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Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

ajánlása
az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/16302. számú
törvényjavaslat

záró vitáj ához

(Együtt kezelendő a T/16302/22 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/16302/22 .
számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T116302123-26. számú
zárószavazás előtti módosító javaslatot .

Az Előterjesztő az Alkotmányügyi bizottság ülésén a T/16302/23/l . sz. módosító
javaslatát visszavonta, ezért azt az ajánlás nem tartalmazza.

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

1 . Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 1 . §-ában a munkaügyi
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. §-ának a következő módosítását
javasolja :

/I . § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény a következő 3/A . §-
szal egészül ki :/
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"3/A. § (1) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi
felügyelősége [a továbbiakban: megyei (fővárosi) felügyelőségi az építőipari kivitelezési
tevékenységet folytató foglalkoztatók munkaügyi ellenőrzése céljából az építésügyi hatóság
által - külön [jogszabály] törvény szerint - [rendelkezésre bocsátott] továbbított, (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)] ja az építési helyszín címe, helyrajzi száma,
[c)] b) a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), [adóazonosító

száma,] kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön
jogszabály szerinti igazolása, továbbá

[d)] c) a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr neve, címe (székhelye),
[adóazonosító száma,] jogosultságának igazolása."

Indokolás: Lásd a T/16302/25/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 3 . §-ának a következő
módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása
értelemszerűen változik) :

"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
LX111 . 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)] 10 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 az építési (létesítési) engedély kiadására hatáskörrel rendelkező
elsőfokú építésügyi hatósághoz :

a) az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), [adóazonosító száma,]
b) az építési helyszín címe, helyrajzi száma,



3

c) a kivitelező (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 és azok - külön
törvényben megállapított - körét az ott meghatározott hatóságoknak továbbíthatja .

(9) A közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve külön jogszabályban meghatározott [értékhatárt meghaladó kivitelezési
értek feletti] építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével és folytatásával
összefüggésben (külön jogszabályban előírt kötelezettség alapján,] az építőipari
kivitelezési tevékenység végzése jogszerűségének ellenőrzése céljából a felelős műszaki
vezető és az építési műszaki ellenőr a következő személyes [adatok] adatainak
[szolgáltatására, valamint] az építési naplóban történő rögzítésére köteles :

a) név, lakcím (székhely),
[b) adóazonosító szám,]
[c)] W jogosultság külön jogszabály szerinti igazolása .

(10) Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi hatóság által továbbított (4) és (7)
bekezdésekben megjelölt adatokról nyilvántartást vezet.""

Indokolás: Lásd a T/16302/25/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 5 . § (1) bekezdésének - a
KM. 4. § 38. pontját érintően - az elhagyását, egyidejűleg a (2) bekezdés felvezető
szövegének a következő módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek
számozása értelemszerűen változik) :

"5 . § [(1) A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény (a továbbiakban :
Kbt.) 4. §-a a következő 38. ponttal egészül ki :

„38. közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozói részvétel :
kiszámításához a közbeszerzési eljárásban közreműködő alvállalkozók együttes
részesedésének az értékét kell alapul venni."]

(2) A [Kbt.] közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban :
Kbt. 43 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :"

T/16302/23 . sz .

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4 . és a 5 . pontjában
ismertetett javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/16302/26. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 5 . § (5) bekezdésében a KM. 71. § (5)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(5) 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 számára a felhívásban előírni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók ajánlat[á]ban történő megjelölését . [A
közbeszerzés értékének tíz százalékát a 4 . § 38. pontja szerint keli értelmezni .]"

T/16302/23. sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 5. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/16302/23/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. § (6) bekezdésében a KM. 105. § (5)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(6) 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. pontja szerint kell
értelmezni .]"

Indokolás : Lásd a T/16302/23/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

T/16302/23. sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 4. pontjában

ismertetett javaslattal .
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6. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslatot új 6. §-sal kiegészíteni
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen
változik) :

"6. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCIL törvény (a továbbiakban : Art.) 52 .
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A (2) bekezdés alkalmazásában felhasználható nvilvántartások:t

„b) az adóalap megállapítására és ellenőrzésére valamint a tén állás tisztázására az
ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás és az építésfelügyeleti nyilvántartás ."

f2) Az Art . 3 . számú mellékletének G) pontig a következő 5 . alponttal egészül ki :

(G) Hatósági adatszolgáltatást

„5 . Az elsőfokú építésügyi hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység
megkezdésével kapcsolatban bejelentett adatok közül az alábbi tartalommal adatot szolgáltat
az állami adóhatóságnak :_

a) az építési helyszín címe, helyrajzi száma,

b) a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), kivitelezési
jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály szerinti
igazolása .""

Indokolás : Lásd a T/16302/24/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 6. §-ának a következő
módosítását javasolja:

"(1) Ez a törvény - a (3)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel - 2005 . július 15-én
lép hatályba.

(2) E törvény 1-4. és 6 .. §-ainak rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdődő
kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni .

(3) E törvény 5 . §-a - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő
harmincadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett
közbeszerzésekre kell alkalmazni .

(4) E törvény 5 . §-ának (2), (9) és (11) bekezdése a kihirdetését követő harmadik
napon lép hatályba, az 5 . § (11) bekezdését e hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre
kell alkalmazni .
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(5) A (3) bekezdésben meghatározott időpontban

a) a Kbt. 12. §-ának (2) bekezdésében, 14 . §-ának (1) bekezdésében és 63 . §-a (2)
bekezdésének a) pontjában a „60 . § (1) bekezdésének a)-d), f) pontja" szövegrész helyébe a
„60. § (1) bekezdésének a)-d), f)-g) pontja" szövegrész lép ;

b) a Kbt . 62. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében és 63 . § (1) bekezdésének
felvezető szövegében „a 71 . § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben" szövegrész
helyébe „a 71 . § (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben" szövegrész lép ;

c) a Kbt. 133 . §-ának (2) bekezdésében a „71 . § (1) és (4) bekezdésében" szövegrész
helyébe a,,71 . § (1), (4)-(5) bekezdésében" szövegrész lép ."

Indokolás: Lásd a T/16302/24/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2005 . június 27 .

Dr. Vastagh Pá1 s.k.,
az Alkotmányügyi

bizottság elnöke
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