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Kivonat 

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2020. szeptember 4-én 

kezdeményezett, valamint 2020. szeptember 10-i megismételt elektronikus szavazás 

jegyzőkönyvéből 

 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2020. 

augusztus 31. napján megtartott ülése nem volt határozatképes, ugyanakkor a tagok 

egyetértettek abban, hogy a Tanácsülés 1., 2. és 3. számú naprendi pontjainak tárgyát képező 

útmutató-tervezetek elfogadása halasztást nem tűrő ügynek minősül, figyelemmel a 

Közbeszerzési Hatóság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: 

SZMSZ) III. fejezet 3.3. pontjában foglalt rendelkezésekre. 

 

A Tanácsülés elektronikus szavazással érintett napirendi pontjai az alábbiak voltak: 

1. Javaslattétel a hiánypótlás szabályairól szóló útmutató jóváhagyására 

2. Javaslattétel a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. 

szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató 

jóváhagyására 

3. Javaslattétel a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről szóló 

útmutató, valamint a kettős adózás elkerülése tárgyú nemzetközi szerződésekről szóló 

útmutató jóváhagyására 

4. Egyebek 

 

A Közbeszerzési Hatóság hatályos SZMSZ-ének III. fejezet 3.11. pontja alapján, „A Tanács 

akkor határozatképes, ha a delegált tagok kétharmada jelen van, illetve a III. Fejezet 3.3. 

pontja esetén akkor határozatképes, ha a delegált tagok kétharmada megfelelő módon 

(legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben) szavaz.” 

A 2020. szeptember 4. napján kezdeményezett elektronikus szavazás eredménytelen volt, 

tekintettel arra, hogy az nem felelt meg az SZMSZ III. fejezet 3.11. pontjában meghatározott 

követelményeknek. 
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Mindezekre tekintettel, 2020. szeptember 10-én dr. Kovács László a Tanács elnöke 

megismételt elektronikus szavazást kezdeményezett a 2020. augusztus 31-i Tanácsülés 1., 2. 

és 3. számú naprendi pontjainak tárgyát képező útmutató-tervezetek jóváhagyása tárgyában. 

 

A megismételt elektronikus szavazás útján elfogadott határozatok: 

1. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 15/2020. (09. 14.) számú KHT 
Határozata: 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva a hiánypótlás szabályairól 

szóló útmutatót tizennégy (14) igen szavazattal, egy (1) tartózkodás mellett jóváhagyta. 

 

2. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 16/2020. (09. 14.) számú KHT 
Határozata: 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva a közbeszerzési eljárások 

eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutatót tizenöt (15) igen szavazattal jóváhagyta. 

 

3. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 17/2020. (09. 14.) számú KHT 
Határozata: 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva, Magyarországnak és az 
Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről szóló 
útmutatót, valamint az azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van tárgyú útmutatót tizenöt (15) igen szavazattal 
jóváhagyta.  
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