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K I V O N A T  
 
 

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2022. december 8-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tanácsülés időpontja és helyszíne:  
2022. december 8. (csütörtök) 14:00 órai kezdettel, a Közbeszerzési Hatóság 1026 Budapest, 
Riadó u. 5. szám alatti székhelyén [1. emeleti tárgyaló]. 
 
 
A Tanácsülés tárgya: az alábbi napirendi pontok megtárgyalása 

1. napirendi pont: Javaslattétel a kettős adózás elkerülése tárgyú nemzetközi szerződésekről 
szóló útmutató jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Kovács László elnök 

2. napirendi pont: Javaslattétel Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzési 
eljárások terén fennálló nemzetközi szerződéseiről szóló útmutató jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Kovács László elnök 

3. napirendi pont: Javaslattétel a Tanács 2023. évi munkatervére 

4. napirendi pont: Egyebek 
 
Jelenlevők az ülés során: 
Az alábbi Tanácstagok: 
Dr. Kovács László 
Rigó Csaba Balázs 
Dr. Paróczai Bernadett 
Prof. Dr. Boros Anita 
Dr. Jármai Péter 
Dr. Kretter Diána 
Dr. Kőkuti Attila 
Ládonyi Orsolya 
Schulcz Péter 
Szatmári János 
Dr. Pete Judit 
Biró Ferenc 
 
Egyéb résztvevők: 
Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke 
Közbeszerzési Hatóság főtitkára 
Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője, 
valamint a Közbeszerzési Hatóság Elnöki Kabinetének elnöki tanácsadója és egy munkatársa.  
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.-ben), valamint a Közbeszerzési 
Hatóság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában [8/2020. (XII. 30.) KH utasítás 1. számú 
melléklete, a továbbiakban: SZMSZ] foglalt előírások szerint, a Tanács határozatképes, ha a tagok 
kétharmada jelen van. Mivel a Tanácsnak 17 tagja van, ezért a határozatképesség 12 fő jelenlétével 
valósul meg. 
 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács, a 2022. december 8-i ülésén a megjelent 
Tanácstagok létszámára tekintettel határozatképes volt, mivel az ülésen – az 1. és 2. napirendi 
pontokról történő szavazáskor – 17 tanácstagból 12 fő jelen volt. 
 
Az SZMSZ III. fejezet 3.6. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a Tanács tagja – előrelátható 
távolmaradása esetén – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott szavazatot 
tartalmazó e-mailben vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumot tartalmazó e-mailben szavazhat a tervezett határozati javaslatokról. Az előzőek 
mellett a Tanács tagja papíralapú szavazatának eredetiben, legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratként [Pp. 325. § (1)  bekezdés] a Közbeszerzési Hatósághoz történő eljuttatásával is 
szavazhat. A Tanács tagjának szavazata az e pontban írt esetekben akkor vehető figyelembe 
a határozathozatalkor, ha egyébként a megtartott ülés az SZMSZ  III. fejezet 3.11.  pont szerint 
határozatképes és az ilyen módon leadott szavazat alapjául szolgáló napirendi pont tárgyát 
képező javaslat tartalma érdemben nem változott. Ez a jog személyi ügyet érintő napirendi pont 
esetén nem gyakorolható. 

Valamennyi távolmaradását előzetesen jelző tanácstag részére szavazati lap került kiküldésre az 
elektronikus úton történő szavazáshoz. Az ülés megkezdéséig kettő szavazati lap érkezett (dr. 
Tátrai Tünde tanácstag asszonytól és dr. Bartal Tamás tanácstag úrtól, amelyben az 1. és a 2. 
napirendi pontban tárgyalt útmutatók elfogadását támogatták szavazatukkal). Az 1-2. napirendi 
pontok tekintetében „igen” szavazataik figyelembe vételre kerültek.  
 
A Tanácsülésen az 1. és a 2. napirendi pont keretében a Tanács tagjai az alábbi határozatokat 
fogadták el: 
 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 13/2022 (12. 08.) KHT Határozata: 
 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 183. § c) pontja szerinti jogkörében eljárva a kettős adózás elkerülése tárgyú nemzetközi 

egyezményekről szóló módosított útmutatót egyhangú döntéssel – 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett – jóváhagyta. 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 14/2022 (12. 08.) 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 szerződéseiről szóló útmutatót 
egyhangú döntéssel – 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett – jóváhagyta. 
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