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Kivonat 
 

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2020. december 18-i elektronikus 
szavazás jegyzőkönyvéből 

 
 
Az életbe lépett tiltásokra és korlátozásokra figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság 
keretében működő Tanács 2020. éves munkatervében szereplő, 2020. november 18-ára 
tervezett ülés, valamint a Tanács éves munkáját lezáró ünnepi tanácsülés a Tanácstagok 
személyes részvételével nem volt megtartható. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 180. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján, a Hatóság elnöke, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács (a 
továbbiakban: Tanács) hatáskörébe tartozó halasztást nem tűrő ügyek eldöntése érdekében, 
- a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint, - a tanácsülések közötti időszakban rövid úton 
való szavazást kezdeményezett.  
 
A Közbeszerzési Hatóság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) III. fejezet 
3.3. pontja értelmében, „a Tanács ülésen kívül is hozhat testületi határozatot – kivéve személyi ügyet 
érintő esetben –, ha az Elnök – halasztást nem tűrő ügy eldöntése érdekében – ülések közötti időszakban 
rövid úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumot tartalmazó e-
mailben vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben) kezdeményez 
szavazást.” 
 
A fentiekre figyelemmel, valamint annak érdekében, hogy a Tanács a kialakult járványügyi 
helyzet ellenére is zökkenőmentesen tudja ellátni a törvényben rögzített feladatait, a Tanács 
tagjai a Hatóság elnökének 2020. november 17-én kelt  megkeresése alapján, egyhangúlag 
támogatták a „Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi 
szerződéseiről”,  az „Azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van”, valamint „A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági 
nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről”  tárgyú útmutatók elektronikus szavazás útján 
történő elfogadását. 
 

A Tanácsülés elektronikus szavazással érintett napirendi pontjai az alábbiak voltak: 
 

1. napirendi pont: Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén 
fennálló nemzetközi szerződésekről szóló útmutató; 

 
2. napirendi pont: a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója 

azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van; 

 
3. napirendi pont: a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági 

nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről szóló útmutató. 
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Mivel a Tanács tagjainak többsége (több mint fele) érvényes szavazatot tett, a szavazás 
eredményes volt. Az érvényes szavazatok mindhárom napirendi pont vonatkozásában 
egyhangúak: A Tanács 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az útmutató-
tervezeteket. 

 
Az elektronikus szavazás útján elfogadott határozatok: 
 

1. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 18/2020. (12.18.) KHT 
Határozata: 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva, a „Magyarországnak és az 
Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről” tárgyú 
útmutatót 11 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett jóváhagyta. 
 

2. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 19/2020. (12.18.)  KHT 
Határozata: 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva, az „Azokról az államokról, 
amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van” tárgyú 
útmutatót 11 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett jóváhagyta. 
 

3. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 20/2020. (12.18.)  KHT 
Határozata: 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva, „A Kbt. 69. § (11) 
bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes 
elérhetőségéről” tárgyú útmutatót 11 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett 
jóváhagyta. 
 


