települési (fõvárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat
részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet szociális földprogram meg valósítása céljából az önkormányzat
számára ingyenesen tulajdonba vagy ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az önkormányzat a vagyonkezelõi jogot
nem adhatja tovább.

(2) A vagyonkezelésbe, illetve a tulajdonba adás feltétele – a szociális földprogram meg valósítása céljára történõ
tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adás kivételével – az ingatlanügyi hatóság által a termõföld más célú
hasznosításának, illetve erdõ mûvelési ágú földrészlet esetén az erdészeti hatóság által erdõ igénybevételének
engedélyezésérõl hozott jogerõs határozat.

(3) E § szerinti vagyonkezelésbe, illetve tulajdonba adásról az NFA javaslata alapján a Kormány nyilvános határozattal
dönt.

23.  § (1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földrészlet tekintetében a mûvelési ág megváltoztatást, más célú
hasznosítást vagy a rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházást végrehajtani kizárólag az NFA elõ zetes
hozzájárulásával lehet.

(2) A Nemzeti Földalapba tartozó védett természeti területek és értékek, erdõk tulajdonjogának bármely jogcímen
történõ átruházására csak e védett vagyonra vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és módon
kerülhet sor.

24.  § (1) A földrészlet tulajdonosa az NFA-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal ingyenesen vagy ellenérték megjelölésével
felajánlhatja földrészletét a Magyar Állam javára.

(2) Nem lehet az ajánlatban közölt áron megvásárolni a felajánlott földrészletet, ha az ajánlati ár a helyben kialakult piaci
árat meghaladja.

25.  § A termõföldrõl  szóló törvény alapján az államot megilletõ elõvásárlási jogot a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és
elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól  szóló rendeletben meghatározott módon az NFA gyakorolja.

26.  § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet eladására, vagyonkezelésére vagy haszonbérletére irányuló pályázati
felhívást az NFA hirdeti meg.

(2) A pályázati felhívást, valamint benne az eladásra, vagy a haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adásra kerülõ
földrészletek jegyzékét az NFA székhelyén, internetes honlapján, a földrészletek fekvése szerinti területi szervezeti
egységeinél, és az önkormányzatnál legalább harminc napra hirdetmény formájában, valamint a helyben szokásos
módon közzé kell tenni. A pályázati felhívásban 45 napnál nem lehet rövidebb idõtartamot megállapítani
az ajánlattételre.

(3) Az NFA a pályázatok elbírálásától számított 30 napon belül szerzõdést köt a nyertes pályázóval.
(4) A földrészlet eladására, haszonbérletére és vagyonkezelésére irányuló pályázati felhívás kiírásának, valamint

elbírálásának részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.

27.  § Az NFA a székhelyén, az internetes honlapján és a területi szervezeti egységeinél, a miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában, és honlapján, valamint az önkormányzat polgármesteri hivatalánál történõ
kifüggesztés útján rendszeresen közzéteszi a Nemzeti Földalapba tartozó értékesítésre, vagyonkezelésre vagy
haszonbérbeadásra szánt földrészletek jegyzékét.
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28.  § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításából származó bevételeket földvásárlásra, valamint a 15.  §-ban
foglaltak meg valósítására kell fordítani.

29.  § Ha az NFA-át terhelõ kártérítési, megtérítési, kártalanítási kötelezettség vagy a rábízott vagyon hasznosításával
összefüggõ egyéb szerzõdéses kötelezettség teljesítésére a tárgyévi bevétele vagy kiadási elõirányzata nem nyújt
fedezetet, a kötelezettség teljesítéséért az állam helytállni köteles.

30.  § (1) A Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészletet érintõ szerzõdés tartalmából közérdekbõl nyilvános adatnak minõsül:
a) a személyes adatok közül az NFA-val szerzõdõ fél neve, a székhelye vagy lakcíme, az eljáró jogi képviselõ neve és

székhelye;
b) a földrészlet fekvése szerinti település, és a földrészlet helyrajzi száma;
c) az ellenszolgáltatás összege;
d) az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje, ütemezése;
e) a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség megjelölése, és típusától függõen annak pénzösszege;
f) haszonbérleti vagy vagyonkezelõi szerzõdés esetén a szerzõdés idõtartama.

(2) Ha a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészletet érintõ szerzõdés értéke a nettó ötmillió forintot eléri, a szerzõdés
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzõdést kötõ felek nevét, a szerzõdés értékét, határozott idõre kötött szerzõdés
esetében annak idõtartamát, valamint az említett adatok változásait az NFA internetes honlapján közzé kell tenni
a szerzõdés létrejöttét, illetve az adatok megváltozását követõ 8 napon belül. A közzétételrõl az NFA gondoskodik.
Az adatok hozzáférhetõségét 5 évig biztosítani kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a földrészlet piaci értéke közül a magasabb
összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél 
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét a (2) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség
szempontjából egybe kell számítani.

(4) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági érdekkel közvetlenül összefüggõ
szerzõdésekre, valamint a nemzetközi jogi kötelezettség alapján, illetve – külön jogszabályban meghatározott egyéb
okból – minõsített adatra.

31.  § Ha a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerinti adatainak megváltozása következtében
kikerül e törvény hatálya alól, az adatváltozás átvezetésérõl  szóló ingatlanügyi hatósági határozat jogerõre
emelkedésétõl számított 30 napon belül a földrészletet az NFA átadja az MNV Zrt.-nek, egyúttal kivezeti
a vagyonnyilvántartásából.

Záró rendelkezések

32.  § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályait;
b) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályait;
c) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteknek szociális földprogram meg valósítása céljából az önkormányzatok

számára történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályait;
d) a rábízott földvagyon és az ahhoz kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolásának a szabályait, továbbá

a rábízott földvagyon könyvvezetése és a beszámoló készítésének sajátosságait.
(2) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az ellenõrzõ bizottság

mûködési rendjének, valamint mûködési költségei megtérítésének a szabályait.

33.  § E törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

34.  § (1) A miniszter az NFA megalapítása érdekében szükséges intézkedéseket, valamint az NFA elnökének,
elnökhelyettesének, a Tanács elnökének és – a jelölõ miniszterekkel együtt – tagjainak kinevezésével kapcsolatos
intézkedéseket legkésõbb az e törvény hatálybalépését követõ napig megteszi. Az Országgyûlés mezõgazdasági
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ügyekkel foglalkozó bizottsága az ellenõrzõ bizottság tagjait legkésõbb az e törvény hatálybalépését követõ napig
megválasztja.

(2) Az e törvény hatálya alá tartozó ingatlanokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében az NFA
a létrejöttének napjával jogutódja az MNV Zrt.-nek. A jogok és kötelezettségek átszállása nem minõsül az MNV Zrt. által 
kötött szerzõdések módosításának. Az NFA e törvény szerinti megalapítása nem minõsül a munkáltató személyében
bekövetkezõ jogutódlásnak.

(3) A feladatátadás végrehajtása érdekében az MNV Zrt.
a) a számviteli törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a saját és a rábízott vagyonára vonatkozóan

2010. augusztus 31-i fordulónappal 2010. november 30. napjáig közbensõ mérleget, vagyonmérleget és
a közvetlenül kezelt eszközöket és forrásokat alátámasztó leltárt készít azzal, hogy a közbensõ mérleg
mérlegkészítési idõpontja 2010. szeptember 30. napja,

b) feladata az e törvény hatálya alá tartozó, az MNV Zrt. közvetlenül kezelt eszközei közé nem tartozó ingatlanok
nyilvántartása 2010. december 31. napjáig azzal, hogy ezen vagyonra vonatkozóan a beszámoló, a vagyonmérleg
és az azt alátámasztó leltár elkészítésére a számviteli törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján – a saját
és a rábízott vagyonára vonatkozóan – az MNV Zrt. saját vagyonával és a rábízott vagyonnal kapcsolatos éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérõl  szóló rendeletben meghatározottak szerint kerül sor,

c) elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adózási vagy egyéb jogszabályok elõírnak,
d) a folyamatban lévõ ügyekrõl a törvény hatálybalépését követõ 5 napon belül tájékoztatást készít,
e) a hatályos szerzõdéseirõl jegyzéket készít és azok iratanyagát a törvény hatálybalépését követõ 5 napon belül

átadásra elõkészíti,
f) a folyamatban lévõ ügyek iratairól, valamint a minõsített adatot tartalmazó iratokról iratjegyzéket készít, és

azokat, valamint az irattárakat átadásra elõkészíti,
g) a folyamatban lévõ ügyekbõl eredõ pénzügyi követelésekkel és kötelezettségekkel az NFA-val 2010. december

31. napjáig elszámol.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem érintik e törvény 3.  §-ában foglalt jogosultságokat, valamint azt, hogy az érintett

vagyoni kör tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására az e törvényben foglaltakat kell
alkalmazni.

(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelésében levõ, a Magyar Állam tulajdonában álló termõföldet, valamint 
mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földet, és a mezõ-, erdõgazdasági tevékenységet szolgáló, vagy
ahhoz szükséges mûvelés alól kivett területet e törvény hatálybalépését követõ 60 napon belül az NFA részére át kell
adni, melynek során a társadalombiztosítási pénzügyi alap részére az NFA a termõföld könyv szerinti értékét téríti meg.

(6) Az ingatlanügyi hatóság az NFA kérelmére gondoskodik a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket érintõen
a (2) bekezdés szerinti, a tulajdonos joggyakorló személyében bekövetkezõ változás ingatlan-nyilvántartási
átvezetésérõl.

(7) Az ingatlanügyi hatóság a (6) bekezdés szerinti eljárásban meghozott döntését – a változás tulajdoni lapon történõ
átvezetését követõen – kézbesíti a kérelmezõnek, és annak, akinek bejegyzett joga módosult vagy megszûnt.

35.  § (1) E törvény hatálybalépése nem érinti a Nemzeti Földalapról  szóló 2001. évi CXVI. törvény 13/A.  §-a alapján e törvény
hatálybalépése elõtt közzétett pályázati felhívás alapján kötött életjáradéki szerzõdéseket. Az ezen szerzõdések
alapján fizetendõ életjáradék a központi költségvetés központosított kiadása, amelyet a Nemzeti Földalapról  szóló
törvény hatálya alá tartozó állami vagyonnal  való gazdálkodásból származó bevételeket és kiadásokat tartalmazó
fejezetben kell megtervezni és elszámolni.

(2) E törvény hatálybalépésekor fennálló haszonbérleti és vagyonkezelési szerzõdés nyilvános pályáztatás mellõzésével
nem hosszabbítható meg.

36.  § A termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3.  § m) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„m) helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkezõ õstermelõ, vagy egyéni
mezõgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek
1. lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a termõföld vagy tanya
fekszik;

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 131. szám 22391



2. lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a termõföld vagy tanya
fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elõl el nem zárt magánúton legfeljebb
15 km távolságra van;
n) helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatában lévõ termõföld vagy tanya
közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelõdésével szomszédos
az adásvétel, illetve a haszonbérlet tárgyát képezõ termõfölddel vagy tanyával;”

37.  § (1) A Tft. 10.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Termõföld vagy tanya eladása esetén – ha törvény másként nem rendelkezik – az alábbi sorrendben elõvásárlási
jog illeti meg:
a) a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról  szóló törvényben foglaltak szerint;
b) a helyben lakó haszonbérlõt, felesbérlõt és részesmûvelõt;
c) a helyben lakó szomszédot;
d) a helyben lakót;
e) haszonbérlõt, felesbérlõt és részesmûvelõt.”

(2) A Tft. 10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az elõvásárlási jog gyakorlásának
sorrendje a következõ:
a) a családi gazdálkodó;
b) nyilvántartási számmal rendelkezõ õstermelõ, illetõleg egyéni mezõgazdasági vállalkozó.”

38.  § A Tft. 10.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés b) és e) pontja alapján az elõvásárlási jogot akkor lehet gyakorolni, ha a haszonbérleti jogviszony
(felesbérlet, részesmûvelés) legalább három éve fennáll.”

39.  § (1) E törvény 36–38.  §-aiban foglalt rendelkezéseket azon termõföld vagy tanya esetében kell alkalmazni, amelyekre
vonatkozólag a vételi vagy haszonbérleti ajánlatot a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog
gyakorlásának részletes szabályairól  szóló rendelet szerint e törvény hatálybalépését követõen tették közzé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módon e törvény hatálybalépését megelõzõen közzétett
a) vételi ajánlat esetében a szerzõdés ingatlanügyi hatósághoz történõ benyújtásakor a beadványt

– az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 44.  §-ának (1) bekezdésétõl eltérõen – a vételi ajánlat
közzétételének idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni;

b) haszonbérleti ajánlat esetében a szerzõdés ingatlanügyi hatósághoz történõ benyújtásakor a beadványt
a haszonbérleti ajánlat közzétételének idõpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

40.  § Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény a következõ 109/B–109/C.  §-sal egészül ki:
„109/B.  § (1) A Nemzeti Földalapról  szóló törvény hatálya alá tartozó állami vagyonnal  való gazdálkodásból származó
bevételek – a törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a központi költségvetés bevételét vagy finanszírozási bevételét
képezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állami vagyonnal  való gazdálkodásból eredõ kiadások a központi költségvetés kiadását
vagy finanszírozási kiadását képezik.
(3) A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetre (a továbbiakban: NFA) rábízott vagyonnal  való gazdálkodásból eredõ
kötelezettségek teljesítéséért az agrárpolitikáért felelõs miniszter felelõs, aki az ebbõl eredõ feladatait
a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével látja el.
(4) Az NFA
a) közremûködik a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások tervezésében,
b) a Magyar Állam képviseletében gondoskodik a rábízott vagyonnal kapcsolatos bevételek beszedésérõl, és
a rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások teljesítésérõl az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó elõírások szerint,
c) a zárszámadás elkészítéséhez beszámol a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
teljesülésérõl.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat mind a költségvetési, mind a finanszírozási bevételekre és kiadásokra alkalmazni kell.
(6)  Az (1) bekezdésben meghatározott vagyon értékesítésébõl származó bevétel – törvény eltérõ rendelkezése
hiányában – a központi költségvetés központosított bevételét képezi.
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109/C.  § (1) A Nemzeti Földalapról  szóló törvény hatálya alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési
bevételek és költségvetési kiadások között azokat az ügyleteket is bruttó módon el kell számolni forgalmi értéken,
amelyek az NFA-ra bízott vagyon mennyiségének vagy összetételének változását okozzák, de pénzmozgással nem
járnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyletek pénzmozgással nem járó részének hatását az állami vagyonnal kapcsolatos
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások között külön alcímen kell elszámolni, ügylet-típusonkénti
bontásban.
(3) A Nemzeti Földalapról  szóló törvény szerinti ingyenes tulajdonjog-átruházás kapcsán elszámolt költségvetési
kiadások összegével az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások tervezett összege túlléphetõ.
(4) Az agrárpolitikáért és az államháztartásért felelõs miniszter elõ zetes engedélyével a (2) bekezdés alapján
elszámolandó költségvetési kiadások ugyanazon ügylet keretében elszámolt költségvetési bevétellel megegyezõ
összegével az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások tervezett összege túlléphetõ.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján költségvetési kiadás elszámolását eredményezõ ügyletekre – a (3) és
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – akkor lehet kötelezettséget vállalni, ha e kiadás elszámolására rendelkezésre áll
elõirányzat.”

41.  § A Tft. 8/C.  § (1) bekezdésében a „betartását a helyi birtokhasznosítási bizottság, ennek hiányában a települési
önkormányzat jegyzõje és az ingatlanügyi hatóság” szövegrész helyébe a „betartását az ingatlanügyi hatóság” szöveg
lép.

42.  § A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 7.  §-ának (1) bekezdésében a „biztosításával (ideértve a Nemzeti Földalapról  szóló 2001. évi
CXVI. törvény szerinti csereingatlant is) kell megszerezni” szövegrész helyébe a „biztosításával (ideértve a Nemzeti
Földalapról  szóló törvény szerinti csereingatlant is) kell megszerezni.” szöveg lép.

43.  § (1) Az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Külön törvény rendelkezik:
a) a koncesszióról (az állami monopóliumok hasznosításáról),
b) a Magyar Nemzeti Bank, az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. mûködésérõl,
c) az állami tulajdonban lévõ termõföldekrõl, mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földekrõl, valamint
a mezõ-, erdõgazdasági tevékenységet szolgáló, vagy ahhoz szükséges mûvelés alól kivett területekrõl.”

(2) A Vtv. 1.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állami tulajdonban álló, a hatályos jogszabályok szerint lakásnak minõsülõ ingatlanok értékesítésére vagy
bérbeadására vonatkozó eljárásokban e törvény rendelkezéseit külön törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(3) A Vtv. 37.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami tulajdonban lévõ védett természeti területek és értékek, mûemlékingatlanok, mûkincsek, valamint
történeti (régészeti) emlékek és földterületek tulajdonjogának bármely jogcímen történõ átruházására csak e védett
vagyonra vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és módon kerülhet sor.”

44.  § A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 19.  § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a költségvetési fejezetet
irányító szerveknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével –, az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatalnál és a Vám- és Pénzügyõrségnél – a területi szervei kivételével –, a Magyar Államkincstárnál
– a területi szervezeti egységei kivételével –, a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél,
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá
jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány
által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, továbbá a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében
az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”
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45.  § A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 33.  § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a szakmai vezetõ a Magyar Nemzeti Bank felügyelõ bizottságának
tagja, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja, továbbá a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet Birtokpolitikai
Tanácsának elnöke, vagy tagja.”

46.  § (1) A szövetkezetekrõl  szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról  szóló 1992. évi II. törvény
(a továbbiakban: Ámt.) 25.  §-ának (6) bekezdésében a „és a Magyar Nemzeti Földalap Kht. kezelésébe kerülnek, kivéve
a védett vagy védelemre tervezett területek.” szövegrész helyébe a „és a Nemzeti Földalapba kerülnek.” szöveg lép.

(2) Az Ámt. 25/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25/A.  § (1) Ha a részarány-földkiadási eljárás lezárását követõen a jogutód nélkül megszûnt, illetve felszámolás,
végelszámolás alatt álló szövetkezet javára bejegyzett szövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészlet
(a továbbiakban: maradványterület) szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, a maradványterületet a mezõgazdasági
igazgatási szerv határozattal a Magyar Állam tulajdonába adja. A maradványterület a Nemzeti Földalapba kerül.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt részarány-földkiadási eljárás akkor tekinthetõ lezártnak, ha a szövetkezet valamennyi
termelõszövetkezeti különlapján nyilvántartott részarány-tulajdon kiadásra került és a termelõszövetkezeti
különlapokat az ingatlanügyi hatóság megszüntette. A termelõszövetkezeti különlapok megszüntetését követõen
az ingatlanügyi hatóság 60 napon belül elkészíti a szövetkezet záró aranykorona-mérlegét, és helyrajzi számok szerint
összesíti a maradványterületeket. Az ingatlanügyi hatóság a záró aranykorona-mérleget és az összesített
maradványterületek adatait (helyrajzi szám, terület, aranykorona érték) közli a mezõgazdasági igazgatási szervvel.
(3) A mezõgazdasági igazgatási szerv a záró aranykorona-mérleg és az összesített maradványterületek adatainak
közlését követõ 30 napon belül hozza meg az (1) bekezdés szerinti határozatot.”

47.  § (1) Hatályát veszti:
a) a Nemzeti Földalapról  szóló 2001. évi CXVI. törvény,
b) a Nemzeti Földalapról  szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról  szóló 2002. évi XXIV. törvény,
c) a Nemzeti Földalapról  szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról  szóló 2005. évi CXXXVIII. törvény,
d) a Tft. 21.  § (2) bekezdés c) pontja,
e) a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 23.  § (3) bekezdése,
f) a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról  szóló 2009. évi XL. törvény

10.  § (2) bekezdés i) pontja,
g) a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 42.  § (27) bekezdése,
h) az állami vagyonnal  való felelõs gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes

törvényi rendelkezések megállapításáról  szóló 2010. évi LII. törvény 26.  § (5) bekezdésében az „a Nemzeti
Földalapról  szóló 2001. évi CXVI. törvény 3.  §-ában az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, egyéb
esetekben” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Vtv.
a) 26.  §-a,
b) 36.  § (2) bekezdés c) pontjában a „ , vagy szociális földprogram meg valósítása” szövegrész,
c) 37.  § (2) bekezdése,
d) 45.  § (1) bekezdése,
e) 58.  §-a,
f) 61.  § (3) és (4) bekezdése,
g) 65.  § (1) bekezdésében a „vagy az NFA-t” szövegrész,
h) 71.  § (1) bekezdés f) és g) pontja.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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2010. évi LXXXVIII. törvény
a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés a közbeszerzésekrõl  szóló törvény módosításáról a következõ törvényt alkotja:

1.  § A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3.  §-ának számozása 3.  § (1) bekezdésre
változik és a § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz szerzõdéskötés folyamatára, elõzményeire, feltételeire,
szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeire vagy szerzõdés teljesítésére vonatkozóan, melyek nem egyeztethetõk össze
e törvénnyel, akkor az e törvény hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag e törvényt kell alkalmazni.”

2.  § (1) A Kbt. 4.  §-ának 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a 4.  § az 1. pontot követõen a következõ 1/A. ponttal
egészül ki:
„1. ajánlattevõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetõleg
amely
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá
b) az 59.  § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérõ
rendelkezésére bocsátotta, továbbá
c) az ajánlattételi határidõ lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba
az ajánlatkérõnél beletekintett, illetõleg azt átvette, vagy kiegészítõ tájékoztatást kér, vagy elõ zetes vitarendezést
kezdeményez;
1/A. általános javítási munkálat: az 1. számú melléklet szerinti építési beruházás, ha annak célja építmény felújítása,
korszerûsítése, karbantartása vagy javítása;”

(2) A Kbt. 4.  §-ának 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerzõdés teljesítésében az ajánlattevõ által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) az ajánlattevõvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,
b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
c) a szerzõdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,
d) építési beruházás esetén az építõanyag-szállítót;”

(3) A Kbt. 4.  §-a a 2/C. pontot követõen a következõ 2/D. ponttal egészül ki:
„2/D. egyéb foglalkoztatási jogviszony: közszolgálati, kormánytisztviselõi, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi
szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közremûködése;”

(4) A Kbt. 4.  §-ának 3/D. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3/D. erõforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minõsül alvállalkozónak, nem
tartozik a 2. pont a)–d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevõ alkalmasságának
igazolásában vesz részt, ezzel összefüggõ erõforrásainak bemutatásával;”

(5) A Kbt. 4.  §-ának 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. hamis adat: a  valóságnak megfelelõen ismert, de a  valóságtól szándékosan eltérõen közölt adat;”

(6) A Kbt. 4.  §-ának 11/A. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/A. írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekbõl álló kifejezési forma, amely olvasható,
reprodukálható, és ilyen módon terjeszthetõ, így különösen a levélben, táviratban, a távgépírón vagy telefax útján
közölt nyilatkozat; ilyennek minõsül továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, illetõleg
– a 20.  § (1) bekezdés alkalmazása esetén – a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti
követelményeknek megfelelõ elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat az elektronikus formájában;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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(7) A Kbt. 4.  §-a 23/A. pontjának számozása 23/B. pontra változik és a Kbt. 4.  §-a a 23. pontot követõen a következõ
23/A. ponttal egészül ki:
„23/A. mûemlékekkel kapcsolatos építési beruházás: az olyan építési beruházás, amellyel kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárás lefolytatása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági jogkörébe tartozik;”

(8) A Kbt. 4.  §-ának 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. részvételre jelentkezõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni
cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki
(amely)
a) a két szakaszból álló eljárás elsõ, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be, továbbá
b) a 102.  § (5) bekezdés alkalmazásában az is, aki (amely) a részvételi dokumentációt átvette, továbbá
c) a részvételi határidõ lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba
az ajánlatkérõnél beletekintett vagy kiegészítõ tájékoztatást kér vagy elõ zetes vitarendezést kezdeményez;”

3.  § (1) A Kbt. 7.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ minden egyes közbeszerzési eljárását – annak elõkészítésétõl az eljárás alapján kötött szerzõdés
teljesítéséig terjedõen – írásban, illetõleg – a 20.  § (1) bekezdés alkalmazása esetén külön, e törvény felhatalmazása
alapján alkotott jogszabály szerint – elektronikusan köteles dokumentálni.”

(2) A Kbt. 7.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérõ köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenõrzõ vagy más illetékes szervek kérésére
a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni, illetõleg – a 20.  § (1) bekezdés alkalmazása esetén – részükre
hozzáférést biztosítani.”

4.  § A Kbt. 8.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérõ az ajánlatoknak a 83–87.  §-ok alkalmazását követõ vagy – ha ezen rendelkezések egyikét sem kellett
a közbeszerzési eljárásban alkalmazni, az eljárást lezáró döntést megelõzõ – 81.  § (3)–(4) bekezdése szerinti elbírálására 
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít
az ajánlatkérõ nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére.
A bírálóbizottsági munkáról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati
lapjai.”

5.  § A Kbt. 9.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § (1) A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elõkészítésébe, illetõleg – választása
szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérõ a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett
névjegyzékben szereplõ, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11.  §) jogosult bevonni, figyelembe véve egyben a 10.  §
(1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket.
(2) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. A hivatalos közbeszerzési
tanácsadó, illetve a 11.  § (2) bekezdés b) pontja szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében a 11.  §
(2) bekezdés a) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben
megjelölt személy köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe esõ feladatok teljesítésében személyesen részt
venni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos
közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.
(3) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység akkor terjedhet ki az ügyvédekrõl  szóló 1998. évi XI. törvény 5.  §
(1)–(2) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére is, ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó ilyen
tevékenység ellátására egyébként jogosult.”

6.  § (1) A Kbt. 10.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérõ nevében nem járhat
el, illetõleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérõ által nem vonható be, az eljárás irataiba
az eredményhirdetésig nem tekinthet be [a 80.  § (4) bekezdése és a 118.  § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével]
a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt
gazdálkodó szervezet), illetõleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetõleg amely
a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy felügyelõbizottságának tagja;
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c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az a)–c) pont szerinti személy hozzátartozója.”

(2) A Kbt. 10.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérõ nevében eljáró, illetõleg az általa az eljárásba bevonni
kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetõleg az ajánlatkérõ által az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy
szervezettel az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik,
hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevõként, alvállalkozóként vagy erõforrást nyújtó szervezetként.”

(3) A Kbt. 10.  §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az ajánlatkérõ nevében eljáró, illetõleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérõ által
bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti
összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz – a (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben – 
csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt
ajánlattevõként, alvállalkozóként vagy erõforrást nyújtó szervezetként (távolmaradási nyilatkozat).”

(4) A Kbt. 10.  §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a (2), illetõleg (4) bekezdés szerinti nyilatkozata ellenére
az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevõ,
alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt személyekkel,
szervezetekkel az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet.”

7.  § (1) A Kbt. 13.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Közbeszerzések Tanácsa igazolást állít ki a jegyzékben  való szereplésrõl. Az igazolásnak tartalmaznia kell
a minõsítési szempontok szerinti megfelelésre történõ hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást.”

(2) A Kbt. 13.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Tanács által vezetett jegyzék a Tanács honlapján elektronikusan is elérhetõ, ez a formája is közhiteles.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a kizáró okok fenn nem állásának
igazolására, továbbá – a (4) bekezdés figyelembevételével – az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek  való
megfelelés igazolására köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét.”

8.  § A Kbt. 17/C.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/C.  § (1) Az ajánlatkérõ köteles az alábbi adatokat, információkat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha
honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá a 22.  §
(1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a kötelezõ közzétételt követõen a helyben szokásos módon is közzéteheti:
a) a 2/A.  § alkalmazásával megkötött szerzõdéseket;
b) az elõ zetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A.  § (2) bekezdése szerinti adatokat;
c) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
ca) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [396.  § (1) bekezdés f) pont],
cb) a Közbeszerzési Döntõbizottság szerzõdés megkötését engedélyezõ végzését [332.  § (4) bekezdés];
d) az éves statisztikai összegzést [16.  § (1) bekezdés].
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak, információknak a honlapon – ha e törvény másként nem rendelkezik – a 7.  §
(2) bekezdésében meghatározott idõpontig kell elérhetõnek lenniük.”

9.  § A Kbt. 20.  §-a a (6) bekezdése után a következõ (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) Az ajánlatkérõ nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevõnek, az alvállalkozójának, továbbá
az erõforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenõrzésére az ajánlatkérõ
a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen
jogosult, ilyennek minõsülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartásokban  való szereplést az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejárta és
az eredményhirdetés, illetõleg – két szakaszból álló eljárásban – a részvételi határidõ lejárta és a részvételi szakasz
eredményhirdetése között egy alkalommal ellenõrzi, továbbá az ellenõrzés tényét és eredményét a nyilvántartás
vonatkozó részét kinyomtatva vagy – az (1) bekezdés alkalmazása esetén – e törvény felhatalmazása alapján alkotott
jogszabály szerinti elektronikus formában a 7.  § (2) bekezdése szerinti határidõig megõrzi.
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(9) A (7) bekezdés szerinti elektronikus, hatósági, illetõleg közhiteles nyilvántartások körérõl és Internetes
elérhetõségérõl a Közbeszerzések Tanácsa útmutatót ad ki.”

10.  § A Kbt. 20/A.  §-ának számozása 20/A.  § (1) bekezdésre változik és a § a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Tpvt. 11.  §-a megsértését az ajánlatkérõ alapos okkal különösen akkor
feltételezheti, ha
a) a közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és dokumentáció
követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló; vagy
b) a közbeszerzési eljárásban legalább két ajánlattevõ egymásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy legalább
két ajánlattevõben azonos személy vagy szervezet rendelkezik tulajdoni részesedéssel; vagy
c) az ajánlatkérõ által egy költségvetési éven belül megindított több közbeszerzési eljárásban azonos ajánlattevõk
nyújtanak be ajánlatot, azonban az eljárások nyertese minden esetben különbözik a korábbi ilyen eljárások
nyertesétõl.”

11.  § (1) A Kbt. 40.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét
egybe kell számítani, amelyek
a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39.  § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és
b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.”

(2) A Kbt. 40.  §-a a (4) bekezdést követõen kiegészül a következõ új (5) és (6) bekezdéssel:
„(5) A (2) bekezdéstõl eltérõen az egy építménnyel kapcsolatos 25.  § szerinti szerzõdés becsült értékét nem kell más
építménnyel kapcsolatos építési beruházás becsült értékével egybeszámítani, kivéve az általános javítási
munkálatokra vonatkozó építési beruházásokat, melyek becsült értékét – ha a (2) bekezdés szerinti feltételek
fennállnak – egymással akkor is egybe kell számítani, ha több építménnyel kapcsolatosak.
(6) A (2) bekezdéstõl eltérõen a becsült érték kiszámítása során más közbeszerzés becsült értékével nem kell
egybeszámítani az olyan közbeszerzést, amelynek általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke szolgáltatás
és árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintnál kevesebb,
feltéve, hogy ezen egybe nem számított közbeszerzés értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát,
amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérõ ezen közbeszerzés és a vele a (2) bekezdés
szerint egybeszámítandó közbeszerzések együttes becsült értékeként.”

12.  § A Kbt. 44.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ új (4)–(6) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (5)–(7) bekezdés
számozása (7)–(9) bekezdésre változik:
„(4) Az ajánlatkérõ kérheti, hogy a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az általa megküldött hirdetményt
– továbbküldése, feladása elõtt – megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel
kapcsolatos jogszabályoknak. Ha az ajánlatkérõ kéri a hirdetmény ellenõrzését, azért – külön jogszabályban
meghatározott mértékû – díjat kell fizetni. A hirdetmény ellenõrzése és a díj megfizetése kötelezõ, ha a közbeszerzést
részben vagy egészben európai uniós támogatásból  valósítják meg és a hirdetményt nem hivatalos közbeszerzési
tanácsadó küldi meg az ajánlatkérõ nevében közzététel céljából.
(5) A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fõ lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a 22.  §
(1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti ajánlatkérõket.
(6) A díjból ötven százalék kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben
található, tízezer fõnél kevesebb lakosú, a 22.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõket.”

13.  § A Kbt. 50.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a (3) bekezdést követõen a következõ
(4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ajánlatkérõ köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege
lehetõvé teszi-e a közbeszerzés egy részére történõ ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának
természetébõl adódóan részajánlattételi lehetõség biztosítható, az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban köteles lehetõvé 
tenni a közbeszerzés egy részére történõ ajánlattételt, ha annak lehetõvé tétele várhatóan
a) nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentõs növekedését és
b) nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési beruházás meg valósításának vagy az árunak
a minõségére vagy a közbeszerzési szerzõdés teljesítésének más körülményeire.
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(4) A közbeszerzés egy részére történõ ajánlattétel biztosítása esetén az ajánlati felhívásban elõ kell írni, hogy
a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni.
(5) A (3) bekezdés szerinti esetben, az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírhatja, hogy egy ajánlattevõ jogosult
a beszerzés összes részére ajánlatot tenni, de ezt nem teheti kötelezõvé.”

14.  § A Kbt. 53.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ köteles az ajánlati felhívásban ellenszolgáltatása teljesítésének feltételeit megadni, illetõleg
a vonatkozó – e törvényen és az adójogszabályokon kívüli – jogszabályokra hivatkozni. A tájékoztatásban meg kell
adnia azt is, ha az ellenszolgáltatás halasztott vagy részletekben történõ fizetésében kíván megállapodni.”

15.  § A Kbt. az 53.  §-át követõen kiegészül a következõ 53/A.  §-sal:
„53/A.  § (1) Az ajánlatkérõ jogosult a nyertes ajánlattevõvel kötendõ szerzõdésben teljesítési, jólteljesítési vagy más
biztosítékot kikötni, ezt a tényt, továbbá a biztosíték(ok) körét és mértékét az ajánlati felhívásban közölni kell.
A teljesítési biztosíték és a jólteljesítési biztosíték mértéke egyaránt legfeljebb a szerzõdés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás öt-öt százalékát érheti el.
(2) A teljesítési biztosíték az ajánlatkérõt illeti, ha az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítését a saját érdekkörében felmerült
ok  miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be nem minõsül teljesítési biztosítéknak a késedelmi kötbér és
a hibás teljesítési kötbér. A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. Az egyéb biztosítékkal
kapcsolatban az 54.  § (1) bekezdése szerinti szerzõdéstervezetben kell meghatározni a biztosítékkal biztosítani kívánt
szerzõdéses kötelezettséget, továbbá a biztosíték ajánlatkérõ általi igénybevételének feltételeit.
(3) A teljesítési biztosítékot a szerzõdéskötéskor, a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
idõpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Az egyéb biztosítékot abban az idõpontban kell rendelkezésre bocsátani,
amelytõl kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, ezt az idõpontot az 54.  § (1) bekezdése szerinti
szerzõdéstervezetben kell meghatározni, az nem lehet korábbi, mint a szerzõdéskötés idõpontja.
(4) Meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattétel lehetõsége
esetén a beszerzés ugyanazon részére vonatkozóan – nem írható elõ.
(5) A teljesítési, jólteljesítési, illetõleg egyéb biztosíték (3) bekezdés szerinti határidõre történõ rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevõnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról
a (3) bekezdés szerinti idõpontokig nem kérhetõ.
(6) Teljesítési, jólteljesítési vagy egyéb biztosíték kikötése esetén az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban
a) elõírja, hogy e biztosítékok a (3) bekezdés szerinti határidõkig az ajánlattevõként szerzõdõ fél választása szerint
teljesíthetõek az elõírt pénzösszegnek az ajánlatkérõként szerzõdõ fél fizetési számlájára történõ befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított – készfizetõ kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel, vagy
b) megjelöl egy vagy több – az a) pontban nem szereplõ – biztosítéki formát, és elõírja, hogy a biztosíték
az ajánlattevõként szerzõdõ fél választása szerint teljesíthetõ bármelyik megjelölt, vagy az a) pontban meghatározott
formában.”

16.  § A Kbt. 54.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54.  § (1) Az ajánlatkérõ – a megfelelõ ajánlattétel elõsegítése érdekében is – dokumentációt köteles készíteni, amely
egyebek mellett tartalmazza a szerzõdéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol
az ajánlatkérõ jogosult szerzõdéstervezet helyett csak az általa ismert szerzõdéses feltételeket meghatározni.
(Szerzõdéstervezet és szerzõdéses feltételek a továbbiakban együtt: szerzõdéstervezet.)
(2) A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, továbbá
tartalmazhat az ajánlattevõk számára ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat. Építési beruházás meg valósítására
vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelõ ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében 
az ajánlatkérõ köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelõ árazatlan költségvetést az ajánlattevõk
rendelkezésére bocsátani.
(3) Az ajánlatkérõ jogosult az ajánlati felhívásban használt egyes fogalmak dokumentációban történõ
meghatározására, továbbá jogosult az ajánlati felhívásban elõírt – a kizáró okokon és alkalmassági minimum
követelményeken kívüli – egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, de
ezek nem járhatnak azzal, hogy olyan személy (szervezet), amely az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tehetne,
alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet lehetne, a dokumentáció szövegére tekintettel erre nem lenne képes.
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(4) Ha az ajánlatkérõ a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követõen észleli, hogy a dokumentáció valamely
eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy e törvénytõl, illetõleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével
kapcsolatban a (3) bekezdésben foglaltakon túl többletelõírást tartalmaz, köteles az 56.  § (2) bekezdése szerinti
kiegészítõ tájékoztatásban közölni az ajánlattevõkkel, hogy a dokumentáció ezen – az ajánlatkérõ által pontosan
megjelölt – eleme, elõírása semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elõírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerzõdésben nem alkalmazandó.
(5) A (4) bekezdés szerinti elem(ek), elõírás(ok) semmisnek nyilvánítása érdekében az ajánlatkérõnek az 56.  §
(2) bekezdése szerint akkor is kiegészítõ tájékoztatást kell adnia, ha kiegészítõ tájékoztatást nem kértek.
(6) Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérõ köteles megadni a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját,
határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit is. Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírhatja, hogy
az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevõnek vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy 
elektronikus úton el kell érnie.
(7) Az ajánlatkérõ köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény
közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidõ lejártáig magyar nyelven – ha az eljárás nyelve nem magyar,
akkor magyar nyelven is – rendelkezésre álljon.
(8) Ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérõ nem tette a dokumentációt teljes terjedelmében
közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé, az ajánlatkérõ vagy az általa meghatározott
szervezet a kérelem kézhezvételétõl számított két munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve, hogy annak
ellenértékét megfizették.
(9) A dokumentáció ellenértékét az annak elõállításával és az ajánlattevõk részére történõ rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani.
(10) A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha
a) az ajánlatkérõ visszavonja az ajánlati felhívást;
b) az eljárás a 92.  § c, d) vagy g) pontja alapján eredménytelen;
c) az ajánlatkérõ az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési
idõpontig nem hirdeti ki.”

17.  § A Kbt. 56.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kiegészítõ tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse az ajánlattevõk esélyegyenlõségét. A tájékoztatás
teljes tartalmát az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé kell tenni, illetõleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem
eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását a következõ esetek kivételével:
a) az 54.  § (4) bekezdése szerinti eset;
b) ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérõen szerepel, ebben az esetben
a kiegészítõ tájékoztatásban közölni kell, hogy közülük melyik a megfelelõ és melyiket kell semmisnek tekinteni,
a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerzõdésben nem lehet
alkalmazni.”

18.  § (1) A Kbt. 57.  §-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés a következõ f) ponttal
egészül ki:
[(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérõnek az alábbi követelményeknek megfelelõen kell
meghatároznia:]
„e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok – tényleges
jelentõségével arányban álló – súlyszámát is meg kell adni. Nem minõsül alszempont megadásának, ha az ajánlatkérõ
a nem mennyiségi módon értékelhetõ részszemponttal kapcsolatban a (3) bekezdés d) pontja szerinti módszer
megadása során leírja, hogy a részszemponttal összefüggõ ajánlati elem mely összetevõit, vagy milyen tulajdonságait
fogja vizsgálni;
f) a részszempontok körében értékelhetõ a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának
a közbeszerzés során megajánlott mértéke.”

(2) A Kbt. 57.  §-a a (6) bekezdést követõen a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ajánlatkérõ az ellenszolgáltatást tartalmazó bírálati szemponton vagy részszemponton (alszemponton) kívüli
részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggõ ajánlati elemmel kapcsolatban az ajánlati felhívásban jogosult
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meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezõbb szintjét, melyre és az annál még kedvezõbb vállalásokra
egyaránt a (3) bekezdés c) pontja szerinti ponthatár felsõ határával azonos számú pontot ad.
(8) Az ajánlatkérõ az ellenszolgáltatást tartalmazó bírálati szemponton vagy részszemponton (alszemponton) kívüli
részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggõ ajánlati elemmel kapcsolatban az ajánlati felhívásban jogosult
meghatározni olyan elvárást, melynél kedvezõtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (minimális elvárás).”

19.  § (1) A Kbt. 60.  §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, aki]
„a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csõdeljárás elrendelésérõl  szóló bírósági végzést közzétettek, vagy
az ellene indított felszámolási eljárást jogerõsen elrendelték, illetõleg ha az ajánlattevõ (alvállalkozó) személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;”

(2) A Kbt. 60.  §-ának (1) bekezdése a h) pont után a következõ új i) ponttal egészül ki:
[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, aki]
„i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követõen kötött szerzõdésével kapcsolatban a 71.  §
(1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége
10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidõt követõ 15 napot
– annak ellenére, hogy az ajánlatkérõként szerzõdést kötõ fél a részére határidõben fizetett –, és ezt jogerõs és
végrehajtható közigazgatási, illetõleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének idõpontja 
régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelõzõ két évnél.”

20.  § A Kbt. 62.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevõt, aki, illetõleg akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erõforrást nyújtó szervezet
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai
etikai szabályokba ütközõ cselekedetet követett el;
b) az eljárásban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70.  § (3) bekezdése, 71.  §] teljesítése során
olyan hamis adatot szolgáltatott, illetõleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhetõ lett volna,
hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény  miatt érvénytelennek minõsüljön vagy
elérhetõ lett volna, hogy kedvezõbb legyen az ajánlatának a 81.  § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi
jelentkezésének 123.  § (4) bekezdése, 130.  § (6) bekezdése, 136/A.  § (2) bekezdése, 157.  § (3) bekezdése vagy 204.  §
(5) bekezdése szerinti rangsorolása.”

21.  § A Kbt. 63.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„63.  § (1) Az ajánlattevõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevõ számára erõforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a (2)–(9) bekezdés
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60.  § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérõ azt elõírta – a 61.  § (1),
illetõleg (2) bekezdésének hatálya alá.
(2) Az ajánlatkérõ a következõ igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni:
a) a 60.  § (1) bekezdésének a)–d), f), h) és i) pontja és a 61.  § (1) bekezdésének a)–c) pontja esetében az illetékes bíróság
vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy
hatósági igazolást;
b) a 60.  § (1) bekezdésének e) pontja esetében az érintett ország illetékes hatóságainak igazolását;
c) ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevõ (alvállalkozó) eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevõ (alvállalkozó) által az illetékes
bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet elõtt tett, illetve közjegyzõ által hitelesített nyilatkozatot;
d) a 61.  § (1) bekezdésének d) pontja esetében az építési beruházásra, az árubeszerzésre és
a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról  szóló 2004/18/EK irányelvnek
árubeszerzés esetében a IX B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX A. mellékletében,
szolgáltatásmegrendelés esetében a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;
e) a 61.  § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány hiteles másolatát, illetõleg a szervezeti,
kamarai tagságról  szóló igazolást;
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f) a 61.  § (2) bekezdése esetében hatósági igazolást;
g) azokban az esetekben, amelyekben a jegyzék bizonyítja – figyelemmel a 14.  §-ban foglaltakra is –, hogy
az ajánlattevõ (alvállalkozó) nem esik a 60. és 61.  § valamely esetének hatálya alá, a minõsített ajánlattevõk 13.  §
(2) bekezdése szerinti jegyzékén  való szereplés tényét, illetõleg – a minõsített ajánlattevõk nem elektronikus, hivatalos
jegyzékén szereplõ ajánlattevõ tekintetében – a jegyzék szerinti igazolást.
(3) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevõ köteles nyilatkozni ajánlatában, illetõleg – két szakaszból álló eljárás esetén – a részvételi
jelentkezésben, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak minõsül az a körülmény, ha az ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erõforrást nyújtó szervezet szerepel
az adózás rendjérõl  szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(5) A 60.  § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel meg valósulását az ajánlatkérõ ellenõrzi a munkaügyi
hatóságnak a munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C.  §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjérõl
 szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 55.  §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott adatokból, az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés idõpontjára vonatkozóan.
(6) Az ajánlatkérõ a (2) bekezdés g) pontja, továbbá a (4) és (5) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartásban
szereplõ adatokat a 20.  § (8) bekezdése szerint ellenõrzi és õrzi meg. A 60–61.  § szerinti egyéb kizáró okok fenn nem
állásának ellenõrzésére is a 20.  § (7)–(8) bekezdését kell alkalmazni, ha azokkal kapcsolatos tények, adatok
ellenõrzésére az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles
nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
(7) A 60.  § (1) bekezdés e) pontja és 61.  § (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának azt
kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának idõpontjában van-e az ajánlattevõnek vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, vagy az ajánlattevõ számára erõforrást
nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.
E hatósági igazolást a hatóság négy munkanapon belül adja ki, a hatóság az ügyintézési határidõt nem
hosszabbíthatja meg.
(8) A (7) bekezdés szerinti hatósági igazolást – ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy az eredményhirdetés (két
szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában annak eredményhirdetése) felhívásban megjelölt idõpontjában nincs
az ajánlattevõnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, vagy az ajánlattevõ számára erõforrást nyújtó szervezetnek egy évnél régebben lejárt köztartozása – 
az ajánlatkérõ köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban  való felhasználás céljára állították ki, vagy
az ajánlatkérõ, illetõleg az ajánlatkérõn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában  való felhasználás
céljából állították ki, illetõleg ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi idõt írt az igazolásra és az már lejárt.
(9) Ha jogszabály a 60.  § (1) bekezdése e) pontjának vagy a 61.  § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó új közterhet
állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás
eredményének kihirdetése a köztartozásról  szóló rendelkezés hatálybalépését követõ egy évnél késõbbi idõpontban
történik.
(10) Az ajánlatkérõ kérelemre – annak kézhezvételétõl számított két munkanapon belül – köteles tájékoztatni a más
közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjét a 61.  § (1) bekezdésének c) pontjában szereplõ körülményrõl.”

22.  § (1) A Kbt. 65.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlattevõ egy vagy több – a 69.  § (2) bekezdése szerinti – alkalmassági minimum követelménynek  való
megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erõforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági
minimum követelménynek  való saját részbeni megfelelését az erõforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni
kívánja.”

(2) A Kbt. 65.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az erõforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevõvel
kapcsolatban elõírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy õ alkalmas a szerzõdés teljesítésére,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzõdés teljesítéséhez szükséges erõforrások rendelkezésre állnak majd
a szerzõdés teljesítésének idõtartama alatt.”
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23.  § A Kbt. 66.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66.  § (1) Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési
beruházás, illetõleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható
a) pénzügyi intézménytõl származó, legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettõ évre vonatkozó
– errõl  szóló – nyilatkozattal;
b) saját vagy jogelõdje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevõ letelepedése 
szerinti ország joga elõírja közzétételét);
c) az elõzõ legfeljebb háromévi teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételérõl, illetõleg ugyanezen
idõszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételérõl  szóló
nyilatkozatával, attól függõen, hogy az ajánlattevõ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
d) az ajánlati felhívásban meghatározott, szakmai felelõsségbiztosításának fennállásáról  szóló igazolással;
e) az ajánlatkérõ által elõírt tartalmú vagy elfogadott egyéb – pénzügyi, illetõleg gazdasági alkalmasságának
megállapítására alkalmas – nyilatkozattal vagy dokumentummal.
(2) Ha az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérõ által elõírt teljes
idõszakban, mert az idõszak kezdete után kezdte meg mûködését, az alkalmasságát az (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szerinti – a mûködésének idõszakáról  szóló – irat beadása mellett az (1) bekezdés c) pontja szerinti – a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételrõl  szóló – nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérõ köteles az ajánlattevõ vagy
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha mûködésének ideje alatt az (1) bekezdés a), illetõleg b) pontja szerinti irat alapján nem 
alkalmatlan és mûködésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele eléri vagy meghaladja:
a) ajánlattevõ esetén az adott közbeszerzés tárgyának – részajánlat tétele esetén az ajánlatával érintett rész(ek) –
becsült értékét;
b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén az adott
közbeszerzés tárgya – részajánlat tétele esetén az ajánlattal érintett rész(ek) – becsült értékének tíz százalékát.”

24.  § A Kbt. 67.  §-a a (3) bekezdést követõen a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Mûemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén
a) a (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása során az ajánlatkérõ az elõzõ legfeljebb öt év legjelentõsebb épít ési
beruházásainak ismertetése körében mûemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képezõ mûemlékkel kapcsolatban
megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelõ építési beruházásra vonatkozó igazolás benyújtását
köteles elõírni;
b) a (2) bekezdés e) pontjával összefüggésben az ajánlatkérõ a felhívásban köteles elõírni, hogy az ajánlattevõ adja
meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt, legalább a következõ feladatot ellátó szakembereknek (szervezeteknek),
illetõleg vezetõknek a megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett
személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására:
ba) felelõs mûszaki vezetõ,
bb) restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul,
bc) mûemléki épületkutató, ha ez az építési engedély alapján szükséges.”

25.  § (1) A Kbt. 68.  §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 67.  § (1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdése a) pontjának esetét a következõ módon kell igazolni:]
„b) ha a szerzõdést kötõ másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy
az ajánlattevõ, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
vagy az erõforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával.”

(2) A Kbt. 68.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti esetekben a szerzõdést kötõ másik félnek az igazolást díjmentesen kell kiállítania.”
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26.  § A Kbt. 69.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ (4)–(8) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (5) bekezdés
számozása (9) bekezdésre változik:
„(4) Az ajánlattevõ jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerzõdés teljesítésébe általa bevonni kívánt – a 4.  § 2. pontjának 
b)–d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) – a 71.  § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alvállalkozónak
minõsítsen és így jelöljön meg az ajánlatban. Ebben az esetben a 4.  § 2. pontjának b)–d) alpontjai szerinti személyre
(szervezetre) az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind
a közbeszerzési szerzõdés teljesítése során.
(5) Az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
a 66.  § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeknek önállóan
kötelesek megfelelni, ha az ajánlatkérõ ezek (valamelyikét) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében is – akár az ajánlattevõvel azonos mértékben, akár enyhébb
követelményt meghatározva – alkalmassági minimum követelményként elõírta az ajánlati felhívásban.
(6) Az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevõ a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet, függetlenül attól, hogy
az ajánlatkérõ a megfelelést a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó tekintetében is kötelezõvé tette-e vagy sem.
(7) Az ajánlatkérõ nem jogosult a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó tekintetében olyan alkalmassági minimum követelményt elõírni, amilyet az ajánlattevõ tekintetében nem
ír elõ.
(8) Az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevõ a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben
az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt –alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevõ alkalmasságának igazolásához szükséges – a 66.  §
(1) bekezdés c)–e) pontjai, illetõleg a 67.  § (1)–(3) bekezdése szerinti – igazolásokat, nyilatkozatokat is.”

27.  § A Kbt. 70.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„70.  § (1) Az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A.  §
(1)–(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban egyszerûbb formai követelményeket is elõírhat. A dokumentáció magyar
nyelven történõ elérhetõségét, illetve a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani
kell.
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire,
a szerzõdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá
az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e.
(3) Az ajánlattevõnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63.  § szerint kell eljárnia. Az ajánlattevõ továbbá köteles igazolni
a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasságát, és
az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.
(4) Az ajánlattevõ ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása esetén ugyanazon
rész tekintetében –
a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevõvel,
b) más ajánlattevõ – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –
alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevõ számára erõforrást nem biztosíthat.
(5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása esetén ugyanazon rész
tekintetében – egyszerre erõforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó.
(6) Ha egy – a 4.  § 2. pontjának a)–d) alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerzõdés – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerzõdés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minõsíteni, hanem
az ajánlatban és a szerzõdés teljesítése során közös ajánlattevõként kell hogy szerepeljen.
(7) Egy személynek (szervezetnek) a szerzõdés teljesítésében  való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékébõl.
(8) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80.  § (3) bekezdése szerinti összes adatot.”
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28.  § A Kbt. a 70.  §-át követõen kiegészül a következõ új 70/A.  §-sal:
„70/A.  § (1) A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következõk:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fûzni, a csomót matricával az ajánlat elsõ vagy hátsó
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevõ részérõl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy
a bélyegzõ, illetõleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdõdjön és oldalanként növekedjen. Elegendõ a szöveget vagy számokat vagy
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell,
de lehet számozni. Az ajánlatkérõ az ettõl kismértékben eltérõ számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is
köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmûen azonosítható és az iratok helyére
a 83–87.  § alkalmazása esetén egyértelmûen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérõ a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban  való tájékozódása, illetve az ajánlatra  való hivatkozása érdekében szükséges;
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplõ dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot egy vagy több – az ajánlati felhívásban meghatározott számú – példányban kell beadni, az eredeti
ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
e) Az ajánlatban lévõ, minden – az ajánlattevõ vagy alvállalkozó, vagy erõforrást nyújtó, vagy 69.  § (8) bekezdés
szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl
írásos felhatalmazást kaptak. A 67.  § (1) bekezdés c), a 67.  § (2) bekezdés c) és e), a 67.  § (3) bekezdés b) és d) pontjai
szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az õket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása elõtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
(2) Az elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei – a 20.  § (1) bekezdés alkalmazása esetén – a következõk:
a) ha az abban szereplõ egyes – az ajánlattevõ vagy alvállalkozó, vagy erõforrást nyújtó szervezet által készített
elektronikus dokumentumok több oldalasak, akkor azok tekintetében az (1) bekezdés b) pontját alkalmazni kell azzal,
hogy minden elektronikus dokumentumon belül önálló oldalszámozás lehetséges;
b) a tartalomjegyzékének az abban szereplõ elektronikus dokumentumok elnevezését vagy azonosítóját és
– a dokumentumok tartalmára utaló – címét kell tartalmaznia, továbbá ha egy elektronikus dokumentumon belül több 
nyilatkozat vagy igazolás van, akkor ezek címét és az adott elektronikus dokumentumon belüli oldalszámát is;
c) arra is alkalmazni kell az (1) bekezdés e) pontját;
d) e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály további – informatikai biztonsági célú – informatikai
követelményeket írhat elõ.
(3) Az elektronikusan beadott ajánlatban a 70.  § (8) bekezdése szerinti felolvasólap adatait az ajánlattevõnek
az ajánlatkérõ által rendelkezésre bocsátott elektronikus ûrlapba kell beírni, vagy – ha ilyen nem áll rendelkezésre –
a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni.”

29.  § (1) A Kbt. 71.  §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ajánlatban meg kell jelölni]
„b) az ajánlattevõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mûködni,”

(2) A Kbt. 71.  §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a bekezdés a c) pont után
a következõ új d) ponttal egészül ki:
[Az ajánlatban meg kell jelölni]
„c) az ajánlattevõ részére erõforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevõ ezen
szervezet erõforrására (is) támaszkodik, továbbá
d) a 69.  § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét.”

30.  § A Kbt. 73.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„73.  § (1) Az ajánlattevõ az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak
a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.
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(2) Az ajánlattevõ nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati
szempont alapján a 81.  § (4) bekezdése szerint 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, illetõleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala,
amely a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerzõdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minõsül üzleti titoknak.”

31.  § A Kbt. 76.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ (1)–(2) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre változik:
„(1) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetõleg a dokumentációban
meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeirõl, illetõleg a dokumentáció módosításának
tényérõl, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról,
határidejérõl, beszerzési helyérõl e határidõ lejárta elõtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi
határidõt kell megállapítani. A határidõ legkorábban a módosító hirdetmény feladásának napjától számított huszadik
napot követõ elsõ munkanapon járhat le, kivéve ha ez az idõpont korábbi, mint az eredeti ajánlattételi határidõ, ekkor
az ajánlattételi határidõt nem kell módosítani. A módosított ajánlattételi határidõt úgy kell meghatározni, hogy
elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre a megfelelõ ajánlattételhez.
(2) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt az 54.  § (6)–(8) bekezdéseinek értelemszerû
alkalmazásával kell az ajánlattevõknek átadni, azért további ellenértéket nem lehet kérni. Ha a dokumentáció részét
képezõ terv nem változik, azt nem kell a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra átadni.”

32.  § A Kbt. 80.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § kiegészül a következõ új
(5)–(7) bekezdéssel:
„(4) Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévõ, (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követõen
azonnal lehetõvé kell tenni, hogy betekinthessen a 70.  § (8) bekezdése szerinti iratba.
(5) Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefûzve, illetõleg nem a 70/A.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy
az ajánlati felhívásban a 70.  § (1) bekezdése alapján elõírt módon van összefûzve, akkor – ha az érintett ajánlattevõ
a bontáson jelen van – az ajánlatkérõ felhívására, az ajánlatkérõ által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy
kiegészíti az ajánlat összefûzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérõ két képviselõje az ajánlat eredeti példányát
a bontáson a 70/A.  § (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefûzi vagy az összefûzést kiegészíti,
azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérõ jogosult lepecsételni, illetõleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti
példány nincs megjelölve, egy tetszõleges példányt kell az „eredeti” megjelöléssel ellátni és – adott esetben –
megfelelõen összefûzni.
(6) A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl az ajánlatkérõnek jegyzõkönyvet kell
készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevõnek.
(7) Ha a 20.  § (1) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési eljárásban az ajánlatokat elektronikusan adták be, akkor azok
bontását elektronikusan végzi az ajánlatkérõ. Ebben az esetben a (2) bekezdés nem alkalmazandó, a (3) bekezdés
szerinti adatokat pedig a bontás idõpontjától kezdve azonnal elektronikusan kell – azzal a tartalommal, ahogyan azok
az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevõk részére elérhetõvé tenni, továbbá a (2) bekezdés szerinti egyéb személyek
részére elérhetõvé tenni akkor, ha õk legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt az adatokhoz hozzáférést kértek
az ajánlatkérõtõl.”

33.  § (1) A Kbt. 83.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthetõ ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás,
a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok elõírásainak, de a következõ módosításokat,
kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:
a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81.  § (4) bekezdése szerint
értékelésre kerülnek;
b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani,
kiegészíteni;
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c) a hiánypótlás során az ajánlattevõ új közös ajánlattevõ, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan
megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát;
d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely  miatt az már benyújtásakor a 88.  §
(1) bekezdés a), illetõleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték
nem azonos a róla  szóló irattal.”

(2) A Kbt. 83.  §-ának (6)–(7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § kiegészül a következõ
új (8) bekezdéssel:
„(6) A hiánypótlás formájára a 70/A.  § (1), illetõleg (2) bekezdését kell alkalmazni, de az ajánlatkérõ a hiánypótlási
felhívásban egyszerûbb formai követelményeket is elõírhat.
(7) Az ajánlatkérõ köteles meggyõzõdni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követõen az ajánlat nem módosult-e
a (2) bekezdés a)–d) pontjaiba ütközõen. A (2) bekezdés a)–d) pontjaiba ütközõ módosulás esetén, vagy ha
a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelõen teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet
figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlás megfelelõen teljesítettnek minõsül akkor is, ha az csak valamely
– a 70/A.  § (1) bekezdésének a)–d) pontja szerinti, vagy 70/A.  § (2) bekezdés a), b) pontja szerinti, vagy az ajánlatkérõ
által a hiánypótlási felhívásban ezekkel kapcsolatban a (6) bekezdés szerint elõírt – követelménynek nem felel meg.
(8) Ha a hiánypótlás keretében az ajánlattevõ olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik a 84.  § szerinti
– ajánlatkérõ által elvégzendõ – számítási hiba javítással, azt nem kell figyelembe venni, ez nem minõsül az ajánlat
(2) bekezdés a)–d) pontjaiba ütközõ módosításának, az ajánlatkérõnek a 84.  § szerint kell eljárnia.”

34.  § A Kbt. 84.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84.  § Ha az ajánlatkérõ az ajánlatban a 81.  § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel,
annak javítását az ajánlatkérõ végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit
(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon
alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevõt egyidejûleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul
tájékoztatni kell.”

35.  § A Kbt. 85.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„85.  § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérõ írásban és a többi ajánlattevõ egyidejû értesítése mellett, határidõ
megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevõtõl a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetõleg az ajánlati
felhívásban vagy a dokumentációban elõírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmû kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása a (2) bekezdés szerinti eset kivételével nem
eredményezheti az ajánlat módosítását.
(2) Ha az ajánlat különbözõ pontjain egy adat eltérõ tartalommal (értékben) szerepel – kivéve a 81.  § (4) bekezdése
szerint értékelésre kerülõ adatot –, az ajánlattevõ az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás kérés alapján
a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve
közbeszerzési szerzõdésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minõsített adattal kell helyettesíteni,
továbbá
b) ha az a) pont szerinti semmisség  miatt ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy 
e törvénynek, jogosult az (1) bekezdés szerinti határidõig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt elõírással
kapcsolatban a 83.  § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így hiánypótolt irattal kapcsolatban – a 83.  §
(5) bekezdése szerint – további hiánypótlásnak nincs helye.”

36.  § (1) A Kbt. 86.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint
indokolást köteles írásban kérni és errõl a kérésrõl a többi ajánlattevõt egyidejûleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat
a többi ajánlattevõ ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített
ellenszolgáltatást tartalmaz a következõ egységek valamelyike tekintetében:
a) az ajánlat egésze, vagy
b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy
c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont vagy alszempont szerepelt,
legalább egyik részszempont vagy alszempont.”
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(2) A Kbt. 86.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõ köteles az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés
a)–c) pontjai szerinti valamelyik egységre vonatkozó – összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt
százalékkal eltér
a) ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktõl;
b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevõ ugyanezen egységre
vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékbõl számít ki az ajánlatkérõ;
c) legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevõ ugyanezen egységre vonatkozó
ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékbõl – a két szélsõ érték kiejtésével – számít ki
az ajánlatkérõ.”

(3) A Kbt. 86.  §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gazdasági ésszerûséggel össze nem egyeztethetõnek minõsül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár
– a szerzõdés teljesítéséhez szükséges élõmunka-ráfordítás mértékére tekintettel – nem nyújt fedezetet a külön
jogszabályban, illetve kollektív szerzõdésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerzõdésben
az eredményhirdetést megelõzõ egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre, ha
azokat a (10) bekezdés szerint közzétették.”

(4) A Kbt. 86.  §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A Közbeszerzések Tanácsa a (8) és (9) bekezdés szerinti információkat általa kialakított egységes formában
a honlapján teszi közzé legfeljebb a megállapításuk napját követõ egy évig.”

37.  § (1) A Kbt. 88.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevõ a biztosítékot az ajánlati felhívásban elõírt határidõre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt
mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;
c) az ajánlattevõ, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplõ erõforrást nyújtó szervezet nem felel meg
az összeférhetetlenségi követelményeknek (10.  §);
d) az ajánlattevõt, illetõleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplõ erõforrást nyújtó szervezetet az eljárásból
kizárták;
e) az ajánlattevõ, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel
meg a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A.  § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A.  § (2) bekezdés a),
b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79.  § (1) bekezdésének  való meg nem felelést, illetõleg
az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elõírtaknak  való meg nem felelést;
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86.  § (5) bekezdése];
h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékû, illetõleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást
tartalmaz [87.  § (3) bekezdése].”

(2) A Kbt. 88.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevõt vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplõ
erõforrást nyújtó szervezetet, aki
a) a kizáró okok (60–61.  §) hatálya alá tartozik;
b) részérõl a kizáró ok (60–62.  §) az eljárás során következett be.”

38.  § A Kbt. 91.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõ csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzõdést, vagy – a nyertes visszalépése esetén –
az ajánlatok értékelése során [81.  § (4) bekezdés] a következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõnek minõsített szervezettel
(személlyel), ha õt a 93.  § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.”

39.  § A Kbt. 94.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatokat a lehetõ legrövidebb idõn belül kell az ajánlatkérõnek elbírálnia és azt követõen az eljárás
eredményét vagy eredménytelenségét szóban vagy – a 20.  § (1) bekezdése szerinti esetben – elektronikusan
kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). Az eljárás eredményét legkésõbb az ajánlatok felbontástól
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számított harminc – építési beruházás esetében hatvan – napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott
eredményhirdetési idõpontban kell kihirdetni.”

40.  § A Kbt. 95.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„95.  § (1) Az eredményhirdetésen jelen lehetnek az ajánlattevõk, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban
részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselõi, illetõleg személyek.
(2) Elektronikus eredményhirdetés esetén az (1) bekezdést és 96.  § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni, a 93.  §
(2) bekezdése szerinti összegezést és a 96.  § (1) bekezdése szerinti – fedezettel kapcsolatos – tájékoztatást
az elektronikus eredményhirdetés ajánlati felhívásban megadott idõpontjától kezdve azonnal elektronikus úton kell
az ajánlattevõk és – a közbeszerzéshez támogatásban részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselõi számára (ha utóbbiak legkésõbb az eredményhirdetés elõtt az adatokhoz
hozzáférést kértek az ajánlatkérõtõl) elérhetõvé tenni.”

41.  § (1) A Kbt. 96.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eredményhirdetéskor és azt követõen nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a 73.  § (2)–(3) bekezdése körébe tartozik, illetõleg amelyet az ajánlat
elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérõ figyelembe vett, erre tekintettel
az ajánlattevõ kérheti hogy más ajánlattevõ ajánlatának ezen részeibe betekinthessen. Az iratbetekintést
munkaidõben kell biztosítani, a betekintést kérõ által javasolt napon.”

(2) A Kbt. 96.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ajánlatkérõ az eredményhirdetéstõl számított huszadik napig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést
módosítani, szükség esetén az érvénytelenségrõl  szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött
szerzõdéstõl elállni, ha az eredményhirdetést követõen észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség)
törvénysértõ volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérõ a módosított írásbeli összegezést köteles
faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejûleg az összes ajánlattevõnek megküldeni.”

(3) A Kbt. 96.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más
hasonló elírást) az ajánlatkérõ kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést
az ajánlatkérõ legkésõbb az eredményhirdetést követõ tíz napon belül köteles egyidejûleg megküldeni az összes
ajánlattevõnek.”

42.  § A Kbt. 96/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„96/A.  § (1) Jogosult az ajánlatkérõt tájékoztatni álláspontjáról (a továbbiakban: elõ zetes vitarendezés)
a) a jogsértõ eseményrõl  való tudomásszerzést követõ három munkanapon belül az ajánlattevõ, ha álláspontja szerint 
egészben vagy részben jogsértõ az írásbeli összegezés [93.  § (2) bekezdés], illetõleg az ajánlatkérõ bármely eljárási
cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely – a b) pont szerintieken kívüli – dokumentum;
b) az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggõ tevékenységû kamara vagy érdekképviseleti szervezet
az – adott esetben módosított – ajánlattételi, illetõleg részvételi határidõ lejárta elõtti tizedik napig, egyszerû, illetõleg
gyorsított eljárásban e határidõk lejártáig, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértõ az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívás, illetõleg dokumentáció, vagy azok módosítása. (E bekezdésben foglalt
szervezetek a továbbiakban együtt: vitarendezést kérelmezõ.)
(2) A vitarendezést kérelmezõnek az ajánlatkérõhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: elõ zetes vitarendezési
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértõnek
tartott elemét, továbbá a kérelmezõ javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket,
továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – hivatkoznia kell.
(3) Az elõ zetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki
a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezõt a kérelem megérkezésétõl számított három
munkanapon belül a benyújtási módnak megegyezõ módon tájékoztatja, továbbá az elõ zetes vitarendezési kérelem
benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevõjét is tájékoztatja.
(4) Amennyiben valamely ajánlattevõ elõ zetes vitarendezési kérelmet nyújtott be valamely – az ajánlatok bontását
követõen – történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal, kapcsolatban, az ajánlatkérõ a kérelem
benyújtásától a válaszának megküldését követõ tizedik napig nem kötheti meg a szerzõdést, illetõleg – ha részajánlat
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tétele lehetséges volt – a beszerzés érintett részére vonatkozó szerzõdést, ha ez az idõpont a 99.  § (3) bekezdése
szerinti szerzõdéskötési idõpontnál késõbbre esik.
(5) A 96.  § (4)–(5) bekezdése szerint módosított, illetõleg kijavított írásbeli összegezés javítás vagy módosítás elõtti
tartalmára vonatkozóan elõ zetes vitarendezési kérelmet nem lehet benyújtani.”

43.  § A Kbt. 98.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a (4) bekezdést követõen a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közbeszerzési eljárás az (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével zárul le.
(5) Az (1) bekezdés szerinti, továbbá a 200.  § (1) bekezdése szerinti hirdetményben fel kell tüntetni a következõ
adatokat is:
a) a nyertes ajánlattevõ 70.  § (2) bekezdése szerinti minõsítését (részajánlattétel lehetõsége esetén részenkénti
bontásban);
b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem került sor, ennek indokát;
c) az ajánlattevõk nevét, címét (részajánlattétel lehetõsége esetén részenkénti bontásban);
d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre  való utalást, valamint
a keretmegállapodásos eljárás elsõ részével kapcsolatos (1) bekezdés szerinti hirdetmény számát és megjelenésének
idõpontját.”

44.  § A Kbt. 99.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerzõdéskötés ajánlati felhívásban megadott idõpontjától eltérve
a szerzõdést – a (2) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerzõdést – az ügy
érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozat meghozataláig nem lehet megkötni, 
kivéve, ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a szerzõdés megkötését engedélyezi [332.  § (4) bekezdés].”

45.  § A Kbt. 99/A.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szerzõdés – a 73.  § (1) bekezdése szerinti részei kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek
a 96.  § (3) bekezdésével – nyilvános, annak tartalma közérdekû adatnak minõsül. E szabályt, továbbá a (3) bekezdést
a nyertes ajánlatra is alkalmazni kell, ha az a szerzõdés mellékletét képezi.”

46.  § (1) A Kbt. 102.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ – a megfelelõ részvételi jelentkezés benyújtásának elõsegítése érdekében – a meghívásos és
a tárgyalásos eljárásban részvételi dokumentációt készíthet, a versenypárbeszédben pedig ismertetõt köteles
készíteni. Az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban köteles megadni a részvételi dokumentáció, illetõleg az ismertetõ
(a továbbiakban együtt: részvételi dokumentáció) rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési
helyét és pénzügyi feltételeit is.”

(2) A Kbt. 102.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban elõírhatja, hogy a részvételi jelentkezés érdekében a részvételi
dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezõnek vagy a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy
elektronikus úton el kell érnie.”

(3) A Kbt. 102.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A részvételi dokumentációra az 54.  § (2)–(5), (7)–(9) bekezdéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

47.  § A Kbt. 103.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kiegészítõ tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a részvételre jelentkezõk esélyegyenlõségét.
A tájékoztatás teljes tartalmát a jelentkezõk számára hozzáférhetõvé kell tenni, illetõleg meg kell küldeni.
A tájékoztatás nem eredményezheti a részvételi felhívásban, illetõleg a részvételi dokumentációban foglaltak
módosítását a következõ esetek kivételével:
a) az 54.  § (4) bekezdés szerinti eset;
b) ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérõen szerepel, ebben az esetben
a kiegészítõ tájékoztatásban közölni kell, melyik a megfelelõ és hogy melyiket kell semmisnek tekinteni, a semmis
adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerzõdésben nem lehet alkalmazni.”
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48.  § (1) A Kbt. 104.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételre jelentkezésre a 70.  § (1) bekezdését, valamint a 70.  § (4)–(8) bekezdését, továbbá a 70/A.  §-t kell
megfelelõen alkalmazni, a 70.  § (8) bekezdését és a 70/A.  § (3) bekezdését a 110.  § (3) bekezdése szerinti adatokra
vonatkozóan kell alkalmazni.”

(2) A Kbt. 104.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A részvételre jelentkezõnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63.  § szerint kell megfelelõen eljárnia, az igazolásokat
a részvételi jelentkezésben kell beadni.”

(3) A Kbt. 104.  §-a a (3) bekezdését követõen kiegészül a következõ új (4) bekezdéssel:
„(4) A 71.  §-t a részvételi jelentkezés és a részvételre jelentkezõ tekintetében megfelelõen alkalmazni kell.”

49.  § A Kbt. 106.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106.  § (1) A jelentkezõ a részvételi jelentkezésében elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne
tartalmazzanak a (2) bekezdés szerinti elemeket.
(2) A részvételre jelentkezõ azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), továbbá
az olyan iratnak a nyilvánosságra hozatalát, melyben a részvételi jelentkezés elbírálása során az ajánlatkérõ döntése
meghozatalával összefüggésben figyelembe veendõ adatok szerepelnek. Nem korlátozható, illetõleg nem tiltható
meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekû adatok nyilvánosságára és 
a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik.”

50.  § A Kbt. 108.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi felhívás, illetõleg részvételi dokumentáció módosítására a 76.  § (1)–(2) bekezdését kell megfelelõen
alkalmazni, az ajánlattételi határidõ helyett a részvételi határidõt kell érteni.”

51.  § A Kbt. 110.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A részvételi jelentkezések felbontására a 80.  § (5)–(7) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.”

52.  § (1) A Kbt. 112.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hiánypótlás során a részvételi jelentkezés úgy módosítható, úgy egészíthetõ ki, hogy megfeleljen a részvételi
felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok elõírásainak, de a következõ módosításokat,
kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:
a) a hiánypótlás során a részvételre jelentkezõ új, közösen részvételre jelentkezõ, illetõleg a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetõleg erõforrást nyújtó szervezet
megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételi jelentkezését;
b) a hiánypótlás során nem lehet a részvételi jelentkezés olyan hibáját kijavítani, mely  miatt az már benyújtásakor
a 114.  § (1) bekezdés a), b) pontja szerint érvénytelen.”

(2) A Kbt. 112.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérõ köteles meggyõzõdni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követõen a részvételi jelentkezés nem
módosult-e a (2) bekezdés a)–b) pontjaiba ütközõen. A (2) bekezdés a)–b) pontjaiba ütközõ módosulás esetén, vagy ha 
a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelõen teljesítették, kizárólag az eredeti részvételi jelentkezési példányt
(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlás megfelelõen teljesítettnek minõsül akkor is, ha
az csak valamely – a 70/A.  § (1) bekezdésének a)–d) pontja szerinti, vagy 70/A.  § (2) bekezdés a), b) pontja szerinti, vagy
az ajánlatkérõ által a hiánypótlási felhívásban ezekkel kapcsolatban a 83.  § (6) bekezdése szerint elõírt –
követelménynek nem felel meg.”

(3) A Kbt. 112.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos hiánypótlásra egyebekben a 83.  § (3)–(6) bekezdéseit kell megfelelõen
alkalmazni.”

53.  § A Kbt. 113.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„113.  § (1) A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérõ írásban és a többi jelentkezõ egyidejû értesítése
mellett, határidõ megadásával felvilágosítást kérhet a jelentkezõtõl a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos nem
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egyértelmû kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása
a (2) bekezdés szerinti eset kivételével nem eredményezheti a részvételi jelentkezés módosítását.
(2) Ha a részvételi jelentkezés különbözõ pontjain egy adat eltérõ tartalommal (értékben) szerepel, ebben az esetben
a részvételre jelentkezõ
a) a felvilágosításban közölheti, hogy melyik adat a helyes és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban,
illetve közbeszerzési szerzõdésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minõsített adattal kell
helyettesíteni, továbbá
b) ha az a) pont szerinti semmisség  miatt részvételi jelentkezése nem felel meg a részvételi felhívásnak vagy
a részvételi dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult az (1) bekezdés szerinti határidõig a felvilágosítással
érintett irattal igazolni kívánt elõírással kapcsolatban a 112.  § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így
hiánypótolt irattal kapcsolatban – a 83.  § (5) bekezdése szerint – további hiánypótlásnak nincs helye.”

54.  § (1) A Kbt. 114.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidõ lejárta után nyújtották be;
b) a részvételre jelentkezõ ajánlatot tesz [100.  § (2) bekezdése];
c) a részvételre jelentkezõ, illetõleg alvállalkozója vagy a részvételi jelentkezésben szereplõ erõforrást nyújtó
szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10.  §);
d) a részvételre jelentkezõt, alvállalkozóját, illetõleg a részvételi jelentkezésben szereplõ erõforrást nyújtó szervezetet
az eljárásból kizárták;
e) a részvételre jelentkezõ, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
f) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetõleg a részvételi dokumentációban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A.  § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A.  §
(2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve a részvételi jelentkezés csomagolásával kapcsolatban a 109.  § (1) bekezdésének
 való meg nem felelést, illetõleg a részvételi felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elõírtaknak 
 való meg nem felelést.”

(2) A Kbt. 114.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezõt vagy alvállalkozót, vagy a részvételi
jelentkezésben szereplõ erõforrást nyújtó szervezetet, aki
a) a kizáró okok (60–61.  §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezését;
b) részérõl a kizáró ok (60–62.  §) az eljárás során következett be.”

55.  § (1) A Kbt. 117.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi jelentkezéseket a lehetõ legrövidebb idõn belül kell az ajánlatkérõnek elbírálnia és azt követõen
a részvételi szakasz eredményét vagy eredménytelenségét szóban vagy – a 20.  § (1) bekezdés alkalmazása esetén –
elektronikusan kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). A részvételi szakasz eredményét legkésõbb
a részvételi jelentkezések felbontástól számított harminc – építési beruházás esetében hatvan – napon belül,
a részvételi felhívásban meghatározott eredményhirdetési idõpontban kell kihirdetni.”

(2) A Kbt. 117.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg bekezdés kiegészül a következõ új
(6) bekezdéssel:
„(5) Az eredményhirdetésen jelen lehetnek a részvételre jelentkezõk, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban
részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselõi, illetõleg személyek.
(6) Elektronikus eredményhirdetés esetén [a 20.  § (1) bekezdés alkalmazása esetén] az (5) bekezdést és a 118.  §
(1) bekezdését nem kell alkalmazni, a 116.  § (2) bekezdése szerinti összegezést az elektronikus eredményhirdetés
részvételi felhívásban megadott idõpontjától kezdve azonnal elektronikus úton kell a részvételre jelentkezõk és
– a közbeszerzéshez támogatásban részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselõi számára (ha utóbbiak legkésõbb az eredményhirdetés elõtt az adatokhoz hozzáférést kértek
az ajánlatkérõtõl) elérhetõvé tenni.”

56.  § (1) A Kbt. 121.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlattevõnek a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és a 70/A.  § (1)–(3) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és
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benyújtania, az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívásban egyszerûbb formai követelményeket is elõírhat. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás, illetõleg az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerzõdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevõnek
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e.”

(2) A Kbt. 121.  §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja a részvételi felhívásban nem megadott és
az ajánlattételi felhívásban, illetõleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrõl
e határidõ lejárta elõtt egyidejûleg, közvetlenül, írásban kell tájékoztatni az összes ajánlattevõt és egyben új
ajánlattételi határidõt kell megállapítani. A határidõ – meghívásos eljárás esetében – legkorábban a módosítás
megküldésének napjától számított tizenötödik napot követõ elsõ munkanapon járhat le, kivéve ha ez korábban van,
mint az eredeti ajánlattételi határidõ, ekkor az ajánlattételi határidõt nem kell módosítani. A módosított ajánlattételi
határidõt úgy kell meghatározni, hogy elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre a megfelelõ ajánlattételhez.”

(3) A Kbt. 121.  §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidõ lejártáig visszavonhatja, ha az ajánlattételi felhívás
megküldését követõen – általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény
 miatt a szerzõdés megkötésére, illetõleg a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Az ajánlattételi
felhívás visszavonásáról az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt egyidejûleg, közvetlenül, írásban kell tájékoztatni
az összes ajánlattevõt. Ebben az esetben az ajánlatkérõnek az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítania. Az eljárás
eredménytelenségérõl  szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételére a 98.  § alkalmazandó.”

(4) A Kbt. 121.  §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérõnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban, továbbá versenypárbeszéd
esetén az ismertetõben meghatározott feltételeknek is. A 63.  § (5) bekezdése szerinti ellenõrzést az ajánlattételi
határidõ lejárta és az eredményhirdetés között ismét el kell végezni.”

57.  § A Kbt. 133.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyílt eljárásnak (3. cím) az 50.  § (3)–(5) bekezdésében, az 51.  § (3) bekezdésében, az 52–54.  §-ban, az 56.  § (1),
(4) bekezdésében, az 57.  § (5) bekezdésében, az 58.  § (1) bekezdésében, az 59.  §-ban, a 60.  § (5) bekezdésében, a 61.  §
(1)–(2) bekezdésében, a 62.  § (2) bekezdésében, a 65.  § (2) bekezdésében, a 69–70/A.  §-ban, a 71.  § (1),
(4) bekezdésében, a 79.  § (3) bekezdésében, a 81.  §-ban, a 83.  §-ban, a 85.  §-ban, a 88–91.  §-ban, a 94.  §-ban és
a 99.  §-ban említett ajánlati felhívása helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.”

58.  § A Kbt. 135.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 125.  § (2) bekezdésének c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevõvel kell
tárgyalni és – a 99.  § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a tárgyalás befejezésekor írásban szerzõdést kötni, aki
a szerzõdést a rendkívüli helyzet által megkívánt idõ alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben a 63.  §-t azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy
a) az ajánlattevõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, illetõleg az erõforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik
a kizáró okok hatálya alá, továbbá
b) legkésõbb a szerzõdéskötést követõ tizenöt napon belül kell csatolnia az ajánlattevõnek az a) pont szerinti
személyek (szervezetek) vonatkozásában a 60.  § (1) bekezdésének h) pontjával, valamint – adott esetben – a 61.  §
(2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat, továbbá – ha valamelyikük nem
szerepel az adózás rendjérõl törvény szerinti köztartozás mentes adózói adatbázisban, vonatkozásában – a 63.  §
(2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásokat.”

59.  § A Kbt. 136.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezõnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá. Ebben az esetben a 63.  §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a részvételre jelentkezõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, illetõleg az erõforrást nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá
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b) legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártáig kell csatolnia az ajánlattevõnek az a) pont szerinti személyek
(szervezetek) vonatkozásában a 60.  § (1) bekezdésének h) pontjával, valamint – adott esetben – a 61.  § (2) bekezdése
szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat, továbbá – ha valamelyikük nem szerepel az adózás 
rendjérõl törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vonatkozásában – a 63.  § (2) bekezdés b) pontja
szerinti igazolásokat.”

60.  § A Kbt. 136/A.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A keretmegállapodásos eljárás két részbõl áll. Az elsõ részben az ajánlatkérõ (ajánlatkérõk) e fejezet szerinti nyílt
vagy meghívásos eljárást köteles(ek) alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérõ tárgyalásos
eljárást is alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának
a 124.  §, illetve 125.  § szerinti feltételei fennállnak. Az elsõ rész szerinti eljárásban a 3–5. és 6–7. címek rendelkezéseit
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az építési beruházás dokumentációjának nem kell árazatlan költségvetést és
az e törvény felhatalmazása alapján alkotott külön jogszabály szerinti terveket tartalmaznia. A második részben
az ajánlatkérõ a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér ajánlato(ka)t és köt szerzõdést
az adott közbeszerzés(ek) meg valósítására. Ha az elsõ rész szerinti eljárásban a dokumentáció nem tartalmazta
az árazatlan költségvetést és e törvény felhatalmazása alapján alkotott külön jogszabály szerinti terveket, akkor azokat
a második részben beszerzett közbeszerzési tárgyra vonatkozóan a konzultációra  szóló felhívással vagy az ajánlattételi
felhívással egyidejûleg kell megküldeni.”

61.  § A Kbt. 184.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ajánlatkérõ kérheti, hogy a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az általa megküldött hirdetményt
– továbbküldése, feladása elõtt – megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel
kapcsolatos jogszabályoknak. Ha az ajánlatkérõ kéri a hirdetmény ellenõrzését, azért – külön jogszabályban
meghatározott mértékû – díjat kell fizetni.”

62.  § A Kbt. 228.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„228.  § A 225.  § (1) bekezdésének e) pontja szerinti tárgyalásos eljárásra a 135.  §-t kell alkalmazni.”

63.  § (1) A Kbt. 243.  § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]
„c) a 4. számú melléklet szerinti jogi szolgáltatások és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység esetében,
ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt;”

(2) A Kbt. 243.  § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]
„e) a 4. sz. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokra
ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt;”

(3) A Kbt. 243.  § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]
„g) a hideg élelmiszer és fõzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék,
gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére;”

(4) A Kbt. 243.  § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]
„h) a 2011-es magyar EU-elnökség elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ beszerzésekre;”

64.  § A Kbt. 245.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„245.  § A közbeszerzés értékének megállapítására a 35–39.  §, 39/A.  § és a 40.  § (1)–(5) bekezdésének rendelkezéseit kell
alkalmazni.”

65.  § (1) A Kbt. 246.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E fejezet és a VII. fejezet alkalmazásában hirdetmény közzétételén a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos
Lapjában, a Közbeszerzési Értesítõben (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítõ) történõ közzétételt kell érteni és arra
a (2)–(5) bekezdést kell alkalmazni.”
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(2) A Kbt. 246.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõnek a hirdetményt a külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell
megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának (Titkárságának). Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérõ adhat fel,
amelyik a 18.  § szerinti értesítési kötelezettségének – legkésõbb a hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa részére történõ 
megküldése elõtt öt nappal – eleget tett.”

(3) A Kbt. 246.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ajánlatkérõ kérheti, hogy a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az általa megküldött hirdetményt megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. Ha az ajánlatkérõ kéri
a hirdetmény ellenõrzését, azért – külön jogszabályban meghatározott mértékû – díjat kell fizetni. A hirdetmény
ellenõrzése és a díj megfizetése kötelezõ, ha az ajánlatkérõ a 241.  § b) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá és
a hirdetményt nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlatkérõ nevében közzététel céljából. A díj
megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fõ lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a 22.  §
(1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti ajánlatkérõket.”

66.  § (1) A Kbt. 249.  §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„b) a közbeszerzés tárgyát, illetõleg mennyiségét, továbbá ha dokumentációt nem készít a közbeszerzési mûszaki
leírást, illetõleg a minõségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket;”

(2) A Kbt. 249.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívásban jogosult a 60.  § (1) bekezdése, 61.  § (1) bekezdése és a 62.  § szerinti kizáró 
okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban  való érvényesítését elõírni. Ha az ajánlatkérõ valamely
kizáró oknak a közbeszerzési eljárásban  való érvényesítését elõírta, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevõnek,
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
az ajánlattevõ részére a szerzõdés teljesítéséhez erõforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.”

(3) A Kbt. 249.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
„(4) Az ajánlattevõ alkalmasságának meghatározására a 65.  §, 66.  §, 67.  § és a 69.  § megfelelõen alkalmazandó.
(5) Az ajánlatkérõ építési beruházás esetén köteles, egyéb esetekben jogosult dokumentációt készíteni, melyre
az 54.  §-t kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy árubeszerzés és szolgáltatás esetén szerzõdéstervezet helyett
elegendõ szerzõdéses feltételeket közölni a dokumentációban.”

67.  § (1) A Kbt. 250.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyszerû közbeszerzési eljárásban a következõ rendelkezések megfelelõen alkalmazandóak úgy, hogy azokban 
az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni:
a) az eljárás megkezdésére és megindítására a 35.  § (2) bekezdése, valamint a 48.  § (3) bekezdése;
b) az ajánlattételi felhívásra az 52.  §, a kiegészítõ tájékoztatásra az 56.  § azzal, hogy a kiegészítõ tájékoztatás kérés
határideje az ajánlatok bontását megelõzõ ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását
megelõzõ harmadik munkanap;
c) a bírálati szempontokra az 57.  §;
d) az ajánlatra a 70.  § (1) és (2), valamint (4)–(7) bekezdése, a 70/A.  §, a 71.  § (1) és (2), valamint (4) bekezdése, továbbá
a 73.  §;
e) az ajánlattételi határidõre és az ajánlati kötöttségre a 74.  § (6) bekezdése és a 75.  § (2) bekezdése, az ajánlattételi
határidõ módosítására a 75.  § (1) bekezdése, továbbá az ajánlattételi felhívás, illetõleg dokumentáció módosítására
a 76.  §, azzal, hogy az ajánlattételi határidõt, ajánlattételi felhívást, módosító, illetõleg dokumentáció módosítását jelzõ 
hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidõig, annak eddig megjelennie nem kell, viszont
a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az ismert ajánlattevõket írásban közvetlenül is
tájékoztatni kell az eredeti ajánlattételi határidõ lejárta elõtt, illetõleg aki ezt követõen válik ismertté, az ismertté
válásának idõpontjában; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni,
döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet;
f) az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79. és 80.  §;
g) az ajánlatok elbírálására a 81–89/A.  § és a 90.  § (5) bekezdése, továbbá a 91–93. §, azzal, hogy az eljárás
eredményérõl  szóló összegezést legkésõbb az ajánlatok felbontástól számított harminc – építési beruházás esetében
hatvan – napon belül kell megküldeni az ajánlattevõknek;
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h) az elõ zetes vitarendezésre a 96/A.  §, az ajánlatok nyilvánosságára a 96.  § (3) bekezdése és a 97.  §, a szerzõdés
megkötésére a 99. és a 99/A.  §, valamint tárgyalás esetén a 128.  § is azzal, hogy eredményhirdetést nem kell tartani,
eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményérõl  szóló összegezés megküldésének napját kell érteni, továbbá
hogy a szerzõdéskötés idõpontját egy ízben legfeljebb 30 nappal el lehet halasztani, errõl az ajánlattevõket írásban kell 
tájékoztatni az eredeti idõpont elõtt.”

(2) A Kbt. 250.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
„(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások esetében, ha a beszerzés értéke eléri vagy
meghaladja a közösségi értékhatárt, az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl  szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetmény megküldésére és közzétételére a 98.  §-t kell alkalmazni, azzal, hogy az eljárás eredményérõl
vagy eredménytelenségérõl  szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményben [98.  § (3) bekezdés] az ajánlatkérõnek
nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével; ha nem ért egyet, a hirdetmény nem kerül közzétételre
és a 246.  § (5) bekezdése szerinti díjat nem kell utána befizetni. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti a 47.  §
(1) bekezdése szerinti közzétételt a Közbeszerzési Értesítõben.
(5) Az ajánlatkérõnek az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl  szóló tájékoztatót külön jogszabályban
meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell közzétennie, mely hirdetményt a Közbeszerzési Értesítõben
történõ közzétételre legkésõbb az eljárás eredményérõl  szóló összegezés ajánlattevõknek történt megküldésétõl
számított öt munkanapon belül kell feladni.”

68.  § A Kbt. 251.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„251.  § (1) Az ajánlattételi határidõt az ajánlatkérõ nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívást tartalmazó
hirdetmény feladásának napjától számított húsz napnál rövidebb idõtartamban.
(2) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás
becsült értéke nem éri el a nyolcvan millió forintot, az ajánlatkérõ a 249.  § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett
legalább három ajánlattevõnek köteles egyidejûleg, közvetlenül írásbeli – a 249.  § (2) bekezdésében foglaltakat
tartalmazó – ajánlattételi felhívást küldeni. Ilyen esetben az ajánlattételi határidõ minimális idõtartama a felhívás
megküldésétõl számított tizenöt nap.
(3) Az ajánlatkérõ azonban a (2) bekezdés szerinti esetben is jogosult a 249.  § (1) bekezdés alkalmazására.
(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a 250.  §-t a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az olyan ajánlattevõ, akit ajánlattételre felhívtak, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevõvel, akit
az ajánlatkérõ ajánlattételre nem hívott fel;
b) ha nem nyújtott be legalább három ajánlattevõ ajánlatot, az ajánlatkérõ megkezdheti a beérkezett ajánlatok
értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a (2) bekezdés szerint újabb ajánlattételre hívhat fel. Ennek során azt
az ajánlattevõt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat
fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei idõközben nem változtak meg;
c) az 53/A.  § és az 59.  § nem alkalmazható;
d) az ajánlattételi határidõ, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt
közzétenni, hanem közvetlenül, írásban kell az ajánlattevõket tájékoztatni.
(5) Az egyszerû eljárásban a törvény 2–5/A. és 7–8., valamint 10. címének a 250.  § (3) bekezdésében fel nem sorolt
rendelkezései is megfelelõen alkalmazhatók, a nyílt eljáráson kívüli eljárástípusokat is a 246–247. és 249–250.  §-okban
és az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen kell lefolytatni azzal, hogy a részvételi szakaszban annyi részvételi
határidõt kell biztosítani, amely alatt megfelelõen lehet részvételre jelentkezni.”

69.  § A Kbt. 253.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ az e fejezet szerinti közbeszerzési eljárásban  való részvétel jogát fenntarthatja az elõzõ évben
– árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint – ÁFA nélkül
számított árbevételt el nem érõ ajánlattevõk számára, akik ajánlatában szereplõ – a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó(k) is megfelel(nek) ennek az elõírásnak.”

70.  § A Kbt. 259.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„259.  § A közbeszerzés értékének megállapítására a 35–39.  §, 39/A.  § és a 40.  § (1)–(5) bekezdésének rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
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71.  § A Kbt. 261.  §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ új (1)–(3) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés
számozása (4) bekezdésre változik:
„(1) A különös egyszerû közbeszerzési eljárásra a 249–250.  §-t, a 251.  § (1)–(4) bekezdését és a 252–253.  §-t
a (2)–(4) bekezdés szerinti eltéréssekkel kell alkalmazni.
(2) Az egyszerû közbeszerzési eljárásban a 197. és 199.  § megfelelõen alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás
helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.
(3) Az egyszerû eljárásban a törvény 12–18. és 20. címének a 250.  § (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is
megfelelõen alkalmazhatók, a nyílt eljáráson kívüli eljárástípusokat is a 246–247. és 249–250.  §-okban és a 251.  §
(1)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen kell lefolytatni azzal, hogy a részvételi szakaszban annyi részvételi
határidõt kell biztosítani, amely alatt megfelelõen lehet részvételre jelentkezni.”

72.  § A Kbt. 303.  §-ának számozása 303.  § (1) bekezdésre változik és a § a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szerzõdés módosítását megalapozó körülménynek tekintendõ az is, ha a szerzõdés teljesítése során olyan
objektum kerül elõ, amelyrõl a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése
alapján feltételezhetõ, hogy az kulturális örökségi értéknek minõsül.”

73.  § A Kbt. 304.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„304.  § (1) A közbeszerzési szerzõdést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevõként [91.  § (2) bekezdése]
szerzõdõ félnek, illetõleg közösen ajánlatot tevõknek, vagy – ha az ajánlatkérõ gazdálkodó szervezet létrehozásának
kötelezettségét elõírta vagy azt lehetõvé tette (52.  §) – a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) kizárólagos részesedésével
létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
(2) Az ajánlattevõként szerzõdõ fél teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt – a beszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó mûködhet közre, továbbá köteles közremûködni a 69.  §
(8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük
tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet.
(3) Ha a szerzõdéskötést követõen – a szerzõdéskötéskor elõre nem látható ok következtében – beállott lényeges
körülmény, vagy az alvállalkozó, illetõleg szakember bizonyítható hibás teljesítése  miatt a szerzõdés vagy annak egy
része nem lenne teljesíthetõ a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérõként szerzõdõ fél más megjelölt szervezet
(személy) közremûködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a 69.  § (2) bekezdése szerinti mûszaki-szakmai
alkalmassági minimum követelményeknek, melyeknek az ajánlattevõként szerzõdõ fél a közbeszerzési eljárásban
az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
(4) Ha az ajánlattevõ nem él a (3) bekezdés szerinti lehetõséggel, köteles az alvállalkozó tekintetében a 305.  §
(3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot megtenni és a részére járó ellenszolgáltatást megfizetni.
(5) Az (1), (2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget (a szakember kivételével) teljesítheti az ajánlattevõként
szerzõdõ fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike jogutódlással megszûnik.”

74.  § A Kbt. 304/A.  §-a a (6) bekezdést követõen kiegészül a következõ új (7) bekezdéssel:
„(7) A projekttársaság teljesítését referenciaként, illetve a 66.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételként
a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel
mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság idõközben megszûnt.”

75.  § A Kbt. 305.  §-ának (2)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Építési beruházás meg valósítására kötött építési szerzõdés esetén az ajánlatkérõként szerzõdõ fél, amennyiben
az ajánlattevõként szerzõdõ fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerzõdésben az átadás-átvételi eljárás
megkezdésére meghatározott határidõt követõ tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy
megkezdi, de a szerzõdésben meghatározott határidõben – mely legfeljebb huszonöt nap lehet – nem fejezi be,
az ajánlattevõként szerzõdõ fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.
(3) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél, illetõleg – európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre
köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérõként szerzõdõ fél) a következõ szabályok
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevõként szerzõdõ fél (felek) legkésõbb a teljesítés elismerésének idõpontjáig kötelesek nyilatkozatot
tenni az ajánlatkérõnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
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b) az összes ajánlattevõként szerzõdõ fél legkésõbb a teljesítés elismerésének idõpontjáig köteles nyilatkozatot tenni,
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejûleg
felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevõként szerzõdõ felek mindegyike a teljesítés elismerését követõen haladéktalanul azon összegre
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérõ felé, mely az általa a szerzõdés teljesítésébe bevont
alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket
illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérõként szerzõdõ fél tizenöt napon belül átutalja
az ajánlattevõknek;
e) az ajánlattevõként szerzõdõ fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetõleg
az Art. 36/A.  § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
f) az ajánlattevõként szerzõdõ felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy
az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérõként szerzõdõ
félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérõként szerzõdõ fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevõként
szerzõdõ fél jogszerûen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
g) az ajánlattevõként szerzõdõ felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat,
melyek ellenértékét az ajánlatkérõként szerzõdõ fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevõként szerzõdõ feleknek,
ha õk az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A.  §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevõként szerzõdõ felek valamelyike az e), illetõleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérõ õrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevõt, ha igazolja, hogy az e),
illetõleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlõ irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy
szakember nem jogosult az ajánlattevõ által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból meg valósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidõ
negyvenöt nap.
(4) A (3) bekezdéstõl akkor lehet eltérni, ha törvény eltérõen rendelkezik. Továbbá a felek a (3) bekezdés g) pontja
szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is megállapodhatnak. Az Art. 36/A.  §-ának (3) bekezdését
az ajánlattevõként szerzõdõ féllel szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevõi számlára lehet
alkalmazni.
(5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérõként szerzõdést kötõ fél, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést.
(6) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél által igazolt szerzõdésszerû teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy g) pontja
szerinti határidõ eredménytelen elteltét követõen, az ajánlattevõként szerzõdõ fél – a 99.  § (1) bekezdésében
meghatározott – az ajánlatkérõként szerzõdõ fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési
megbízást nyújthat be a 22.  § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérõ számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája
terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevõ a (3) bekezdés e), illetõleg f) pontja
szerinti kötelezettségét nem teljesítette.”

76.  § A Kbt. 323.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„323.  § (1) Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérõ, az olyan ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ vagy egyéb érdekelt, akinek
jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütközõ tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A (3) bekezdés
szerinti iratok jogsértõ volta  miatt kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggõ tevékenységû kamara
vagy érdekképviseleti szervezet is. E bekezdésben foglaltak a továbbiakban: kérelmezõ.
(2) A kérelem – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmezõ tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértõ döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmezõ tudomására
jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétõl számított kilencven napon túl kérelmet
elõterjeszteni nem lehet.
(3) Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetõleg ezek módosításával kapcsolatban
az – adott esetben módosított – ajánlattételi, illetõleg részvételi határidõ lejártáig lehet kérelmet benyújtani,de ha
a (2) bekezdés szerinti határidõ ennél késõbb jár le, akkor a kérelmezõ a (2) bekezdés szerinti idõpontig jogosult
kérelmet elõterjeszteni.
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(4) A (2) bekezdés szerinti határidõ számításakor a jogsértés tudomásra jutásának kell tekinteni
a) az elõírt határidõ lejártánál késõbb feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétõl számított
tizenötödik napot;
b) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben a megtekintett iratokkal kapcsolatban szereplõ jogsértéssel
kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének napját, ha a kérelmezõ az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérõnél
vagy a Közbeszerzési Döntõbizottságnál;
c) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben elõ zetes vitarendezést kérelmeztek és az ajánlatkérõ
a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében
az ajánlatkérõi álláspont megküldésének idõpontját;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés e törvénybe ütközõ módosítása vagy teljesítése esetében
a szerzõdés módosításáról, illetõleg teljesítésérõl  szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétõl számított
harmincadik napot.
(5) A (2) bekezdés szerinti határidõ számításakor a jogsértés megtörténtének kell tekinteni
a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét,
közvetlen felhívás esetében a felhívás megküldését;
b) az elõírt határidõ lejártánál késõbb feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét;
c) a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés esetében a szerzõdés megkötésének idõpontját, illetõleg ha
ez nem állapítható meg, akkor a szerzõdés teljesítésének bármelyik fél által történõ megkezdését.
(6) Ha a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés a (2) bekezdés szerinti határidõ leteltét követõen jut
a kérelmezõ tudomására, a kérelmet a szerzõdés megkötésének idõpontjától, illetõleg ha ez nem állapítható meg,
akkor a szerzõdés teljesítésének bármelyik fél által történõ megkezdésétõl számított egy éven belül nyújthatja be.
(7) A (2)–(6) bekezdés szerinti határidõk elmulasztása jogvesztéssel jár.
(8) A kérelem 396.  § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatait a Közbeszerzési Döntõbizottság a Közbeszerzések Tanácsa
honlapján a kérelem beérkezése után haladéktalanul közzéteszi.
(9) A kérelem benyújtása elõtt az ajánlattevõ vagy egyéb érdekelt kérelmezõ köteles errõl – az általa feltételezett
jogsértés megjelölésével – a kérelem benyújtásával megegyezõ módon az ajánlatkérõt, illetõleg a beszerzõt
értesíteni.”

77.  § (1) A Kbt. 324.  §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kérelemben meg kell jelölni]
„h) hogy volt-e elõ zetes vitarendezés, továbbá ha volt, annak eredményét, illetve az ajánlatkérõ válaszát, melyet
csatolni is kell.”

(2) A Kbt. 324.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Közbeszerzési Döntõbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek
mértéke – az e törvény második része szerinti közbeszerzési eljárásokban, ha a kérelem az eljárás eredményérõl vagy
részvételi szakasz eredményérõl  szóló összegezésben foglaltakkal (is) kapcsolatos – kilencszázezer forint, minden
egyéb esetben százötvenezer forint. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. A kérelemhez csatolni kell a díj
befizetésérõl  szóló igazolást. A díj mértéke húsz százalékkal kevesebb, ha a kérelmezõ a 96/A.  § szerint elõ zetes
vitarendezést is kérelmezett az (1) bekezdés szerinti kérelemben szereplõ – a 323.  § (2)–(6) bekezdés szerinti idõpontig
már a tudomására jutott – jogsértések  miatt.”

78.  § (1) A Kbt. 327.  §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból  való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha
a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütközõ magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:]
„j) a kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások ellenõrzésére kijelölt szerv.”

(2) A Kbt. 327.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból  való eljárását
a) az (1) bekezdés a), b) és d–i) pontja szerinti szervezet a jogsértés tudomásra jutásától, közbeszerzési eljárás
mellõzése esetén a szerzõdés megkötésérõl, vagy – ha ez nem állapítható meg – teljesítésének bármelyik fél általi
megkezdésérõl történt tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül, de legkésõbb a jogsértés megtörténtétõl
számított egy éven belül, illetõleg – a közbeszerzési eljárás mellõzése estén – három éven belül,
b) az (1) bekezdés c) és j) pontja szerinti szervezet a jogsértés tudomásra jutásától, számított harminc napon belül, de
legfeljebb a jogsértés megtörténtétõl számított három éven belül, közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 131. szám 22419



beszerzés esetén a szerzõdés megkötésének idõpontjától, illetõleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerzõdés
teljesítésének bármelyik fél által történõ megkezdésétõl számított három éven belül
kezdeményezheti.”

79.  § A Kbt. 346.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozata sérti, illetõleg a Közbeszerzési
Döntõbizottság eljárását a 327.  § (1) bekezdése alapján kezdeményezõ szervezet vagy személy keresettel kérheti
a bíróságtól annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat kérésének indoka nemcsak a Közbeszerzési Döntõbizottság
jogszabálysértése lehet, hanem az a körülmény is, ha a felperes szerint a Közbeszerzési Döntõbizottság nem
megfelelõen értékelte, minõsítette a kérelmezett korábbi eljárását, döntését e törvény szabályaira tekintettel.”

80.  § A Kbt. 375.  §-ának (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Tanács tíz tagból áll. A Tanácsban az egyes közérdekû célokat, az ajánlatkérõket és az ajánlattevõket azonos
számú tag képviseli.
(2) A törvény alapelveinek és egyes közérdekû céloknak az érvényesítése a Tanácsban a következõ szervezetek vagy
személyek által kijelölt személyek feladata:
a) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke;
b) a közbeszerzésekért felelõs miniszter;
c) a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter.
(3) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérõinek általános érdekeit a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek
által kijelölt személyek képviselik:
a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt személy;
b) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;
c) az építésügyért felelõs miniszter által kijelölt személy.
(4) A közbeszerzési eljárás ajánlattevõinek általános érdekeit a Tanácsban a munkáltatók országos érdekképviseletei
és az országos gazdasági kamarák által kijelölt három személy képviseli.”

81.  § A Kbt. 378.  §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Tanács elnöke]
„e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Tanács fõtitkára (a továbbiakban: fõtitkár), a Tanács Titkárságának
alkalmazottai, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke, elnökhelyettese és a közbeszerzési biztosok
vonatkozásában.”

82.  § (1) A Kbt. 379.  §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Tanács]
„j) kialakítja és mûködteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok nyilvános adatbázisát, amelyben
biztosítja, hogy a döntõbizottsági és a bírósági határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörûen, tárgyszavas
keresési lehetõséggel bárki által elérhetõek legyenek;”

(2) A Kbt. 379.  §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Tanács]
„k) a közbeszerzésekért felelõs minisztériummal egyeztetve a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elõsegítendõ
útmutatót készít a jogorvoslati döntésekbõl levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel
kapcsolatos gyakorlati tudni valókról; az útmutatót honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítõben közéteszi;”

(3) A Kbt. 379.  §-a (2) bekezdésének n)–o) pontjai helyébe a következõ n)–p) pontok lépnek, egyidejûleg az eredeti
p)–q) pontok betûjele q)–r) pontra módosul:
[A Tanács]
„n) a közbeszerzésekért felelõs miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzési eljárásban részt vevõk oktatására
vonatkozó feltételrendszer kialakításában;
o) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel;
p) folyamatosan frissíti, karbantartja és honlapján közzéteszi az egyes ágazatokban szokásos vagy megállapított
béreket és kapcsolódó közterheket;”
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83.  § A Kbt. 394.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fõtitkár és a Titkárság alkalmazottai a Tanáccsal állnak közszolgálati jogviszonyban, mely jogviszonyra
a köztisztviselõk jogállásáról  szóló törvényt kell alkalmazni. A fõtitkár a helyettes államtitkárnak járó illetményre,
valamint egyéb juttatásokra jogosult.”

84.  § A Kbt. 395.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Döntõbizottság elnöke az lehet, aki legalább tízéves közbeszerzési és legalább hároméves bírói gyakorlattal
vagy legalább tízéves közbeszerzési és legalább hároméves közbeszerzési biztosi gyakorlattal, továbbá jogi
szakvizsgával rendelkezik.”

85.  § (1) A Kbt. 404.  §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„a) a hirdetmények és közbeszerzési terv megküldésének és közzétételének részletes szabályait, a hirdetmények
ellenõrzésének, rendjét, díjának mértékét, befizetését, továbbá a Közbeszerzési Értesítõben, illetve a Közbeszerzések
Tanácsa honlapján történõ közzététel rendjét és díjának mértékét, befizetését;”

(2) A Kbt. 404.  §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„f) az építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárásokban készítendõ dokumentáció tartalmát;”

(3) A Kbt. 404.  §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„k) a 2011-es magyar EU-elnökség elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ, a közösségi értékhatárt el nem érõ
értékû beszerzések sajátos szabályait;”

Hatálybalépés

86.  § (1) E törvény – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba és 2010. december 
31-én hatályát veszti.

(2) 2010. szeptember 15-én lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti az 1–79.  §, a 85.  §, a 87.  § és a 88.  §
(1) bekezdése, melyek rendelkezéseit az e bekezdés szerinti hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre,
tervpályázati eljárásokra és ezen eljárások alapján megkötött szerzõdésekre, továbbá az ezen eljárásokkal
kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetõleg kérelmezett
elõ zetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

87.  § (1) A 86.  § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában hatályát veszti a Kbt. 4.  §-ának 13/A. pontja, 4.  §-ának
19. pontja, 6.  §-ának (2) bekezdése, 10.  §-ának (6) bekezdése, 11.  §-ának (5), (8) és (9) bekezdése, 11/A.  §-a, 20.  §-a
(3) bekezdésének második mondata, 21.  §-ának (3) bekezdése, 53.  §-ának (6) bekezdése, 63/A.  §-a, 71.  §-ának
(3) bekezdése, 86.  §-ának (8) bekezdése, 87.  §-ának (4) bekezdése, 88.  §-ának (3) bekezdése, 92.  §-ának f) pontja,
92/A.  §-a, 96/B.  §-a, 96/C.  §-a, 98.  §-ának (2) bekezdése, 99/A.  §-ának (4) bekezdése, 102.  §-ának (4) bekezdése, 105.  §-a,
112.  §-ának (5)–(7) bekezdése, 115.  §-ának (2)–(4) bekezdése, 161.  §-ának (5) bekezdése, 200.  §-ának (2) bekezdése,
242.  §-ának (2) bekezdése, 246.  §-ának (6) bekezdése, 247.  §-ának (1) bekezdése, 248.  §-a, 249.  §-a (2) bekezdésének
p) pontja, 252.  §-a (1) bekezdésének f) pontja, 252.  §-a (2) bekezdésének c) pontja, 254.  §-ának (3) bekezdése, 260.  §-a
és az afölötti cím, 324.  §-ának (2) bekezdése, 327.  §-ának (3) bekezdése, 340.  §-a (4) bekezdésének d) pontja, 396.  §
(1) bekezdés c) pontja, 404.  §-a (1) bekezdésének n), o), p) pontja, 404.  §-ának (7) bekezdése.

(2) A 86.  § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában hatályát veszti:
a) a Kbt. 96.  §-a (2) bekezdésének utolsó mondata;
b) a Kbt. 193.  §-ában az „és a 71.  §-ának (3) bekezdése” fordulat.

(3) A 86.  § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
 szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2.  §-ának (6) bekezdése.
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Módosuló rendelkezések

88.  § (1) E törvény 86.  § (2) bekezdése szerinti hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Kbt. 4.  §-ának 3/E. pontjában a „66.  §-ának (1) bekezdésének a)–c) pontja” szövegrész helyébe a „66.  §-ának

(1) bekezdésének a)–d) pontja” szövegrész lép;
b) a Kbt. 22.  §-ának a) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” kifejezés helyébe a „Miniszterelnökség” kifejezés lép;
c) a Kbt. 29.  §-ának f) pontjában a „közszolgálati” kifejezés helyébe a „közszolgálati vagy kormánytisztviselõi”

szövegrész lép;
d) a Kbt. 30.  §-ának a) pontjában és 32.  §-ának a) pontjában a „133 000 euró” szövegrész helyébe a „125 000 euró”

szövegrész lép, a Kbt. 30.  §-ának b) pontjában, továbbá 32.  §-ának b), c) és d) pontjában a „206 000 euró”
szövegrész helyébe a „193 000 euró” szövegrész lép, a Kbt. 31.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, továbbá
a 176.  §-ának (2) bekezdésében az „5 150 000 euró” szövegrész helyébe a „4 845 000 euró” szövegrész lép;

e) a Kbt. 44.  §-ának (2) bekezdésében, 184.  §-ának (2) bekezdésében a „tizenöt nappal” szövegrész helyébe
az „öt nappal” szövegrész lép;

f) a Kbt. 53.  §-ának (8) és (9) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés” szövegrész lép;
g) Kbt. 83.  §-ának (5) bekezdésében a „hiánypótlást követõen” szövegrész helyébe a „hiánypótlási felhívás kiküldését 

követõen” szövegrész lép;
h) a Kbt. 93.  §-ának (3) bekezdésében a „96/C.  §” szövegrész helyébe a „96.  § (4) bekezdés” szövegrész lép;
i) a Kbt. 99.  §-ának (1) bekezdésében a „305.  § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „305.  § (6) bekezdés” szövegrész

lép;
j) Kbt. 99.  §-ának (3) bekezdésében a „huszadik napnál korábbi” szövegrész helyébe a „tizedik napnál korábbi”

szövegrész lép;
k) a Kbt. 118.  §-ának (5) bekezdésében a „96/B. és 96/C.  §” szövegrész helyébe a „96/A.  §” szövegrész lép;
l) a Kbt. 120.  §-ának (2) bekezdésében az „54.  § (6) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „54. §” szövegrész lép;
m) Kbt. 136/A.  §-ának (7) bekezdésében és 233.  §-ának (6) bekezdésében a „mellékletei” kifejezés helyébe „részei”

kifejezés lép;
n) a Kbt. 136/C.  §-ának (5) bekezdésében a „96.  § (1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „95–96.  §” szövegrész lép;
o) a Kbt. 176.  §-ának (1) bekezdésében, továbbá 177.  §-ának a) és b) pontjában a „412 000 euró” szövegrész helyébe

a „387 000 euró” szövegrész lép;
p) a Kbt. 192.  §-ában és 233.  §-ának (6) bekezdésében a „96/A.  § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „96.  §

(3) bekezdés” szövegrész lép;
q) a Kbt. 253.  §-ának (2) bekezdésében az „a kétszázmillió” szövegrész helyébe az „az ötszázmillió” szövegrész lép;
r) a Kbt. 306/A.  §-ában és a 350.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „96/B.  § (4) bekezdés” szövegrész helyébe

a „96/A.  § (4) bekezdés” szövegrész lép;
s) a Kbt. 307.  §-ának (1) bekezdésében az „öt munkanapon belül” szövegrész helyébe a „tizenöt munkanapon belül”

szövegrész lép;
t) a Kbt. 320.  §-a (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a) és c) pontjában a „munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban” szövegrész helyébe az „egyéb foglalkoztatási jogviszonyban” szövegrész lép;
u) a Kbt. 324.  §-a (1) bekezdésének h) pontjában a „96/B.  § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „96/A.  § (3) bekezdés”

szövegrész lép;
v) a Kbt. 325.  §-ának (1) bekezdésében a „323.  § (1)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „323.  § (1)–(6) bekezdés”

szövegrész lép;
w) a Kbt. 340.  §-a (4) bekezdésének b) pontjában a „96/B.  §-ának (1), (3) vagy (4) bekezdésének” fordulat „96/A.  §-ának 

(4) bekezdésének” fordulatra módosul;
x) a Kbt. 340/A.  §-ának (4) bekezdésében a „kizárja” szövegrész helyébe a „nem zárja ki” szövegrész lép;
y) a Kbt. 395.  §-ának (7) bekezdésében a „szakállamtitkárt” kifejezés helyébe a „helyettes államtitkárt” kifejezés lép;
z) a Kbt. 404 §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „– szükség szerint e törvénytõl eltérõ –” fordulat „részletes”

kifejezésre módosul;
zs) a Kbt. 404.  §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegrészében az „az igazságügyért felelõs miniszter” szövegrész

helyébe az „a nemzeti fejlesztésért felelõs miniszter” szövegrész lép.
(2) A 86.  § (1) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában a Kbt. 377.  §-ának (5) bekezdésében a „két évre” szövegrész

helyébe az „öt évre” szövegrész lép.
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Átmeneti rendelkezések

89.  § (1) A Közbeszerzések Tanácsa e törvény 80.  §-a szerinti összetételének kialakítása érdekében a jelölésre jogosult
szervezetek a törvény 86.  § (1) bekezdése szerinti hatálybalépését követõ tizenhatodik napig kötelesek kijelölni az új
tagokat.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt tagok kötelesek az e törvény 86.  § (1) bekezdése szerinti hatálybalépését követõ
tizenötödik napot követõ elsõ munkanapon a Tanács székhelyén alakuló ülést tartani és megválasztani
a Közbeszerzések Tanácsa elnökét, valamint alelnökét.

(3) A Közbeszerzések Tanácsa (2) bekezdés szerinti megalakulásával a Tanács korábbi elnökének, alelnökének és tagjainak 
a megbízatása megszûnik.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

90.  § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, az energia-, a közlekedési és

a postai ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról [a törvény
végrehajtására a Kbt. 404.  § (1) bekezdésének a)–b), e) és l), m) pontjaiban adott felhatalmazások alapján
megalkotott kormányrendeletekkel együtt];

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra,
az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról [a törvény
végrehajtására a Kbt. 404.  § (1) bekezdésének a)–b), e) és l), m) pontjaiban adott felhatalmazások alapján
megalkotott kormányrendeletekkel együtt];

c) a Bizottság 1177/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történõ módosításáról.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2010. évi LXXXIX. törvény
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról*

1. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 
módosítása

1.  § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 12.  § (3) és (5) bekezdésében az „az
egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg 
lép.

2.  § A Gyftv. 13/A.  § (1) bekezdésében, 19.  § (1) és (2) bekezdésében, 20.  § (1) bekezdésében, 20.  § (2) bekezdés elsõ
mondatában, 20.  § (3) bekezdés második mondatában és (5) bekezdésében, 20.  § (8) bekezdés negyedik mondatában
az „az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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3.  § A Gyftv. 13/A.  § (2) bekezdésében, 20.  § (2) bekezdés második mondatában, 20.  § (3) bekezdés elsõ mondatában, 20.  §
(7) bekezdésében, 20.  § (8) bekezdés második mondatában és 37.  § (7) bekezdésében az „Az egészségbiztosítási
felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép.

4.  § A Gyftv. 19/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19/A.  § A 19.  § szerinti eljárás során hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.”

5.  § A Gyftv. 24.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egészségbiztosítási szervnek a 23.  § (3)–(4) és (6)–(8) bekezdése szerinti eljárásban hozott döntése ellen nincs
helye fellebbezésnek.”

6.  § A Gyftv. 33.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egészségbiztosítási szervnek a 32.  § (4)–(5) bekezdése és a 32/A.  § (1)–(3) bekezdése szerinti eljárásban hozott
döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.”

7.  § A Gyftv. 41.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„41.  § (1) Olyan településeken mûködõ vagy létesítendõ közforgalmú gyógyszertárat (gyógyszertárakat) mûködtetõ
vállalkozás számára, ahol a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja vagy
biztosítaná, és már mûködõ közforgalmú gyógyszertár esetén annak meghatározott idõszakra vonatkozó
gyógyszerforgalmazásból származó támogatott árréstömege – az ellátandó lakosságszám vagy a gyógyszertár
földrajzi elhelyezkedése okán – hatékony és gazdaságos üzletmenet folytatása mellett sem éri el a járóbeteg-ellátás
keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról  szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott
mértéket, az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben szereplõ, a 40.  § b) pontja szerinti minisztérium
fejezetében meghatározott elõirányzat erejéig a mûködõképesség fenntartásához naptári negyedévente mûködési
célú támogatást nyújt. A támogatásban részesített vállalkozások nevét és a támogatás összegét a minisztérium
a honlapján közzéteszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mûködési célú támogatás igényléséhez a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ
vállalkozás beszerzi az egészségügyi államigazgatási szervtõl a kormányrendeletben meghatározott jogosultsági
feltételeket igazoló hatósági bizonyítványt.
(3) A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás a tárgynegyedévet
követõ harmadik hónap 20. napjáig nyújthatja be az egészségügyi államigazgatási szervhez, mely határidõ jogvesztõ.
A kérelem önellenõrzéssel a késõbbiekben sem korrigálható.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt tíz napon belül kiállítja.
(5) A közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás az (1) bekezdés szerinti mûködési célú támogatást
a tárgynegyedévet követõ negyedik hónap elsõ napjától igényelheti az illetékes elsõfokú állami adóhatóságtól.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az Art. szerinti költségvetési támogatásnak minõsül. A támogatás igénylésére és
folyósítására az Art. rendelkezései irányadóak. A jogosultság megállapításának feltételeit jogszabály állapítja meg.”

8.  § A Gyftv. 43.  § (3) és (4) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe
az „egészségbiztosítási szerv” szöveg lép.

9.  § A Gyftv. 73.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések ellenõrzése az egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe
tartozik.”

10.  § (1) A Gyftv. 74.  § (3) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szervnek” szöveg lép.

(2) A Gyftv. 74.  § (4) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrészek helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg lép.
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11.  § A Gyftv. a következõ 85.  §-sal egészül ki:
„85.  § (1) E törvény 49.  §-a – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jéig nem alkalmazható, annak alapján
közforgalmú gyógyszertár létesítése nem engedélyezhetõ.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 49.  § (1) bekezdése alapján
engedélyezi új közforgalmú gyógyszertár létesítését olyan településen, ahol közforgalmú gyógyszertár mûködési
engedélye az (1) bekezdésben foglalt idõtartamban szûnt meg, és a településen más közforgalmú gyógyszertár nem
mûködik, valamint olyan településen, ahol nem mûködik közforgalmú vagy fiókgyógyszertár.
(3) A gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozások összefonódásához 2011. január 1-jéig sem a 75.  §, sem pedig a Tptv.
alapján engedély nem adható.
(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépésüket követõen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni,
a hatálybalépést megelõzõen benyújtott kérelmek elbírálására a 49.  § és a 75.  § alkalmazandó.”

12.  § A Gyftv. 86.  §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 7.  §-ával
megállapított 41.  § (3) bekezdés azzal alkalmazandó, hogy a 2010. elsõ naptári negyedévére járó mûködési célú
támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány iránti kérelmek 2010. szeptember 1-jéig
benyújthatóak.”

2. Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

13.  § (1) Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114.  § (2) bekezdésében
a „személyazonosításra alkalmatlan módon” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben meghatározott módon” szöveg
lép.

(2) Az Eütv. 114.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti szervnek
a) személyazonosításra alkalmas módon továbbítja
aa) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az alapnyilvántartást vezetõ szerv,
ab) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatokat a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv,
ac) a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács,
ad) a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatóság,
vagy – a 110/A.  § (1) bekezdése szerinti feladatkörében – az egészségügyi államigazgatási szerv,
ae) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv;
b) személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja
ba) a (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a 116.  § (3) bekezdés szerinti intézmények,
bb) a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat az állami foglalkoztatási szerv és a kormányzati személyügyi
szolgáltató,
bc) a (2) bekezdés j) pontja szerinti adatokat a hivatalos statisztikai szolgálat.”

3. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

14.  § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 19/A.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadására irányuló eljárásban,
valamint a már befogadott technológiák egészségbiztosítási finanszírozásra  való alkalmasságának megállapítására
irányuló eljárásban hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.”

15.  § Az Ebtv. 20.  § (1) bekezdésében, 20/A.  § (3) és (8) bekezdésében, 31.  § (2) bekezdésében és 32.  § (2) bekezdésében
az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „egészségbiztosító” szöveg lép.
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4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény módosítása

16.  § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 36.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Közcélú munkavégzés keretében
a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes
vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi
szervezet útján gondoskodik,
b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által
ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat
megállapodás alapján közremûködik,
c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat,
amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremûködik, továbbá
d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén
a helyreállítással kapcsolatos feladat
látható el.”

17.  § (1) Az Szt. 63.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelõzõen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti
kérelem alapján az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ végzi el az igénylõ gondozási
szükségletének vizsgálatát.”

(2) Az Szt. 63.  § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ a gondozási szükségletet jogszabályban
meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.
(7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelõ idõtartamban, de legfeljebb napi
4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylõt
az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás
igénybevételének lehetõségérõl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylõ az intézményi elhelyezés idõpontjáig napi
4 órában történõ házi segítségnyújtásra jogosult.”

18.  § Az Szt. 68/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68/A.  § (1) Az idõsotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetõ végzi el az ellátást igénylõ gondozási
szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat
hozatalát megelõzõen az intézményvezetõnél.
(2) Az intézményvezetõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és
megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
(3) Idõsotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
(4) Ha az idõsotthoni ellátást igénylõ személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és
az idõsotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezetõ
tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetõségérõl.”

19.  § Az Szt. 127/A.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben megtéríteni, ha
a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti
egysége, a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar
Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl 1997. június 20-án,
Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és
b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény által nyújtott, 86.  § szerinti szociális szolgáltatásokra az azok
biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat részvételével mûködõ társulással
ellátási szerzõdést kötött.”
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20.  § Az Szt. 132.  § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„v) a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén közcélú munkavégzés keretében ellátható
helyreállítási feladatok körét, az e feladatokra fordítható költségvetési forrás összegét, valamint e forrás
igénybevételének eljárásrendjét.”

21.  § Az Szt. VIII. Fejezete Az Európai Unió jogának  való megfelelés alcímet megelõzõen a következõ 140.  §-sal egészül ki:
„140.  § Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvénnyel
megállapított 127/A.  § (6) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás
vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény engedélyezése iránti kérelmet 2010. augusztus 1-jét megelõzõen
nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítõ támogatás
nem követelhetõ vissza.”

22.  § Az Szt. 119/C.  § (2) bekezdésében a „kezdeményezésével” szövegrész helyébe az „elvégzésével” szöveg lép.

5. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

23.  § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145/A.  §-a
a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást megtéríteni, ha
a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti
egysége, a Kormánnyal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális feladatok ellátására is kiterjedõ
megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû
kérdésrõl 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és
b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény, hálózat által végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységekre az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat
részvételével mûködõ társulással ellátási szerzõdést kötött.”

24.  § A Gyvt. Átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 161/A.  §-sal egészül ki:
„161/A.  § Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvénnyel
megállapított 145/A.  § (5) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás
vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény, hálózat engedélyezése iránti kérelmet 2010. augusztus 1-jét
megelõzõen nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi
kiegészítõ támogatás nem követelhetõ vissza.”

6. Hatályukat vesztõ rendelkezések

25.  § (1) Hatályát veszti:
a) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2007. évi LXXI. törvény 36.  § (10) bekezdése,
b) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.)

ba) 1.  § (1) bekezdés c) pontjában az „a külön jogszabály szerinti egészségbiztosítási felügyeleti hatóságra
(a továbbiakban: Felügyelet),” szövegrész,

bb) 2/E.  § (2) bekezdés a) pontjában az „a Felügyelet,” szövegrész,
bc) 2/F.  § (2) bekezdésében a „ , továbbá a Felügyeletet” szövegrész,
bd) 8/A.  § (1) bekezdésében az „a Felügyeletet,” szövegrész,
be) 12.  § (3) bekezdése,

c) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl  szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.) 1.  §-a,
3–3/A.  §-a, 6–21.  §-a,

d) az Ebftv.,
e) a Gyftv.

ea) 24.  § (5) bekezdésében a „b) pontja” és az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak” szövegrész,
eb) 25.  § (4) bekezdése,
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ec) 25.  § (5) bekezdés b) pontjában a „vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított” szövegrész,
ed) 32.  § (10) bekezdés b) pontjában a „vagy önálló fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított”

szövegrész,
ee) 32.  § (13) bekezdése,
ef) 64.  § (2) bekezdésében az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot” szövegrész,
eg) 77.  § (4) bekezdés d) pontja,

f) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 1.  § (4) bekezdés f) pontja,

g) az Eütv. 31.  § (3) bekezdése,
h) az Ebtv.

ha) 5/B.  § n) pontjában az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész,
hb) 20/A.  § (1) bekezdés negyedik mondata,

i) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény
ia) 3.  § i) pontjában az „az Egészségbiztosítási Felügyelet;” szövegrész,
ib) 23.  § (1) bekezdés e) pontja,

j) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény
ja) 1.  § (4) bekezdésében a „ , valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet külön jogszabály szerinti jogköre”

szövegrész,
jb) 8.  § második mondata,
jc) 9/A.  § (2) bekezdés második mondata,

k) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 13/B.  § (1) bekezdés c) pontja,
l) az egészségbiztosítási pénztárakról  szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról  szóló 2008. évi XXIV. törvény,
m) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról  szóló 2007. évi

XLIX. törvény 16.  §-a,
n) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2009. évi CLIV. törvény 125.  § (9) bekezdése,
o) az Szt.

oa) 63.  § (5) és (8) bekezdése,
ob) 68/B.  §-a.

(2) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2009. évi CLIV. törvény 101.  §-a.

7. Záró rendelkezések

26.  § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) Az 1–3.  §, a 8–10.  §, a 13.  §, a 15.  §, a 25.  § (1) bekezdés a)–c) pontja, e) pont ea), ef) és eg) alpontja, g)–m) pontja és a 27.  § 

e törvény kihirdetését követõ 35. napon lép hatályba.
(3) A 25.  § (1) bekezdés d) és f) pontja és a 28.  § (1)–(3) és (8) bekezdése e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép

hatályba.

27.  § (1) Az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a 26.  § (3) bekezdésében meghatározott idõpontig
a) a folyamatban lévõ eljárásában keletkezett iratokat átteszi a 26.  § (2) bekezdésében meghatározott idõpontot

követõen hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz,
b) hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság hiányában a folyamatban lévõ eljárását megszünteti.

(2) A Felügyelet a 26.  § (3) bekezdésében meghatározott idõpontig átadja az Ebtv. 31.  § (2) bekezdése és 32.  §
(2) bekezdése alapján lefolytatott eljárások, valamint a Gyftv. 73.  § (4) bekezdése és 74.  § (4) bekezdése alapján
lefolytatott ellenõrzések iratanyagát a 26.  § (2) bekezdésében meghatározott idõpontot követõen hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ hatóságnak.

28.  § (1) A Felügyelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – jogutódlással megszûnik. A jogutódlással  való
megszûnéssel összefüggõ vagyoni jogokra és kötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Felügyeletet
megszüntetõ okirat tartalmazza.

(2) A Felügyelet feladat- és hatáskörét e törvény alapján átvevõ szervet – ideértve a 29.  § (2) bekezdése szerinti szervet
is – az átadásra kerülõ feladatokat ellátó foglalkoztatottak vonatkozásában a Felügyelet munkajogi jogutódjának kell
tekinteni.
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(3) A Felügyelet átadásra nem kerülõ feladatait ellátó foglalkoztatottai vonatkozásában a munkáltató jogutód nélkül
megszûnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az Ebftv. 20.  § (2) és (4) bekezdése szerinti felügyeleti díj a Felügyeletet a 26.  § (2) bekezdése szerinti idõpontig illeti
meg.

(5) A Felügyeletet a 26.  § (2) bekezdése szerinti idõpontig megilletõ és e törvény hatálybalépéséig a Felügyelet részére be
nem fizetett felügyeleti díjat – az Ebftv. 20.  § (3) és (4) bekezdésétõl eltérõen – e törvény hatálybalépését követõ
10. napig kell a Felügyeletnek átutalni.

(6) A Felügyelet a megszûnésének napjáig gondoskodik a (4) bekezdésen felüli, a megszûnésre tekintettel a Felügyeletet
meg nem illetõ felügyeleti díjnak
a) az Ebftv. 20.  § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségbiztosítási szerv részére,
b) az Ebftv. 20.  § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése szerinti esetben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

részére
történõ visszautalásáról.

(7) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény 9/A.  § (2) bekezdésének e törvénnyel
megállapított rendelkezését az egészségpénztárak 2010. évi felügyeleti díj fizetési kötelezettsége vonatkozásában
a 26.  § (2) bekezdése szerinti idõpontot követõ idõszakra – idõarányosan – kell alkalmazni.

(8) A Felügyelet határozatával kiszabott és a Felügyelet megszûnésének napját követõen befolyt felügyeleti bírság
a feladat tekintetében jogutód szervet illeti meg.

29.  § (1) Az Ebftv. 11. és 13.  §-a alapján e törvény hatálybalépésének napját követõ naptól nem nyújtható be kérelem
a Felügyeletnek.

(2) Az Ebftv. 11.  §-a alapján indult, és a 26.  § (2) bekezdése szerinti idõpontban érdemi döntés meghozatalával vagy
eljárást megszüntetõ végzéssel le nem zárt ügyeket a Felügyelet a 26.  § (3) bekezdése szerinti idõpontig átteszi
az egészségügyi államigazgatási szervhez.

(3) E törvény hatálybalépésének napját követõ naptól a Felügyelet az Ebftv. alapján hatósági ellenõrzést hivatalból nem
indíthat, az e törvény hatálybalépésének napján folyamatban levõ eljárásokat – figyelemmel az irányadó eljárási
határidõkre – a 26.  § (2) bekezdése szerinti idõpontig folytatja, ezen idõpontban folyamatban lévõ ügyeket a 26.  §
(3) bekezdése szerinti idõpontig az azok folytatására hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz átteszi, vagy – ilyen hatóság
hiányában – az eljárását megszünteti.

(4) E törvény hatálybalépésének napját követõ naptól a Gyftv. 23.  § (3)–(4), (6)–(8) bekezdése, 32.  § (4)–(5) bekezdése és
32/A.  § (1)–(3) bekezdése szerinti eljárásban a Felügyelethez nem nyújtható be fellebbezés, az e törvény
hatálybalépésének napján folyamatban lévõ másodfokú eljárásokat a Felügyelet a 26.  § (2) bekezdése szerinti
idõpontig folytatja, az ezen idõpontban folyamatban lévõ másodfokú eljárásokat
a) a Felügyelet a 26.  § (3) bekezdése szerinti idõpontig teszi át az egészségügyért felelõs miniszterhez, és
b) az egészségügyért felelõs miniszter folytatja le.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ
befogadására irányuló eljárásban benyújtott fellebbezések esetében is alkalmazni kell.

30.  § A Felügyelet a 26.  § (3) bekezdése szerinti idõpontig
a) az egészségügyért felelõs miniszter rendelkezésére bocsátja

aa) az Ebftv. 8. és 10.  §-a,
ab) az Eftv. 12.  § (3) bekezdése

alapján rendelkezésére álló adatokat,
b) az egészségbiztosítási szerv rendelkezésére bocsátja az Ebtv. alapján az intézményi várólistával és

a betegfogadási listával kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat,
c) az egészségügyi államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja a Gyftv. 13/A.  §-a szerinti nyilvántartást.

31.  § E törvény hatálybalépésének napján a Felügyelet Felügyeleti Tanácsa és a Felügyelet Felügyeleti Tanácsa tagjainak
megbízatása e törvény erejénél fogva megszûnik.

32.  § Ez a törvény 2011. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelete
az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3.  § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1) bekezdésében,
a 4.  § és a 10.  § (1) bekezdés f) pont elsõ fordulata tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló
1991. évi XI. törvény 15.  § (4) bekezdésében,
az 5.  §, a 8.  § (2) bekezdése és a 10.  § (1) bekezdés f) pont második fordulata tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6.  § és a 9.  § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (5) bekezdésében,
a 7.  § és a 10.  § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  §
(2) bekezdés zs) pontjában,
a 8.  § (1) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény 67.  §
(1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4) bekezdésében,
az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1) bekezdés o) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a) pontjában,
a 10.  § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  §
(2) bekezdés t) pontjában,
a 10.  § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés b) pontjában,
a 10.  § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  §
(14) bekezdés h) pontjában,
a 10.  § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl  szóló 2006. évi CXVI. törvény 21.  §
(3) bekezdésében,
a 10.  § (1) bekezdés e) pontja tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  §
a) pontjában,
a 10.  § (1) bekezdés h) és i) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  §
(2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a Kormány a következõket rendeli el:

1. Módosuló rendelkezések

1.  § (1) A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének
feltételeirõl és felhasználásáról  szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2.  § (1) bekezdésében
az „Egészségbiztosítási Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi
Hivatalnak (a továbbiakban: OTH)” szöveg lép.

(2) Az R1. 2.  § (3) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OTH” szöveg lép.
(3) Az R1. 2.  § (4) bekezdésében, 3.  § (1) bekezdésében, 4.  § (1) és (2) bekezdésében az „A Felügyelet” szövegrész helyébe

az „Az OTH” szöveg lép.
(4) Az R1. 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az OTH által kiszabott és befolyt bírság OTH-t illetõ hányadának 10%-a az eljárásban szakhatóságként
közremûködõ szerveket illeti, melyet az OTH az (1) bekezdés szerinti idõpontig utal át
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a) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00285788-00000000 számú EEKH,
b) az Országos Gyógyszerészeti Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01492695-00000000 számú
OGYI
elszámolási számlára.”

2.  § Az R1. a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § A Gyftv. és e rendelet alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet határozatával kiszabott és
az Egészségbiztosítási Felügyelet megszûnésének napját követõen befolyt bírság – az e rendelet szerinti szabályok
figyelembevételével – az OTH-t illeti meg.”

3.  § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró
hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról  szóló 33/2008.
(II. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában
az „Egészségbiztosítási Felügyeletet” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi Hivatalt” szöveg lép.

4.  § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„a) az Eütv.
aa) 56.  § (6) bekezdése,
ab) 114.  § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja,
ac) 140/A.  § (3) bekezdése,
ad) 149/C.  § (3) bekezdése,
ae) 243.  § (7) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az R2. 10.  § (4) bekezdés c) pontja a következõ cg) alponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény)
„cg) 12.  § (3) és (5) bekezdése, 13/A.  § (1) és (2) bekezdése, 19.  § (1) és (2) bekezdése, 20.  § (1)–(3), (5), (7) és
(8) bekezdése, valamint 37.  § (7) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az R2. 10.  § (4) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„h) az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 30.  §
c) pontja”
(szerinti feladatok ellátására.)

(4) Az R2. 10.  § (5) bekezdés h) pont hb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény)
„hb) 49.  §-ának (1) bekezdése és 85.  § (2) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

(5) Az R2. 10.  § (5) bekezdés h) pont hl) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a h) pont a következõ
hm) alponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény)
„hl) 73.  § (4) bekezdése,
hm) 74.  §-ának (2)–(4) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)
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(6) Az R2. 10.  § (5) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki)
„o) az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 29.  §
(2) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)

5.  § Az R2. 19.  § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi
Hivatal” szöveg lép.

6.  § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról  szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„7/A.  § Amennyiben közigazgatási hatósági ügyben elsõ fokon az OEP központi szerve jár el, a másodfokú eljárás
az egészségbiztosításért felelõs miniszter hatáskörébe tartozik.”

7.  § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R3.)
a) 13/B.  § (1) és (10) bekezdésében, 13/D.  § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész

helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szöveg,
b) 13/D.  § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyeletet” szövegrész helyébe az „Országos

Egészségbiztosítási Pénztár központi szervét” szöveg,
c) 13/E.  § (5) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyeletnél” szövegrész helyébe az „Országos

Egészségbiztosítási Pénztár központi szervénél” szöveg,
d) 6. számú melléklete címeiben az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az „Országos

Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szöveg
lép.

8.  § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/C.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2/C.  § A 2.  § (1) bekezdés e) pontja, (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a 2/E.  § a)–b) pontja és a 3/B.  § szerinti esetben
a másodfokú eljárás az Országos Tisztifõorvosi Hivatal hatáskörébe tartozik.”

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/D.  §-ában
az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg lép.

9.  § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R4.) 1.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et jelöli ki
az Ebtv. 20.  § (1) bekezdésében, 20/A.  § (3) és (8) bekezdésében, 26.  § (1) bekezdésében, 27.  § (10) bekezdésében,
30/A.  §-ában, 31.  § (2) bekezdésében, 32.  § (2) bekezdésében, 35.  § (4), (5) és (7) bekezdésében, 37.  §
(12) bekezdésében, 80.  § (1) bekezdésében, 82.  § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

2. Hatályukat vesztõ rendelkezések

10.  § (1) Hatályát veszti:
a) az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,

feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról
és módosításáról  szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 9.  §-a és 13.  §-a,

b) az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.  § 6. pont n) pontjában az „az
Egészségbiztosítási Felügyelet tekintetében az Egészségbiztosítási Felügyelet és annak elnöke,” szövegrész,

c) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 15.  § (9) bekezdés b) pont bh) alpontja,

d) az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti
bírság felhasználásának szabályairól  szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet,

e) az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérõl  szóló 365/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,
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f) az R2. 11.  § j) pontja és 19.  § (3) bekezdése,
g) az R3. 13/B.  § (8) bekezdése,
h) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 3.  §-ának második mondata,
i) az R4. 12/B.  § (9) bekezdés elsõ mondata.

(2) Hatályát veszti az R2. 10.  § (4) bekezdés h) pontja és (5) bekezdés o) pontja.

3. Záró rendelkezések

11.  § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) Az 1–3.  §, a 4.  § (1), (2) és (5) bekezdése, az 5–9.  §, a 10.  § (1) bekezdés c)–i) pontja az egyes egészségügyi és szociális
tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 26.  § (2) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba.

(3) A 10.  § (1) bekezdés b) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi
LXXXIX. törvény 26.  § (3) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba.

(4) A 10.  § (2) bekezdése 2011. december 31-én lép hatályba.
(5) Az 1–9.  §, valamint a 10.  § (1) bekezdése a (3) bekezdés szerinti idõpontot követõ napon hatályát veszti.
(6) Ez a rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A miniszterelnök 4/2010. (VIII. 12.) ME rendelete
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl  szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet
módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 75.  §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1.  § Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl  szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1.  §
g) pontja.

2.  § Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény
26.  § (3) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzeti erõforrás miniszter 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelete
az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (4) bekezdés a)–b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában,
a 3.  § és az 5.  § d) pontja tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41.  § d) pontjában,
a 4.  § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  §
d) pontjában,
az 5.  § e) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § b) pontjában,
az 5.  § f) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában,
az 5.  § g) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
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miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Módosuló rendelkezések

1.  § (1) A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ
díjakról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § E rendelet hatálya kiterjed a nemzeti erõforrás miniszternél, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalnál, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi és területi szerveinél (a továbbiakban együtt:
intézmény) az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegû szolgáltatást (a továbbiakban
együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményezõ magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).”

(2) Az R1. 3. számú mellékletében az „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erõforrás Minisztérium”
szöveg lép.

2.  § (1) A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási
szolgáltatásokért fizetendõ díjakról  szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1.  §-ában az „az
Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe az „az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
(a továbbiakban: OTH)” szöveg lép.

(2) Az R2. 2.  § (2) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrészek helyébe az „az OTH” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében
a „Felügyelet” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg lép.

(3) Az R2. 3.  § (2)–(3) bekezdésében
a) az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,
b) az „a Felügyeletet” szövegrész helyébe az „az OTH-t” szöveg
lép.

(4) Az R2. 2. számú mellékletében az
„

Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000
”

szövegrész helyébe az
„

Országos Tisztifõorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000
”

szöveg lép.

3.  § (1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól  szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM
rendelet (a továbbiakban: R3.) 1.  § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére (a továbbiakban: OEP),”

(2) Az R3. 2.  § b) pontjában az „[az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)]”
szövegrész helyébe az „(OEP)” szöveg lép.

(3) Az R3.
a) 3.  § (1) bekezdésében, 5.  § (5) bekezdésében, 6.  § (2) bekezdésében, 6.  § (3) bekezdés b) pontjában és 1. számú

melléklet 3. pontjában foglalt táblázat „39–41” sorában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,
b) 3.  § (2) és (4) bekezdésében, 6.  § (4) bekezdésében és 1. számú melléklet 2. pont j) alpontjában az „A Felügyelet”

szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,
c) 5.  § (1) bekezdésében az „a Felügyelethez” szövegrész helyébe az „az OEP-hez” szöveg
lép.

(4) Az R3. 6.  § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az OEP a szoftvert mûködés közben is ellenõrzi. Az OEP kérésére a szoftver minõsítését kérelmezõ köteles az általa
használt hardver- és szoftverkörnyezethez  való hozzáférést az OEP részére biztosítani. A szoftver mûködésének
ellenõrzése kiterjed:”
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[a) a funkcionalitás vizsgálatára, vagyis arra, hogy a szoftver képes-e átlagos felhasználói ismereteket feltételezve
a jogszabályban elõírt gyógyszerrendelési célok hatékony támogatására,
b) legalább öt véletlenszerûen kiválasztott, a minõsítést kérelmezõ számára nem megismerhetõ, az OEP által kezelt
vizsgálati protokoll szerint folyamatosan változó gyógyszer rendelési folyamatának és a szoftver által adott
végeredménynek az ellenõrzésére,
c) nyomtatott vény alaki, formai, tartalmi ellenõrzésére.]

4.  § Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi
tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 3/2009. (II. 25.) EüM
rendelet
a) 8.  § (3) bekezdésében az „az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe

az „az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szöveg,
b) 8.  § (4) bekezdés b) pontjában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OTH” szöveg,
c) 8.  § (5)–(6) bekezdésében és 10.  § (3) bekezdésében az „a Felügyeletnek” szövegrészek helyébe az „az OTH-nak”

szöveg
lép.

2. Hatályukat vesztõ rendelkezések

5.  § Hatályát veszti
a) az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázatában az

Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000

sor,
b) a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

támogatásba  való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról  szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 21.  § (2) és (5) bekezdése,

c) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10.  §
(4)–(6) bekezdése és 10/C.  § (3) bekezdése,

d) a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl  szóló 1/2003. (I. 21.)
ESZCSM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati
ellátásokról  szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba
történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl  szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program
minõsítésének szabályairól  szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról  szóló 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet
5.  § (5) bekezdése,

e) az egyes fõbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése
lefolytatásának egységes szabályairól  szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet 4.  § (2) bekezdés d) pontja,

f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  §
(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról  szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1.  § a) pontja és 2.  § a) pontja, és

g) a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba 
történõ befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerrõl és szakmapolitikai
prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról 
 szóló 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet
ga) 2.  § (1) bekezdésében az „elsõfokú, valamint jogorvoslati” szövegrész,
gb) 3.  § (1)–(2) bekezdésében az „elsõfokú” szövegrész,
gc) 4.  §-a,
gd) 5.  § b) pontja.
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3. Záró rendelkezések

6.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról
 szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) Az 1–4.  §, valamint az 5.  § a) és d)–f) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló
2010. évi LXXXIX. törvény 26.  § (2) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba.

(3) Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény
26.  § (3) bekezdése szerinti idõpontot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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