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a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról 

szóló T/14626. sz. törvényjavaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/14626/10. számú ajánlással!) 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, a Gazdasági bizottsága, az Önkormányzati 
bizottsága, valamint a Számvevőszéki bizottsága megvitatta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról 
szóló, T/14626. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/14626/9., 
11-15. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 

1. Hajdu László képviselő - kapcsolódva dr. Toller László képviselő T/14626/5. számú 
módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 1. és 4. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a 
törvény 2. §-át követően, a következő új 2/A. §-sal egészül ki: 

 
„2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 

megállapodás, amelyet/ 
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„a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és [az] a külön jogszabályban 

meghatározott állami vagy helyi önkormányzati közszolgáltatási feladat ellátása céljából 
létrehozott olyan, száz százalékos tulajdon[á]ban lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, 
amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, közérdekű feladat, illetve a közszolgáltatás 
ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai 
és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési 
jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy 

 
[b) a szerződéskötést megelőző három, egymást követő évben a gazdálkodó 

szervezet nettó árbevételének legalább 95 %-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel 
kötött szerződés teljesítéséből származott.] 

 
b) több ajánlatkérő, vagy ajánlatkérők jogi vagy nem jogi személyiségű társulása a 

közszolgáltatás megszervezéséről – különösen közszolgáltatás ellátásnak minősülő területi, 
regionális közszolgáltatói program keretében – olyan száz százalékos tulajdonban lévő egy vagy 
több gazdálkodó szervezettel köt, amelyet erre a célra alapítottak és amely felett az ajánlatkérők 
közül legalább az egyik az a) pontban írtaknak megfelelő befolyást gyakorol. 

 
(2) Amennyiben egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik szerződés határozott időre, 

legfeljebb egy évre köthető azzal, hogy a szerződés meghosszabbítható az (1) bekezdés szerinti 
feltételek változatlan fennállása esetén.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/13/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Hajdu László képviselő - kapcsolódva dr. Toller László képviselő T/14626/5. számú 
módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 1. és 4. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a 
Kbt. 2/A. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a 
törvény 2. §-át követően, a következő új 2/A. §-sal egészül ki: 

 
„2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 

megállapodás, amelyet/ 
 
„a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és [az] a külön jogszabályban 

meghatározott állami vagy helyi önkormányzati közszolgáltatási feladat ellátása céljából 
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létrehozott olyan, száz százalékos tulajdon[á]ban lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, 
amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, közérdekű feladat, illetve a közszolgáltatás 
ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai 
és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési 
jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy 

 
b) a létrehozás évét kivéve a szerződéskötést megelőző [három, egymást követő] évben 

a gazdálkodó szervezet nettó árbevételének legalább [95] 51 %-a az egyedüli tag (részvényes) 
ajánlatkérővel kötött szerződéssel összefüggő teljesítés[é]ből származott. 

 
c) több ajánlatkérő, vagy ajánlatkérők jogi vagy nem jogi személyiségű társulása a 

közszolgáltatás megszervezéséről – különösen közszolgáltatás ellátásnak minősülő területi, 
regionális közszolgáltatói program keretében – olyan száz százalékos tulajdonban lévő egy 
vagy több gazdálkodó szervezettel köt, amelyet erre a célra alapítottak és amely felett az 
ajánlatkérők közül legalább az egyik az a) pontban írtaknak megfelelő befolyást gyakorol. 

 
(2) Amennyiben egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik szerződés határozott időre, 

legfeljebb egy évre köthető azzal, hogy a szerződés meghosszabbítható az (1) bekezdés szerinti 
feltételek változatlan fennállása esetén.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/14/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Deák András, dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Márton Attila képviselők - 
kapcsolódva Deák András képviselő T/14626/7. számú módosító javaslatához (a T/14626/10. 
sz. ajánlás 3. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 2/A. § (1)-(2) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolják: 
 

/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a 
törvény 2. §-át követően, a következő új 2/A. §-sal egészül ki:/ 

 
„2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 

megállapodás, amelyet [a)] a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és az olyan, száz 
százalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - 
tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért 
jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását 
illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy a 
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szerződéskötést megelőző évben a gazdálkodó szervezet nettó árbevételének több mint fele a 
közfeladat vagy a közszolgáltatás ellátásából, vagy megszervezéséből származott, 

 
[b) a szerződéskötést megelőző három, egymást követő évben a gazdálkodó 

szervezet nettó árbevétel ének legalább 95 %-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel 
kötött szerződés teljesítéséből származott.] 

 
(2) Amennyiben egyéb törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződés határozott időre, 

legfeljebb egy évre köthető azzal, hogy a szerződés meghosszabbítható az (1) bekezdés szerinti 
feltételek változatlan fennállása esetén.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/9. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Toller László és Páva Zoltán képviselők – kapcsolódva Lénárt László képviselő 
T/14626/6. számú módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 2. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 2/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a 
törvény 2. §-át követően, a következő új 2/A. §-sal egészül ki: 

 
„2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 

megállapodás, amelyet/ 
 
a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők és az olyan, száz százalékos 

[tulajdonában] tulajdonukban lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az 
ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának 
megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű 
feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, 
feltéve, hogy 

 
b) [a szerződéskötést megelőző három, egymást követő évben] a gazdálkodó 

szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább [95 %-a] több mint a fele 
az [egyedüli tag (részvényes)] ajánlatkérővel illetve az ajánlatkérőkkel [kötött] kötendő 
szerződés teljesítéséből, vagy azzal összefüggésben származ[ott]ik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/11. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 10. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Lénárt László képviselő - kapcsolódva saját T/14626/6. számú módosító 
javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 2. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 2/A. § 
(1) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a 
törvény 2. §-át követően, a következő új 2/A. §-sal egészül ki: 

 
„2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 

megállapodás, amelyet/ 
 
„b) [a szerződéskötést megelőző három, egymást követő évben] a gazdálkodó 

szervezet a szerződést követő éves nettó árbevételének legalább [95] 90 %-a az egyedüli tag 
(részvényes) ajánlatkérővel [ kötött] kötendő szerződés teljesítéséből származ[ott]ik.” 
 
 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7.,9.,11. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/12/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

6. Márton Attila, Soltész Miklós valamint Balla György képviselők - kapcsolódva 
Deák András képviselő T/14626/7. számú módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 3. 
pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 2/A.§ (1)-(2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:Kbt.), a 
törvény 2. §-át követően, a következő új 2/A. §-sal egészül ki:/ 
 

„2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 
megállapodás, amelyet/ 

 
„a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és a külön jogszabályban meghatározott 

állami vagy helyi önkormányzati közszolgáltatási feladat ellátása céljából létrehozott [az olyan, 
száz százalékos tulajdonában lévő] gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az 
ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért avagy ellátásának 
megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű 
feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, a 
felette gyakorolt meghatározott befolyás fennállásáig feltéve, hogy 

 
b) a szerződéskötést megelőző [három, egymást követő] évben a gazdálkodó szervezet 

nettó árbevételének [legalább 95 %-a] több mint fele az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel 
kötött szerződéssel összefüggő teljesítéséből származott. 

 
c) több ajánlatkérő, vagy ajánlatkérők jogi vagy nem jogi személyiségű társulása a 

közszolgáltatás megszervezéséről – különösen közszolgáltatás ellátásnak minősülő területi, 
regionális közszolgáltatói program keretében – olyan egy, vagy több gazdálkodó szervezettel köt, 
amelyet erre a célra alapítottak és amely felett az ajánlatkérők közül legalább az egyik az a) 
pontban írtaknak megfelelő befolyást gyakorol. 

 
 
(2) Amennyiben egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik szerződés határozott időre, 

legfeljebb egy évre köthető azzal, hogy a szerződés meghosszabbítható az (1) bekezdés szerinti 
feltételek változatlan fennállása esetén." 

 
Indokolás: Lásd a T/14626/15/1. sz. kapcsolódó módosító  

javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Lénárt László képviselő - kapcsolódva saját T/14626/6. számú módosító 
javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 2. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 2/A. §-át 
új (2) bekezdéssel kiegészíteni, valamint az eredeti (2) bekezdés módosítását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
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/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a 
törvény 2. §-át követően, a következő új 2/A. §-sal egészül ki: 

 
„2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 

megállapodás, amelyet/ 
 
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti gazdálkodó szervezetben a tagsági jogot megtestesítő üzletrész, illetve részvény több, a 
22. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet közös tulajdonában van; ebben 
az esetben jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják. 

 
[(2)](3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik. [A] a szerződés határozott időre, 

legfeljebb egy évre köthető; [azzal, hogy] a szerződés közbeszerzési eljárás mellőzésével akkor 
[meg]hosszabbítható meg, ha az (1) bekezdés szerinti feltételek [változatlan fennállása 
esetén] teljesültek.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 9.,11. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/14626/12/2. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

8. Dr. Toller László és Páva Zoltán képviselők – kapcsolódva Lénárt László képviselő 
T/14626/6. számú módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 5. pontja) – a 
törvényjavaslat 3. §-ában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 95/A. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/3. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
95/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (7)-(8) bekezdés számozása (8)-
(9) bekezdésre változik:/ 

 
„(7) Az olyan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység 

folytatására alapított [egyszemélyes] gazdálkodó szervezetnél, mely közfeladat, illetve 
közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapítók felelősek, és 
amelyben kizárólag az állam vagy a 87. § (2) bekezdésében említett költségvetési szerv 
rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő az alapítók képviseletében eljáró 
személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás 
ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a 
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vezető tisztségviselő hatáskörét az alapítók elvonhatj[a]ák, korlátozhatj[a]ák, a vezető 
tisztségviselő pedig mentesül a (6) bekezdés szerinti rendelkezés alkalmazása alól.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 10. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/11. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Lénárt László képviselő - kapcsolódva saját T/14626/6. számú módosító 
javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 5. pontja) – a törvényjavaslat 3. §-ában az Áht. 95/A. § 
(7) bekezdésének. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

/3. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
95/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (7)-(8) bekezdés számozása (8)-
(9) bekezdésre változik:/ 

 
„(7) Az olyan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység 

folytatására alapított egyszemélyes gazdálkodó szervezetnél, mely közfeladat, illetve 
közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapító felelős, és amelyben 
kizárólag az állam vagy a 87. § (2) bekezdésében említett költségvetési szerv vagy szervek 
rendelkez[ik]nek tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő az alapító képviseletében 
eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a 
közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. 
Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, korlátozhatja, a vezető 
tisztségviselő pedig mentesül a (6) bekezdés szerinti rendelkezés alkalmazása alól.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 7., 11. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/12/3 sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Számvevőszéki biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

10. Dr. Toller László és Páva Zoltán képviselők – kapcsolódva Lénárt László 
képviselő T/14626/6. számú módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 7. pontja) – a 
törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

„4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. [azzal, hogy a 2005. 
évben a Kbt. 2/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel akkor is teljesítettnek 
minősül, ha a gazdálkodó szervezet nettó árbevétel ének legalább 90 %-a a 2003-2004. 
évben az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítéséből 
származott.]” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 8. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
 
Megjegyzés: Az ajánlás 10-14. pontjaiban szereplő módosító javaslatok szó szerint megegyeznek, az eltérő 

összefüggések miatt azonban különböző ajánlás pontokban indokolt a feltüntetésük. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/11. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet, a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 
 
- a Kormány képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet,  a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 

 
 

11. Lénárt László képviselő - kapcsolódva saját T/14626/6. számú módosító 
javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 7. pontja) – a törvényjavaslat 4. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba [azzal, hogy a 2005. 
évben a Kbt. 2/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel akkor is teljesítettnek 
minősül, ha a gazdálkodó szervezet nettó árbevétel ének legalább 90 %-a a 2003-2004. 
évben az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítéséből 
származott].” 
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Indokolás: Lásd a T/14626/12/4. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 7., 9. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
 
Megjegyzés: Az ajánlás 10-14. pontjaiban szereplő módosító javaslatok szó szerint megegyeznek, az eltérő 

összefüggések miatt azonban különböző ajánlás pontokban indokolt a feltüntetésük. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

12. Hajdu László képviselő - kapcsolódva dr. Toller László képviselő T/14626/5. 
számú módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 6. pontja) – a törvényjavaslat 4. §-ának 
a következő módosítását javasolja: 
 

„4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba [azzal, hogy a 2005. 
évben a Kbt. 2/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel akkor is teljesítettnek 
minősül, ha a gazdálkodó szervezet nettó árbevétel ének legalább 90 %-a a 2003-2004. 
évben az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítéséből 
származott]. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/13/2. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
Megjegyzés: Az ajánlás 10-14. pontjaiban szereplő módosító javaslatok szó szerint megegyeznek, az eltérő 

összefüggések miatt azonban különböző ajánlás pontokban indokolt a feltüntetésük. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet, a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 
 
- a Kormány képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet,  a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 
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13. Hajdu László képviselő - kapcsolódva dr. Toller László képviselő T/14626/5. 
számú módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 6. pontja) – a törvényjavaslat 4. §-ának 
a következő módosítását javasolja: 
 

„4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba [azzal, hogy a 2005. 
évben a Kbt. 2/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel akkor is teljesítettnek 
minősül, ha a gazdálkodó szervezet nettó árbevétel ének legalább 90 %-a a 2003-2004. 
évben az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítéséből 
származott]. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/14/2. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
 
Megjegyzés: Az ajánlás 10-14. pontjaiban szereplő módosító javaslatok szó szerint megegyeznek, az eltérő 

összefüggések miatt azonban különböző ajánlás pontokban indokolt a feltüntetésük. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet, a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 
 
- a Kormány képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet,  a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 
 

14. Márton Attila, Soltész Miklós valamint Balla György képviselő - kapcsolódva 
Deák András képviselő T/14626/7. számú módosító javaslatához (a T/14626/10. sz. ajánlás 6. 
pontja) – a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba [azzal, hogy a 2005. 
évben a Kbt. 2/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel akkor is teljesítettnek 
minősül, ha a gazdálkodó szervezet nettó árbevételének legalább 90 %-a a 2003-2004. 
évben az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítéséből 
származott]. 
 

Indokolás: Lásd a T/14626/15/2. sz. kapcsolódó módosító  
javaslat indokolását. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett javaslattal. 
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Megjegyzés: Az ajánlás 10-14. pontjaiban szereplő módosító javaslatok szó szerint megegyeznek, az eltérő 

összefüggések miatt azonban különböző ajánlás pontokban indokolt a feltüntetésük. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet, a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 
 
- a Kormány képviselője a Költségvetési biz. ülésén nem ért 
egyet,  a Gazdasági és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. március 31. 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

Tállai András s.k., 
a Számvevőszéki 
bizottság elnöke 

 


