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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, valamint 
Önkormányzati bizottsága megvitatta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról T/17109. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/17109/3-4. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
 
 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.  
  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. 
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 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. 
 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyását, 2. §-ának a 
következő módosítását, valamint ezekkel összefüggésben a 3. §-ának kiegészítését javasolja: 
 

"1. § 
 
 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) [242.] 257. 
§-[a]ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „[242. § (1) A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési 
koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió. 
 
 (2) Az építési beruházásra a 25. § (1) bekezdését, az építési koncesszióra a 26. §-t, 
a szolgáltatás megrendelésére a 27. §-t kell alkalmazni. A 28. § szintén alkalmazandó. 
 
 (3) A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatásmegrendelés, amely alapján az 
ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog 
meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli 
ellenszolgáltatással együtt.” 
 
 

2. § 
 

A Kbt. 257. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„257. § (1) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra továbbá a 
IV. fejezet 6. címének szabályait [124. §, 126-130. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is]; a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra pedig a IV. fejezet 6. címének szabályait (125-
128. §, 131-135. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is] - a 26. cím rendelkezései szerint - 
kell megfelelően alkalmazni.] 
 

(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a 125. §-ban 
foglaltakon túl, ha a szerződést e fejezet szerinti nyílt, meghívásos vagy hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti. 
 

[(3) A tárgyalásos eljárás 125. § (2) bekezdése a) pontjának alkalmazásában a 
Közbeszerzések Tanácsát kell tájékoztatni. A tárgyalásos eljárásban a 253. § (1), (3)-(4) 
bekezdése is megfelelően alkalmazandó.]” 
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[3.] 2. § 

 
 Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a Kbt. 242. §-
ának (2) bekezdése, valamint 257. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/17109/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Kormány képviselője egyetért
 
 

2.  Dr. Dávid Gyula képviselő a törvényjavaslatot új 3. §-sal – a Kbt. 173. §-át 
érintően – javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "3. § A Kbt. 173. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(1) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni, ha 
 
 a) az ajánlatkérő olyan szervezettel köt szerződést, amely vonatkozásában a 
számvitelről szóló törvény értelmében összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési 
kötelezettsége áll fenn, vagy amely felett, vagy amely az ajánlatkérő felett közvetlenül vagy 
közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni, vagy olyan másik szervezettel, amely 
felett ugyanaz a szervezet gyakorol közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást, mint 
az ajánlatkérő felett, vagy 
 
 b) kizárólag több ajánlatkérő által a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenység 
folytatására létrehozott közös vállalkozás köt szerződést olyan szervezettel, amely ezen 
ajánlatkérők valamelyikével az a) pont szerinti viszonyban áll, 
 
 feltéve, hogy az Európai Unión belüli árubeszerzések, szolgáltatások, valamint építési 
beruházások terén az a) vagy b) pont szerinti szervezet előző háromévi átlagos forgalmának 
legalább nyolcvan százaléka az ajánlatkérővel folytatott gazdasági tevékenységből 
származott. 
 
 (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti, az ajánlatkérővel szerződést kötő szervezet 
létrehozásának vagy tevékenysége megkezdésének időpontja miatt nem áll rendelkezésre az 
előző három évre vonatkozó forgalmi adat, elegendő, ha ez utóbbi szervezet valószínűsíti – 
elsősorban üzleti terve bemutatásával – az (1) bekezdésben meghatározott forgalmi adatokat. 
Ha az ajánlatkérővel az a) pont szerinti viszonyban álló több szervezet nyújt azonos vagy 
hasonló szolgáltatást, szállít azonos vagy hasonló árut, illetve teljesít azonos vagy hasonló 
építési beruházást az ajánlatkérő részére, e szervezetek szolgáltatásaiból, áruszállításaiból, 
illetve építési beruházásaiból származó teljes forgalmat kell figyelembe venni. 
 
 (3) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni továbbá, ha 
 
 a) kizárólag több ajánlatkérő által a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenység 
folytatására létrehozott közös vállalkozás köt szerződést ezen ajánlatkérők egyikével, vagy 
 
 b) az ajánlatkérő olyan közös vállalkozással köt szerződést, amelynek maga is tagja, 
feltéve, hogy a közös vállalkozást azért hozták létre, hogy az adott tevékenységet legalább 
három éven keresztül végezze, és feltéve, hogy az alapító okirata kiköti, hogy a vállalkozást 
létrehozó ajánlatkérők legalább ugyanennyi ideig a vállalkozás tagjai maradnak. 
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 (4) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni továbbá, ha az ajánlatkérő olyan, az 
Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett szervezettel köt szerződést, 
 
 a) amely felett, vagy amely az ajánlatkérő felett közvetlenül vagy közvetve 
meghatározó befolyást képes gyakorolni, és 
 
 b) e szervezet a beszerzés tárgyát képező szolgáltatást, árut, illetve építési beruházást 
saját tagállamán belül lefolytatott eredményes és érvényes közbeszerzési eljárásban szerezte 
be. 
 
 (5) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni továbbá, ha az ajánlatkérő olyan 
szervezettel köt szerződést, 
 
 a) amely szervezet az ajánlatkérő felett közvetlenül vagy közvetve meghatározó 
befolyást gyakoroló, az Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett szervezettel 
eredményes és érvényes közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést az ajánlatkérő adott 
szolgáltatás-megrendelése, árubeszerzése, illetve építési beruházása tárgyában. 
 
 (6) Az ajánlatkérő az Európai Bizottság kérésére köteles az (1)-(5) bekezdés 
alkalmazásával kapcsolatban – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – tájékoztatást adni a 
vele szerződést kötő szervezet nevéről, az adott szerződés típusáról és értékéről, valamint 
minden olyan körülményről, bizonyítékról, amelyet az Európai Bizottság szükségesnek tart 
annak megállapításához, hogy a szerződő felek közötti viszony megfelel-e az e §-ban 
foglaltaknak.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot – támogatása esetén - a törvényjavaslat 1. §-a ként kellene elhelyezni, 
figyelemmel a hatályos törvény módosításának sorrendjére. 

 
Indokolás: Lásd a T/17109/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

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

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

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