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Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának  Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/16302. számú 

törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Gazdasági bizottsága valamint 
a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), megvitatta az 
építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló, T/16302. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/16302/4-6., 8-10. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Kékesi Tibor a T/16302/6. sz. módosító javaslatát visszavonta, ezért ezt az ajánlás 
nem tartalmazza. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
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  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Étv. 
- a közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX . törvény, Kbt., 
 

 
 
 

1.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. §. (2) bekezdés c) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /1. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény a következő 3/A. §-
sal egészül ki: 
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében a megyei (fővárosi) felügyelőség az 
építőipari kivitelezési tevékenységek megkezdésének bejelentéssel történő 
adatszolgáltatásából származó következő adatokat használhatja fel:/ 
 
 "c) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének időpontjában már ismert 
kivitelező (alvállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, 
kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály 
szerinti igazolása, valamint a tevékenység megkezdését követő kivitelezési tevékenység során 
a kivitelező (alvállalkozó) adataiban történő változások, módosítások folyamatos bejelentése, 
továbbá" 
 

T/16302/10/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/10/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésében az Étv. 58. § (7) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az Étv. 58. §-a a következő (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki: 
 
 (7) A közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési 
tevékenység, illetve külön jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó kivitelezési 
érték feletti építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggésben külön 
jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség alapján az építtető a következő személyes 
adatok szolgáltatására köteles:/ 
 
 "c) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének időpontjában már ismert 
kivitelező (alvállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, 
kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály 
szerinti igazolása, valamint a tevékenység megkezdését követő kivitelezési tevékenység során 
a kivitelező (alvállalkozó) adataiban történő változások, módosítások folyamatos bejelentése, 
továbbá" 
 

T/16302/10/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/10/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.    Mádi László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának - az Étv. 62. § (1) bekezdését 
érintően - a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja (a javaslat elfogadása 
esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
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 "4. § Az Étv. 62. §-ának (1) bekezdése a következő o) [-r) pontokkal] ponttal egészül 
ki: 
 
 (Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy) 
 
 o) [az építésfelügyeleti bírság megállapításának részletes szabályait, 
 p) az építésfelügyeleti ellenőrzés általános szabályait, 
 r)] az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység 
gyakorlásának egyes szakmai szabályait" 
 
 /(rendelettel állapítsa meg.)/ 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.   Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának új (1) bekezdéssel - a Kbt. 4. 
§ 38. pontját érintően - történő kiegészítését, valamint ezzel összefüggésben (4)-(5) 
bekezdésében a Kbt. 71. § (5) bekezdésének és 105. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 ”közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékű alvállalkozói részvétel: 
kiszámításához a közbeszerzési eljárásban közreműködő alvállalkozók együttes 
részesedésének az értékét kell alapul venni.” 
 
 /(4) A Kbt. 71. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(5) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy építési koncesszió és az ajánlatkérő a 
22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti szervezet, köteles az ajánlattevő számmára a 
felhívásban előírni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók ajánlatában történő megjelölését. A közbeszerzés értékének tíz 
százalékát a 4. § 38.-as pontja szerint kell értelmezni.” 
 
 /(5) A Kbt. 105. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(5) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy építési koncesszió és az ajánlatkérő a 
22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti szervezet, köteles az ajánlattevő számára a 
részvételi felhívásban előírni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók részvételi jelentkezésben történő megjelölését. A 
közbeszerzés értékének tíz százalékát a 4. § 38.-as pontja szerint kell értelmezni.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslatból hiányzik az új (1) bekezdés felvezető szövege, ezért pontosítása 

szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/16302/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.   Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 5. § (9) bekezdésében a Kbt. 304. § (2) 
bekezdése első mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(9) A Kbt . 304. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
 "Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre; 
ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe [teljesítési segédet] további 
alvállalkozót." 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén egyetért, a 

Gazdasági, a Költségvetési és a Foglalkoztatási biz. ülésén nem 
ért egyet

 
 
 

6.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény 1-4. §-ainak rendelkezéseit a hatálybalépését követően [megkezdett] 
megkezdésre kerülő kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén egyetért, a 

Gazdasági, a Költségvetési és a Foglalkoztatási biz. ülésén nem 
ért egyet

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 10. 
 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke  

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 



 -  7  -

 


