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.Dr. Szjlj Katalin asszonytiak
a- 0rszcg v~71é.s clnókenek

Helyben

`,)razággyGI6s Hivatala

trkezett: 2005 JON 15,

Tisztelt E'Inők Asszony!

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekczdésc és 102 . § (1) bekezdése
alapján az ápítőiparí kivitelezési tc~ kE>rryféggel kapcsolrtr c utfatsz lgr~ltatrísstr! ösazepggü
egyes tórvdflych módosátásáröI SZóiö TA6302, tötvényjavasiathoz a következő

m..6dositá _iavaslatot
teijeszt.i elő :

1. A Cazdasági l3izattscíg a töri7ényjavaslat 1 . ¢ógak az alábbi ttttidosítrsátjavasolja :

„1 .§

A munkaügyi clleníár-ré5rő{ szóló 1996 . éví LX V • törvésry a ktivc.tkerő 3/A, § -sal egészül kí :

,3/A . §

Bizottsági raódosRtó lava-slat

(1) Az Országos Munkabiztonsági ás Munkai.igyi Főfelügyelőség tertileti feltigyelőségc [a
továb]3iakb:~it : nlcgyei ([óvárosi) fcltigyelőségj az építőipari kivitelezési tevékenységet
folytató fc)glalkoztatök munkaügyi ellenörzésc céljából az épitésüg +i hatáság által - külön,jogszabály

szerint - rendelkezésre bocsátott, (2) bekezdésben leírt adatokat is felhaszzaálhatja-
(2) ráz (t) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében a négyei (fővárosi) 1elügyelóség az

építőipari

	

kivitelezési

	

tevékenységek

	

megk.ezdésénck

	

bcjeleutéssel

	

történő
adatswigá(tatásából származó következő adatokat hL3sznáihatja fel :

a) a-r~ építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), adöaz(>nOesitö száma,
h) ar. építési helyszirt címe:, l-ielyrajzi szánta,
c) a kivitelező ((alivállalkozö) neve (cinevezése), cinre (székhelye), adóazonosító szái -na,

lüvitclez i jognsultságának (vállalkozói enge(lély, cégbitósági bejegyzés) külön
jogszabály szétinti igazolása, továbbá

cl) a felelős müsraki vezető és az építési rnüszaki ellení5r neve, címe (székhelye),
adóazonosító száma, jogosultságának .igazolása • "

'05 06/15 10 :51

	

TX/RX N0 . 9913

	

P03

~ 0 0 3/005



15106 2005 WED 10 :55 FAX +36 1 441 5965 Gazdaragi bizottsag

	

?0 0 4/005

2-A tyazdasá r' l3rzorcsá a ttirvrrrayyavaslat 3. rxrralc a7 alábbi mödrrsilüsát javasalja:

, .3.§

(1) Az Étv . 58, § (4) bekczdésénck felvezetö czüvngc helyébe a következőí sztiveg lép :

„(4) Az (1) és (2) bekezdésben crrtlített rtyílvántartások, valamint az építési napló a
s-r.ernélycs adatok védelrnérc5l és a közérdekű adatok nyílvánosságárőí s z610 1992- évi LMIL
torvény rendelkezéscinek megfelelően az alábbi személy-s adatokat tarkahi,azhatják :"

(2) Az Érv . 58. § (4) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal :

,4) adóazonosító szám, amelyet elkülönítetten ke11 kezelni és annak- megismerésére
csak a tötvéEiyi)en tétjogosított hutáságok jogosultak ."

(3) A 1"tv . 58 . 5-a a kfivetl<ezíj (7)-(9) bekezdésLkkel egészül ki :

„(7) A kti -rbeszerzésré l src51c5 térvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve küliin jogszabályban nicghaiározott értékhatárt nlegha.ladő kivitelezési
érték feletti épít-Űípari klvitelezésl tevékenység megkezdésével összefüggésben külön
fogsz<ibályban előírt bejelentési kütelezetts( :g alapján az építtet(í a lövetkező személyes
adatok szolgáltatására köteles

a) az építtető neve (eineveze : e), -ti-ne (s ékhelye), adóazonosító száma,
h.) az építési helyszín címe, helyrajzi szórna,
c) a kivitelező ([ailvállalkozó) neve (clnevczese), címe (székhelye), adóazonosító szódia,

ktvitelelésl jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabái.y
szerinti igazórása, továbbá

d) a €élek s műszaki vezet4 és az építési műszaki elle-már neve, címe (székhelye),
adőafönosítd száma, jogosultságának igazolása .

(8) Az építésügyi és az épltésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység
végzése jogszerűségének ellenőrzése céijábí)l a (4) és (7) h-kezdésben megjelölt adatokat a
használatbavételi engedély jngeráre emelkedését kii ,erő 3 évig kezelheti .

(9) A közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység,
illetve kUltin jog,zabályban meghatározott értékhatárt meghaladó kivitelezési értek feletti
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével és ftblytatásával összefüggésben külüiz
jogszabályban eíf írt kötclczcttség alapján, a, építőipari kívitclczési tevékenység végzésic
jogszerúségénck ellenőrzése céljából a felelés műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr a
krivetlkczö ez-mélyes a-lat(A szolg~tltatástira, valatrnint az építési naplóban töaténí5 r5gzítéséxe
kőlei-s ;

a) név, lakcím (székhely)
b) ad<Sazonc~sító szám,
c) jogosultság külön jogszabályszerirsti igazolása .-'
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A bejelcntcsi kötclczettscg a1ó1 az alvállalkozó meímcvczcsct pontosítani szüks6gcs, tnivel az
építtető nem tudja minden esetben előre megadni az alvállalkozók nevét, vagy sok esetben a
kivitelezés megkezdésekor még nem is tudja, hogy kivel fog szerződni a kcsőbbi
munkafolyamatokrat.

L udupest, 2005 . .jűnius 15 .

Padmák G
aleh .öle
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