
T/16302/20. szám 

 
Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának  Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/16302. számú 
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(Együtt kezelendő a T/16302/13. sz. ajánlással.) 
 
 
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/16302/11-12., 14-19. számú kapcsolódó és bizottsági módosító 
javaslatokat. 
 
 

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

 
 Horváth Csaba képviselő a T/16302/16/1-2. sz. módosító javaslatát visszavonta, ezért 
azt az ajánlás nem tartalmazza. 
 

_________ 
T16302kie.doc 
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1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. §-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: 
 
„3/A. § (1) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi 
felügyelősége [a továbbiakban: megyei (fővárosi) felügyelőség] az építőipari kivitelezési 
tevékenységet folytató foglalkoztatók munkaügyi ellenőrzése céljából az építésügyi hatóság 
által - külön jogszabály szerint - rendelkezésre bocsátott, (2) bekezdésben leírt adatokat is 
felhasználhatja. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében a megyei (fővárosi) felügyelőség az 
építőipari kivitelezési tevékenységek megkezdésének bejelentéssel történő 
adatszolgáltatásából származó következő adatokat használhatja fel: 
 
a) az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, 
b) az építési helyszín címe, helyrajzi száma, 
c) a kivitelező ([al]vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, 
kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály 
szerinti igazolása, továbbá 
d) a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr neve, címe (székhelye), adóazonosító 
száma, jogosultságának igazolása.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/19/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében az Étv. 46. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "2. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Étv.) 2 .§ 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„18. Sajátos építményfajták: az épületnek nem minősülő közlekedési, távközlési, közmű - és 
energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási építmények (mérnöki létesítmények), továbbá a 
bányaműveléssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és az atomenergia alkalmazására 
szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú építmények." 
 
 (2) Az Étv. 46. § (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat ellátó államigazgatási szerv, valamint a b) pont 
tekintetében az építésügyi hatóság is.” 
 
 (3) Az Étv. 46. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„b) az építőipari kivitelezési tevékenység jogszabályban meghatározott bejelentési 
kötelezettségének elmulasztása, végzésének, a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, 
minőségében azonnali intézkedést igénylő állapot megállapítása esetén, továbbá.” 
 
 (4) Az Étv. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben, valamint, ha az építési műszaki ellenőr, a 
kiviteli tervek szaktervezője, illetve a kivitelező nem rendelkezik a kivitelezési tevékenység 
jellegének megfelelő jogosultsággal, továbbá jogszabályban meghatározott bejelentéssel és 
építési naplóba bejegyzéssel történő adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az 
építésfelügyeleti szerv - jogszabályban meghatározott módon és mértékben - építésfelügyeleti 
bírságot szab ki az építtetővel, a kivitelezővel, illetőleg a felelős műszaki vezetővel, az építési 
műszaki ellenőrrel és a kiviteli tervek szaktervezőjével szemben. Az építésfelügyelet bírság 
összege ötvenezer forinttól tízmillió forintig terjedhet. A bírság kiszabása során a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint kell figyelembe venni az építmény helyét, jellegét és 
rendeltetését, a szabálytalanság mértékét, a veszélyeztetés módját, nagyságát és a természetes 
és épített környezetre gyakorolt hatását is.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésében az Étv. 58. § (7) 
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "3. § (1) Az Étv. 58. § (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő 
szöveg lép: 
 
„(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartások, valamint az építési napló a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992- évi LXIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően az alábbi személyes adatokat tartalmazhatják:" 
 
 (2) Az Étv. 58. § (4) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal: 
 
„d) adóazonosító szám, amelyet elkülönítetten kell kezelni és annak megismerésére csak a 
törvényben feljogosított hatóságok jogosultak." 
 
 (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: 
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a) az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, 
b) az építési helyszín címe, helyrajzi száma, 
c) a kivitelező ([al]vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, 
kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály 
szerinti igazolása, továbbá 
d) a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr neve, címe (székhelye), adóazonosító 
száma, jogosultságának igazolása. 
 
(8) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység 
végzése jogszerűségének ellenőrzése céljából a (4) és (7) bekezdésben megjelölt adatokat a 
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 3 évig kezelheti. 
 
(9) A közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység, 
illetve külön jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó kivitelezési érték feletti 
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggésben külön 
jogszabályban előírt kötelezettség alapján, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése 
jogszerűségének ellenőrzése céljából a felelés műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr a 
következő személyes adatok szolgáltatására, valamint az építési naplóban történő rögzítésére 
köteles: 
 
a) név, lakcím (székhely) 
b) adóazonosító szám, 
c) jogosultság külön jogszabályszerinti igazolása.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/19/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.  Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva a T/16302/5. számú módosító indítványához 
(T/16302/13. számú ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ának új (1) bekezdéssel - a 
Kbt. 4. § 38. pontját érintően - történő kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "Közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozói részvétel: 
Ha a közbeszerzési eljárásban közreműködő alvállalkozó(k) együttes részesedésének mértéke 
meghaladja a tíz százalékot. Az ajánlattevőnek ez esetben legalább a tíz százalék feletti 
teljesítésben résztvevő alvállalkozó(ka)t meg kell jelölnie." 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva Kékesi Tibor képviselő T/16302/5. számú 
módosító indítványához (T/16302/13. számú ajánlás 4. pontja) - 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 saját teljesítésének ötven százalékát 
meghaladó mértékben teljesítési segédet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6.  Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva a T/16302/4. számú módosító indítványához 
(T/16302/13. számú ajánlás 5. pontja) - 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 saját teljesítésének tíz százalékát 
meghaladó mértékben teljesítési segédet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

7.  Kékesi Tibor képviselő – kapcsolódva a T/16302/4. számú módosító indítványához 
(T/16302/13. számú ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (10) bekezdésében a Kbt. 305. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 /(10) A Kbt. 305. §-árak (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben 
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc – az 
Európai Unióból [strukturális alapjaiból, illetőleg Kohéziós Alapjából] származó forrásból 
támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan - napon belül az 
ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az 
ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg ." 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/14. 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

 
 
 

8.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény 1-4. §-ainak rendelkezéseit a hatálybalépését követően [megkezdett] 
kezdődő kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16302/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 

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 
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