
T/18199/39. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
Gazdasági 

bizottságának 
Önkormányzati 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény  
 szóló T/18199. sz. törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság)  – első helyen kijelölt bizottságként –, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Gazdasági bizottsága, valamint az Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 
szóló, T/18199. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/18199/7-38. számú módosító javaslatokat. 
 

Az Emberi jogi bizottság, az Informatikai és távközlési bizottság és a Számvevőszéki 
bizottság  a módosító javaslatokról a 2005. december 5-i ülésén foglal állást.  
 

Az Előterjesztő képviselője az Alkotmányügyi bizottság ülésén a tárca álláspontját 
közölte. 
 
Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény  
 

T18199res.doc 
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 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. 

 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. Csabai Lászlóné a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 2/A. §-ának új szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 

„1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. 
§-a [a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti (3) és (4) 
bekezdésének számozása (4) és (5) bekezdésre változik] helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2/A. (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a 

megállapodás, amelyet 
 
a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos tulajdonában 

lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, 
illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló 
felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes 
körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy 

 
b) a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 

65%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik, 
beleértve a szerződésszerű közszolgáltatással összefüggő saját bevételeket is. 
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti gazdálkodó szervezetben a tagsági jogot megtestesítő üzletrész, illetve részvény több, a 
22. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet közös tulajdonában van; ebben az 
esetben jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják.

 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti gazdálkodó szervezet tulajdonosa az állam; ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti 
további feltételeknek a tulajdonosi jogokat gyakorló jogalany (miniszter, vagy országos 
hatáskörű szerv vezetője esetén az általa irányított szerv) mint ajánlatkérő vonatkozásában kell 
fennállniuk. 

 
(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződés határozott időre, legfeljebb tíz 

évre köthető; a szerződés közbeszerzési eljárás mellőzésével akkor hosszabbítható meg, ha az 
(l) bekezdés szerinti feltételek teljesültek. 

 
(5) Az ajánlatkérő legalább háromévenként - független szakértő igénybevételével - 

hatáselemzés készítésére köteles, amelynek keretében megvizsgálásra kerülnek az (1) bekezdés 
szerinti szerződés teljesítésének tapasztalatai, így a közfeladat, illetve a közszolgáltatás 
ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minősége, hatékonysága (annak 
közvetett és közvetlen költségei), valamint az, hogy indokolt-e a 2. § (4) bekezdése szerinti 
önkéntes közbeszerzési eljárás lefolytatása." 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/37. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

2. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 2. § (5) bekezdésében a Kbt. 4. § 11/A. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § (5) A Kbt. 4. §-a a következő 11/A. ponttal egészül ki:/ 

 

„11/A. írásbeli, írásban: bármely, adathordozón megjelenő, szavakból vagy 
számjegyekből álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon 
terjeszthető; tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is; így különösen a 
levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján továbbított üzenet, továbbá a külön 
törvényben meghatározott maradandó eszközzel tett nyilatkozat, elektronikus levél;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Keller László képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának – a Kbt. 11. §-át érintően – a 
következő módosítását javasolja: 
 

/5. § A Kbt. 11. §-ának (1)—(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, a 
§ kiegészül a következő új (4) és (5) bekezdéssel, egyidejűleg az eredeti (4) és (5) bekezdés 
számozása (6) és (7) bekezdésre változik:/ 

 
„(1) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó az, aki szerepel a Közbeszerzések Tanácsa 

által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben (380. §). 
 
(2) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe felvehető az, aki felsőfokú 

végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal, továbbá legalább hároméves – külön 
jogszabály szerint – igazolt közbeszerzési gyakorlattal, vagy állam által elismert közbeszerzési 
tárgyú szakképesítéssel és legalább kétéves – külön jogszabály szerint – igazolt közbeszerzési 
gyakorlattal rendelkezik. 

 
(3) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe felvehető továbbá az a 

szervezet is, amelynek a tevékenységében közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a 
szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között 
legalább egy olyan személy van, aki megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek. 
 

(4) [Az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy akkor 
vehető fel a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe, ha megfelel a (2) bekezdés 
szerinti feltételeknek, az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyát külön jogszabály szerint 
igazolja és nyilatkozik, hogy kizárólag az ajánlatkérő részére végez hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói tevékenységet. 

 
(5)] A hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvétel feltétele az is, 

hogy a személy, illetve a (3) bekezdés szerinti esetben a szervezet rendelkezzen a külön 
jogszabályban [404. § (2) bekezdésének d) pontja] meghatározott mértékű 
felelősségbiztosítással, kivéve [a (4) bekezdés szerinti esetet, illetve] ha már rendelkezik 
egyéb jogszabály által megkövetelt felelősségbiztosítással, feltéve, hogy annak mértéke eléri a 
külön jogszabályban meghatározott mértéket. 

 
(5) Amennyiben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy 

nyilatkozik, hogy kizárólag a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló ajánlatkérő 
részére végez hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet, a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói névjegyzékbe történő felvételéhez elegendő, ha megfelel a (2) bekezdés szerinti 
feltételeknek, valamint az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyát külön jogszabály szerint 
igazolja.” 
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Indokolás: Lásd a T/18199/15. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

4. Dr. Kálmán András képviselő – a Kbt. 12. § (2) bekezdését érintően – a 
törvényjavaslatot új 6. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„6. § A Kbt. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az ajánlattevők jegyzékbe vételének feltételeit (a továbbiakban: minősítési 
szempontok) és igazolási módjait a 60. § (1) bekezdésének a)-d), f)-h) pontja, a 61. § (1) 
bekezdése, a 63. § (2) bekezdése, valamint a 66-68. § és a 69. § (1)-(3) bekezdése alapján a 
Közbeszerzések Tanácsa külön jogszabályban meghatározott feltételek figyelembe vételével 
határozza meg, és a Közbeszerzési Értesítőben meghirdeti. A minősítési szempontok 
meghatározása során a Közbeszerzések Tanácsa jogosult a hivatkozott szempontok közül 
választani.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás  31., 36. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/36/1. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

5. Dr. Toller László képviselő – a Kbt. 29. § (2) bekezdés i) pontját érintően – a 
törvényjavaslat 10. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(5) A Kbt. 29. §-ának (2) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki: 
 
E fejezet szerinti eljárást – a 27. §-ban meghatározott szolgáltatások körében – nem kell 

alkalmazni a következő esetekben: 
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i) Fejlesztési célú hitel felvétele esetén, ha a hitel nyújtója az ajánlatkérő számlavezető 
pénzintézete.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6. Gulyás József képviselő – a Kbt. 29. § (2) bekezdés i) pontját érintően – a 
törvényjavaslat 10. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„10. § (5) A Kbt. 29. §-a (2) bekezdése új, i) ponttal egészül ki: 
 
(E fejezet szerinti eljárást – a 27. §-ban meghatározott szolgáltatások körében – nem 

kell alkalmazni a következő esetekben:) 
 
i) útépítési beruházásokhoz kapcsolódó régészeti tevékenység.” 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/38. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 
 

7. Keller László képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 53. § (5) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

 
/A Kbt. 53. §-a a következő (5)—(8) bekezdéssel egészül ki:/ 

 
„(5) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy a nyertes ajánlattevővel 

kötendő szerződésben biztosítékot kell kikötni [és meghatározhatja a biztosíték formáját]. 
[A] Ebben az esetben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban  
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a) előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
teljesíthető [az ajánlatkérő által megadott formában, vagy] az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetés[év]sel, bankgarancia 
biztosításával, [vagy] biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel[.], vagy 

b) megjelöl egy vagy több – az a) pontban nem szereplő – biztosítéki formát, és 
előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető 
bármelyik megjelölt, vagy az a) pontban meghatározott formában.”
 

Indokolás: Lásd a T/18199/22.  és 23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében a Kbt. 54. § 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/24. § (2) A Kbt. 54. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(4) Ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérő nem tette a 
dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemében közvetlenül elektronikus úton az 
ajánlattevők számára hozzáférhetővé, az ajánlatkérő vagy az általa meghatározott szervezet a 
kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve, 
hogy [ésszerű időben kérték, illetőleg] annak ellenértékét megfizették.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/30. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 30. § (3) bekezdésében a Kbt. 66 § 
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés felvételét javasolja: 
 



 8

/30. § (3) A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(2) [Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges, az (1) bekezdés a)—d) 
pontjában meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más 
szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az ajánlattevő ebben az esetben is 
köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás történhet az érintett 
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával.] Az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéséhez más szervezetnek 
(szervezeteknek) az (1) bekezdés a.) – d.) pontjában meghatározott alkalmassági 
követelményeknek való megfelelősségre is hivatkozhat. Ebben az esetben az ajánlattevő az 
érintett szervezet kötelezettség vállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával köteles 
igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítését 
időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.”” 
 
Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén nyelvtani pontosítást igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/29. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

10. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 36. §-ában a Kbt. 83. § (4) 
bekezdésének a módosítását és az (5)-(6) bekezdésének elhagyását javasolja: 
 

/A Kbt. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(4) Amennyiben az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosította, [A]az ajánlattevő 

a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat[, korlátozott hiánypótlás esetén 
az ajánlati felhívásban szereplő körben].  

 
[(5) A hiánypótlást követően az ajánlatkérő jogosult szükség esetén akár több 

alkalommal is újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 
nem szereplő hiányt észlelt és ezt az ajánlattevő a (4) bekezdés alapján sem pótolta]. 

 
(6) Ha az ajánlatkérő több hiánypótlást biztosít, a korábban megjelölt hiányok a 

későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/28. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 37. §-ában a Kbt. 86. § (4) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

/A Kbt. 86. §-ának (2)—(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:/ 

[„(4) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem 
tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az 
indokolást.”] 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/27/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

12. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 38. §-ában a Kbt. 87. § (3) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

/A Kbt. 87. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

[„(3) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem 
tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az 
indokolást.”] 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/27/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Keller László képviselő a törvényjavaslat 42. §-ában A Kbt. 96. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/42. § A Kbt. 96. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

„(5) Az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított tizenötödik napig [, de legkésőbb 
a szerződéskötés időpontjáig] vagy, ha a szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől 
számított tizenötödik napnál korábban kerül sor, akkor ezen időpontig egy alkalommal jogosult 
a 93. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést módosítani és szükség esetén az 
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredményhirdetést követően észleli, 
hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 
törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított összegezés és eredmény 
(eredménytelenség) kihirdetésének időpontjáról azt legalább két munkanappal megelőzően 
köteles egyidejűleg írásban az összes ajánlattevőt tájékoztatni. A módosított eredménnyel 
(eredménytelenséggel) kapcsolatban a 93., 95. §-okat, valamint az (1)—(4) bekezdéseket kell 
alkalmazni, továbbá – ha szükséges – az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a 
szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartására. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
– eltérő nyilatkozat hiányában – a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14. Szijjártó Péter képviselő - a Kbt. 123/A.-123/G-át érintően - a törvényjavaslat 
51. §-ának az elhagyását javasolja: 
 

/51. § A Kbt. a 123. §-a után a következő címmel és 123/A—123/G. §-sal egészül ki: 
5/A. Cím 
A VERSENYPÁRBESZÉD 
Az eljárás alkalmazása, általános szabályai/ 
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Megjegyzés: Helytakarékossági szempontból nem kerül ismertetésre. 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/34. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

15. Keller László képviselő a törvényjavaslat 51. §-ában a Kbt. 123/E. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/51. § A Kbt. a 123. §-a után a következő címmel és 123/A—123/G. §-sal egészül ki: 
5/A. Cím 
A VERSENYPÁRBESZÉD 

Az eljárás alkalmazása, általános szabályai/ 
 

„(5) Az ajánlatkérőnek minden egyes párbeszédről jegyzőkönyvet kell készítenie, és 
azt a párbeszéd következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a 
párbeszéd befejezését követő két munkanapon belül) minden, a párbeszéd adott fordulójában 
részt vevő ajánlattevőnek alá kell írnia[.], és részükre [Az aláíróknak] egy példányt át kell 
adni, vagy [a többi ajánlattevőnek pedig a jegyzőkönyvet] két munkanapon belül kell 
megküldeni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 16. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/24/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16. Keller László képviselő a törvényjavaslat 54. §-ában a Kbt. 128. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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/54. § A Kbt. 128. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(5) Az ajánlatkérőnek minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és 
azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a 
tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban 
részt vevő ajánlattevőnek alá kell írnia[.], és részükre [Az aláíróknak] egy példányt át kell 
adni, vagy [a többi ajánlattevőnek pedig a jegyzőkönyvet] két munkanapon belül kell 
megküldeni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 15. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/24/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

17. Keller László képviselő a törvényjavaslat 58. §-ában a Kbt. 136/A. §-ának az 
alábbi szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

/A Kbt. a 136. §-t követően a következő 7/A. Címmel és 136/A—136/E. §-okkal egészül ki:  
„7/A. Cím  
A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS 
Az eljárás két része/ 

 
„136/A. § (1) A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az 

ajánlatkérő (ajánlatkérők) e fejezet szerinti nyílt vagy meghívásos eljárást köteles(ek) 
alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást is 
alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának a 124. §, illetve 125. § szerinti feltételei fennállnak. A második részben az 
ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér ajánlato(ka)t és 
köt szerződést az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására. 

 
(2) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel, illetve több ajánlattevővel köthető. Ez 

utóbbi esetben a keretmegállapodásban részes ajánlattevők száma nem lehet kevesebb 
háromnál, és ha az ajánlatkérő a 136/B. § (3) bekezdésének a) pontját kívánja alkalmazni, az 
első rész[ben] végén [készített dokumentációban] köteles az első részben alkalmazott bírálati 
szempont alapján az ajánlattevőket rangsorolni [meghatározni a keretmegállapodás azon 
részeit, amelyek vonatkozásában az első rész végén dönt a teljesítésre jogosult ajánlattevő 
személyéről].   

 
(3) A több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásos 

eljárás első részét megindító hirdetményben az ajánlatkérő köteles megadni az 57. § (2) 
bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők 
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keretszámát, amelynek legfeljebb felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd 
keretmegállapodást. A keretszámnak a közbeszerzés tárgyához, az eljárás sajátos jellemzőihez 
kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a valódi versenyt. A keretszámnak 
legalább három ajánlattevőt kell magában foglalnia. Az azonos ajánlatok elbírálására a 90. § 
(2)—(4) bekezdése nem alkalmazható. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső 
határán több ajánlat azonos, az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást kell 
kötni. 

 
(4) A több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében, a keretmegállapodásos 

eljárás első része – a 92. §-ban foglaltakon túl – akkor is eredménytelen, amennyiben az 
érvényes ajánlatot benyújtók száma nem éri el a hármat. Amennyiben az ajánlatkérő lehetővé 
tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, és a részek tekintetében érvényes ajánlatot 
benyújtók száma nem éri el a hármat, az eljárás első része a közbeszerzés adott része 
tekintetében eredménytelen.  

 
(5) [(4)] A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell az adott időtartam alatt annak 

alapján kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen a közbeszerzések tárgyát és az 
ellenszolgáltatás mértékét. A keretmegállapodásban a közbeszerzés mennyiségét az 50. § (2) 
bekezdése alkalmazásával kell meghatározni. A keretmegállapodás több különböző 
közbeszerzési tárgyra is vonatkozhat.  

 
(6) [(5)] Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető. A keretmegállapodás 

alapján kötendő szerződés(ek) időtartama nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát. 
 

(7) [(6)] A keretmegállapodás – a 73. § (1) bekezdése szerinti melléklet kivételével, 
feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a 96. § (3) bekezdésével – nyilvános, annak 
tartalma közérdekű adatnak minősül. 

 
(8) [(7)] A keretmegállapodásos eljárás első részében a 98. § (1)—(3) bekezdései 

megfelelően alkalmazandóak. 
 

(9) [(8)] Tilos versenykorlátozási céllal alkalmazni a keretmegállapodásos eljárást.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 19., 20., 21. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/21/1. sz. módosító javaslat 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

18. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 58 §-ában a Kbt. 136A. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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/A Kbt. a 136. §-t követően a következő 7/A. Címmel és 136/A—136/E. §-okkal egészül ki:  
„7/A. Cím  
A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS 

Az eljárás két része/ 
 

„136/A. § (2) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel, illetve több ajánlattevővel 
köthető. Ez utóbbi esetben, [a keretmegállapodásban részes ajánlattevők száma nem 
lehet kevesebb háromnál, és] ha az ajánlatkérő a 136/B. § (3) bekezdés a) pontját kívánja 
alkalmazni, az első részben készített dokumentációban köteles meghatározni a 
keretmegállapodás azon részeit, amelyek vonatkozásában az első rész végén dönt a 
teljesítésre jogosult ajánlattevő személyéről.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

19. Keller László képviselő a törvényjavaslat 58. §-ában a Kbt. 136/B. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kbt. a 136. §-t követően a következő 7/A. Címmel és 136/A—136/E. §-okkal egészül ki:  
„7/A. Cím  
A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS 

Az eljárás két része/ 
 

136/B „(3) Az ajánlatkérő a több ajánlattevővel a 136/A. §-nak megfelelően megkötött 
keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében 

 
a) a keretmegállapodásban meghatározott feltételek [és az 1. § együttes] 

alkalmazásával a verseny újbóli megnyitása nélkül – írásbeli konzultációt követően – köthet 
szerződés(eke)t az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján a közbeszerzés 
meghatározott része vonatkozásában az első helyen rangsorolt [nyertes], illetőleg amennyiben 
az első helyen rangsorolt [nyertes] ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, az eljárás 
első része eredményének kihirdetésekor a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, 
feltéve, hogy a keretmegállapodás az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés 
valamennyi feltételét tartalmazza;  

 
b) közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küld a keretmegállapodásban részes 

ajánlattevőknek, amennyiben a keretmegállapodás nem tartalmazza az adott közbeszerzés 
megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét.” 
 



 15

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 20., 21. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/21/2. sz. módosító javaslat 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20. Keller László képviselő a törvényjavaslat 58. §-ában a Kbt. 136/C. §-ának a 
következő  szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

/A Kbt. a 136. §-t követően a következő 7/A. Címmel és 136/A—136/E. §-okkal egészül ki:  
„7/A. Cím  
A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS 

Az eljárás két része/ 
 

„136/C. § (1) Ha a keretmegállapodást a 136/B. § (2) bekezdése alapján csak egy 
ajánlattevővel kötötték vagy az ajánlatkérő a 136/B. § (3) bekezdésének a) pontját alkalmazza, a 
konzultációra szóló felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail); 
b) hivatkozást a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és 

közzétételének napját; 
c) hivatkozást a megkötött keretmegállapodásra; 
d) az adott közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét; 
e) a szerződés meghatározását; 
f) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; 
g) a teljesítés helyét; 
h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozást; 
i) az ajánlattételi határidőt, az ajánlattétel nyelvét[, határidejét] és az ajánlatok 

benyújtásának címét [helyét]; 
j) az ajánlat felbontásának helyét, idejét, az ott jelenlétre jogosultakat; 
k) a konzultáció folytatásának további szabályait; 
l) az eredményhirdetés időpontját és a szerződéskötés tervezett időpontját; 
m) a konzultációra szóló felhívás megküldésének napját.  
 
(2) A keretmegállapodásos eljárás második részében nem érvényesül az ajánlattételi 

határidők e fejezetben előírt legrövidebb időtartama, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy 
elegendő időtartam álljon rendelkezésre – az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő – megfelelő 
ajánlattételéhez.  

 
(3) Az ajánlatkérő a konzultációra szóló felhívásban szükség szerint felhívhatja az 

ajánlattevőt a keretmegállapodás első részében tett ajánlata kiegészítésére. 
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(4) [(3)] A keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultációra szóló 

felhívásban, az ajánlatban és a konzultáció során lényegesen nem lehet módosítani. Az 
ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ajánlat 57. § (3) bekezdésének a) 
pontja szerinti részszempontokkal összefüggő tartalmi elemeire vonatkozóan csak a 
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb 
ajánlatot tehet.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 19., 21. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/21/3. sz. módosító javaslat 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21. Keller László képviselő a törvényjavaslat 58. §-ában a Kbt. 136/D. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/A Kbt. a 136. §-t követően a következő 7/A. Címmel és 136/A—136/E. §-okkal egészül ki:  
„7/A. Cím  
A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS 
Az eljárás két része/ 

 
„(3) Az ajánlatkérő akkor alkalmazhat az eljárás első részében alkalmazott 

[ajánlatok] bírálati szempont[ja]tól eltérő bírálati szempontot [nem lehet más, mint 
amelyet az ajánlatkérő], amennyiben az eljárás első részében – az eljárást megindító 
felhívásban vagy a dokumentációban – azt előírta, [meghatározott] és amelyet egyben a 
keretmegállapodás tartalmaz. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának 
bírálati szempontja esetén az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban és a 
keretmegállapodásban rögzíteni kell az 57. § (3)—(4) bekezdésében foglaltakat is.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 19., 20. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/21/4. sz. módosító javaslat 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

22. Keller László képviselő a törvényjavaslat 63. §-ának - a Kbt. 147. §-át érintően 
- az alábbi szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„63. § 
 

(1) A Kbt. 147. §-[a]ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki [helyébe 
a következő rendelkezés lép]: 

 
„[147. § (1) Az egyszerűsített eljárás – az ajánlatkérő választása szerint – 

ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel vagy közvetlen ajánlattételi felhívással 
indul.  

 
(2) Az ajánlati felhívást külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell 

elkészíteni, és a Közbeszerzési Értesítőben kell közzétenni.  
 
(3) Az ajánlattételi felhívást a 150. § szerinti tartalommal kell elkészíteni, és 

legalább három ajánlattevőnek kell egyidejűleg, írásban megküldeni. A (4) bekezdés 
szerinti eljárás esetén az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a bekezdés 
alkalmazását lehetővé tévő körülmény megjelölését is. Az ajánlattételi felhívást az 
ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben is közzéteheti. 

 
(4) Az ajánlatkérő nem köteles legalább három ajánlattevőnek ajánlattételi 

felhívást küldeni, ha 
 
a) a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy 

kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes 
teljesíteni;  

b) a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható 
körülmények miatt kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás 
teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt 
az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi 
szerződéstől, vagy ha a kiegészítő szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges a 
szolgáltatás teljesítéséhez; az ilyen kiegészítő szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes 
ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem 
haladhatja meg az eredeti szolgáltatás értékének felét; 

c) olyan új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes 
ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás 
teljesítésére, feltéve, hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, 
amelyre a korábbi szerződést az (1) bekezdés szerint megindított eljárásban 
megkötötték, és a korábbi eljárást megindító ajánlati (ajánlattételi) felhívásban az 
ajánlatkérő jelezte, hogy e bekezdés szerint induló eljárást alkalmazhat, valamint a 
korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette 
az újabb szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének 
meghatározása szempontjából); ilyen eljárást azonban csak a korábbi első szerződés 
megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. 
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(5) Amennyiben az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli 

sürgősség miatt az (1)—(3) bekezdés szerinti eljárás nem lenne időben lefolytatható, és 
az feltétlenül szükséges, azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni és – a 99. § (2) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően – a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, 
aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni. A 
rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő 
mulasztásából.] 

 
[Az ajánlatkérő írásbeli ajánlattételi felhívást küldhet az ajánlattevőnek, illetőleg az 

ajánlattevőknek, ha] 
 
e) a szolgáltatásnyújtás nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és 

kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci 
árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az (1) 
bekezdés alkalmazása esetén meghiúsulna.” 
 

(2) A Kbt. 147. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti 
(4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik: 

 
„(4) A (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő a kedvező feltételekről 

való tudomásszerzést követően haladéktalanul ajánlattételi felhívást köteles küldeni telefaxon 
vagy elektronikus úton a kedvező feltételeket felajánlónak és lehetőség szerint még legalább 
két ismert ajánlattevőnek. Az ajánlatkérőnek a kedvező feltételeket felajánló dokumentumot 
is a 7. § (2) bekezdése szerint kell megőriznie.”
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 26. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/9/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

23. Keller László képviselő – a Kvt. 148. §-át érintően – a törvényjavaslat a 64. § 
elhagyását javasolja: 
 

[64. § A Kbt. 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„148. § A 147. § (5) bekezdése szerinti eljárás megkezdéséről – telefaxon vagy 
elektronikus úton – az ajánlatkérőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Közbeszerzési Döntőbizottságot. A tájékoztatást a 150. §-ban foglaltak megfelelő 
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alkalmazásával kell megadni, valamint a tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak a 
szervezetnek (személynek) a nevét, címét (székhelyét, lakhelyét), amellyel az ajánlatkérő 
tárgyalni kíván, illetőleg az ilyen eljárás alkalmazását megalapozó körülményeket is.”] 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 26. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/9/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24. Keller László képviselő a törvényjavaslat 76. §-ában a Kbt. 176. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/76. § A Kbt. 176. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„176. § (1) E fejezet alkalmazásában az árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás 

megrendelésére vonatkozó értékhatár [473] 422 000 euró. 
 

(2) E fejezet alkalmazásában az építési beruházásra vonatkozó értékhatár 5 [923] 
278 000 euró.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/17/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25. Keller László képviselő a törvényjavaslat 77. §-ában a Kbt. 177. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/77. § A Kbt. 177. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„177. § E fejezet (20. cím) alkalmazásában a tervpályázati eljárásra vonatkozó 
értékhatár 

a) [473] 422 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás 
megrendelésére kerül sor; 

b) [473] 422 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak 
fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/17/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az - a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26. Keller László képviselő – a Kbt. 238. § (3) bekezdését érintően – a 
törvényjavaslat a 98. § elhagyását javasolja: 
 

 [98. § A Kbt. 238. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) Ha a szolgáltatásnyújtás nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és 
kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci 
árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele a 
147. § (1) bekezdése alkalmazása esetén meghiúsulna, az ajánlatkérő a kedvező 
feltételekről való tudomásszerzést követően haladéktalanul ajánlattételi felhívást 
köteles küldeni telefaxon vagy elektronikus úton a kedvező feltételeket felajánlónak és 
lehetőség szerint még legalább két ismert ajánlattevőnek. Az ajánlatkérőnek a kedvező 
feltételeket felajánló dokumentumot is a 7. § (2) bekezdése szerint kell megőriznie.”] 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 23. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/9/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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27. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 100. §-ában a Kbt. 243. § d). 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kbt. 243. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

/243. § E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni / 
 
„d) a kisajátítást megelőző ingatlan-adásvétel, illetőleg ingatlanok cseréje esetén, 

valamint akkor, ha törvény az ingatlan tulajdonjogának, használatára, illetőleg hasznosítására 
vonatkozó jognak az átengedését versenytárgyalás, versenyeztetés vagy nyilvános pályázat 
útján rendeli el, valamint, ha az ingatlan beszerzésére jogszabály által biztosított elővásárlási 
jog gyakorlása útján kerül sor;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

28. Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 101. §-ában a Kbt. 246. (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/101. § A Kbt. 246. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

„(7) A nyílt,  meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre egyébként – 
ha e fejezet másként nem rendelkezik – a IV. fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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29. Keller László képviselő a törvényjavaslat 122. § új (2) bekezdésében a Kbt. 296. § 
új l. ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 

„122. §  
 

(1) A Kbt. 296. §-ának g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
(E rész szerinti eljárást nem kell alkalmazni:) 
„g) a 4. melléklet szerinti szolgáltatás megrendelése esetében; 
h) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége 

ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy 
személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul;” 

 
(2) A Kbt. 296. §-a a következő l) ponttal egészül ki: 
 
(E rész szerinti eljárást nem kell alkalmazni:) 

 
„l) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező 

feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen 
alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele a 299—300. § szerinti eljárás 
alkalmazása esetén meghiúsulna.”
 

Indokolás: Lásd a T/18199/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

30. Keller László képviselő a törvényjavaslat 123. § (3) bekezdésében a Kbt. 300. 
§. (6).-(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„123. § (3) A Kbt. 300. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) Az egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására a 48. § (2)—(3) 
bekezdése; az ajánlattételi felhívásra az 52. §; a kiegészítő tájékoztatásra az 56. §; a bírálati 
szempontokra az 57. § (1)—(5) bekezdése; az ajánlatra a 70. § (1) bekezdése és a 73. §; az 
ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése; 
az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79[. § és a] —80. § [(2)—(4) bekezdése]; az 
ajánlatok elbírálására a 81—89. §, a 91—92. §; az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatásra a 
97. §; a szerződés megkötésére a 99. § (1), (3)—(4) bekezdése; valamint tárgyalás esetén a 128. 
§ is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell 
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érteni. Az egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán a hirdetmények megküldésére és 
közzétételére a 249. § is megfelelően alkalmazandó. 

 
(7) Az egyszerű közbeszerzési eljárásban a törvény [első részének,] 21—25. és 26—

28. címének, valamint 32. címének a (6) bekezdésben fel nem sorolt rendelkezései is 
megfelelően alkalmazhatóak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- - a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31. Dr. Kálmán András képviselő a törvényjavaslat 129. §-át - a Kbt. 387. § (1) 
bekezdését érintően - új (1) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„129. § (1) A Kbt. 387. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Minősített ajánlattevő az lehet, aki megfelel a Tanács által – külön jogszabályban 
meghatározott feltételek figyelembe vételével - meghatározott és meghirdetett minősítési 
szempontoknak és azt az előírt módon igazolja (12. §).
 

(2) A Kbt. 387. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (3) 
(6) bekezdés számozása (4)-(7) bekezdésre változik:” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 36. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/36/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

32. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 130. §-ában a Kbt. 404. § (1) 
bekezdését új n) ponttal javasolja kiegészíteni: 
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/130. § (1) A Kbt. 404. §-ának (1) bekezdése a következő[ l) és m])  l)-n) ponttal 
egészül ki:/ 

 
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza) 
 
„l) a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó szabályokat; 
 
m) a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes – e törvénytől 

az ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő – szabályait[.”] 
 

n) a szindikált hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzések – e törvénytől az ilyen 
eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő, a hitelügylet tartalmi jellemzőihez igazodó – 
szabályait.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 34. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/33/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

33. Keller László képviselő a törvényjavaslat 130. § (2) bekezdésében a Kbt. 404. § 
(7) bekezdéssel történő kiegészítését, valamint ezzel összefüggésben a (2) bekezdés 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

„130. § 
 

(2) A Kbt. 404. §-a a következő (5) [és] — ([6] 7) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(5) Felhatalmazást kap a környezetvédelmi miniszter, hogy rendeletben 

szabályozza a környezetvédelmi előírásokra vonatkozó – 55. § szerinti – tájékoztatási 
kötelezettség teljesítésének eljárási szabályait és díjazását. 

 
(6) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza az 

adózással kapcsolatos követelményekre vonatkozó – 55. § szerinti – tájékoztatási 
kötelezettség teljesítésének eljárási szabályait és díjazását.  

 
(7) Felhatalmazást kap az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi 

miniszter, hogy rendeletben szabályozza az akadálymentesítéssel kapcsolatos előírásokra 
vonatkozó – 55. § szerinti – tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályait és 
díjazását.” 
 



 25

Indokolás: Lásd a T/18199/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

34. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 133. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Hatálybalépés/ 
 
„133. § (2) 2006. július 1-jén lép hatályba a Kbt. 4. §-ának – e törvény 2. §-ának (2) 

bekezdésével megállapított – 3/A. pontja, a Kbt. – e törvény 41. §-ával megállapított – 90. §-
ának (5) bekezdése, a Kbt. – e törvény 55. §-ával megállapított – 130. §-ának (8) bekezdése, 
a Kbt. – e törvény 56. §-ával megállapított – 134. §-ának (7) bekezdése, a Kbt. – e törvény 
58. §-ával megállapított – 136/D. §-ának (6) bekezdése, a Kbt. – e törvény 127. §-ával 
megállapított – 380. §-ának (6) bekezdése, a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének – e törvény 130. 
§-ával megállapított - n) pontja.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 32. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/33/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

35. Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 134. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/Hatályukat vesztő rendelkezések/ 
 

/134. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
„a) a Kbt. 4. §-ának 32. pontja, 10. §-ának (3) bekezdése, 22. §-a (1) bekezdésének e) 

pontja, 29. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 43. §-ának (5) és (6) bekezdése, 89. §-a (2) 
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bekezdésének a) pontja, 138. §-ának (1) bekezdése, 144. §-ának (2) bekezdése, 145. §-ának 
(2) bekezdése, 150. §-ának b) pontja, 153. §-a, 171. §-a, 174. §-ának c) pontja, 182. §-ának 
(6) és (7) bekezdése, 198. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 225. §-a (6) bekezdése, 234. §-a 
(1) bekezdésének harmadik mondata, 238. §-a (2) bekezdésének második mondata, 245. §-
ának (3) bekezdése, 253. §-ának (2) bekezdése, 255. §-ának (3) bekezdése, 256. §-ának (2) 
bekezdése, 260—264. §-ai, 267. §-ának (3) bekezdése, 269. §-ának (1) bekezdése, 272. §-a, 
284. §-ának (2) és (4) bekezdése, 290. §-ának (1) bekezdése, 296. §-ának i) pontja;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/35. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

36. Dr. Kálmán András képviselő a törvényjavaslat 135. § (1) bekezdés b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/Hatályukat vesztő rendelkezések/ 

 
/134. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 

 
 

/135. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
„b) a Kbt. [12. §-ának (2) bekezdésében,] 14. §-ának (1) bekezdésében és 63. §-a (2) 

bekezdésének a) pontjában a „60. § (1) bekezdésének a)—d), f)—g) pontja” szövegrész 
helyébe a „60. § (1) bekezdésének a)— d), f)—h) pontja” szövegrész lép;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 31. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/36/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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37. Keller László képviselő a törvényjavaslat 135. § (1) bekezdés c)-gy) pontjainak 
a következő módosítását javasolja: 
 

/Hatályukat vesztő rendelkezések/ 
 

/134. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 

„c) a Kbt. 30. §-ának a) pontjában szereplő „130 000 SDR-nek megfelelő euró” 
szövegrész helyébe a „[154] 137 000 euró” szövegrész lép; 

 
cs) a Kbt. 30. §-ának b) pontjában szereplő „200 000 SDR-nek megfelelő euró” 

szövegrész helyébe a „[236]  211 000 euró” szövegrész lép; 
 
d) a Kbt. 31. §-ának (2) bekezdésében szereplő „5 millió euró” szövegrész helyébe 

az „5 [923] 278 000 euró” szövegrész lép; 
 
e) a Kbt. 32. §-ának a) pontjában szereplő „130 000 SDR-nek megfelelő euró” 

szövegrész helyébe a „[154] 137 000 euró” szövegrész lép; 
 
f) a Kbt. 32. §-ának b) pontjában szereplő „200 000 SDR-nek megfelelő euró” 

szövegrész helyébe a „[236] 211 000 euró” szövegrész lép; 
 
g) a Kbt. 32. §-ának c) pontjában szereplő „200 000 euró” szövegrész helyébe a 

„[236]  211 000 euró” szövegrész lép; 
 

gy) a Kbt. 32. §-ának d) pontjában szereplő „200 000 euró” szövegrész helyébe a 
„[154]  211 000 euró” szövegrész lép;” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

38. Keller László képviselő a törvényjavaslatban az alábbi nyelvtani pontosítások 
átvezetését javasolja: 
 

 
1. A törvényjavaslat 1. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 
 



 28

/1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  
2/A. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti (3) és (4) 
bekezdésének számozása (4) és (5) bekezdésre változik:/ 

 
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti gazdálkodó szervezet tulajdonosa az állam; ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti 
további feltételeknek a tulajdonosi jogokat gyakorló jogalany (miniszter [,] vagy országos 
hatáskörű szerv vezetője esetén az általa irányított szerv) mint ajánlatkérő vonatkozásában 
kell fennállniuk.” 

 
 
2. A törvényjavaslat 44. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
/A Kbt. 102. §-át megelőző cím és a 102. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: / 
 

„A részvételi dokumentáció, illetőleg ismertető  
 
102. § (1) Az ajánlatkérő – a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásának elősegítése 
érdekében – a meghívásos és a tárgyalásos eljárásban részvételi dokumentációt készíthet, a 
versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban 
köteles megadni a részvételi dokumentáció, illetőleg az ismertető (a továbbiakban együtt: 
részvételi dokumentáció) rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési 
helyét és pénzügyi feltételeit is. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírhatja, hogy a 
részvételi dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ha 
több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, elegendő, ha egyikük 
vásárolja meg [,] vagy veszi át a részvételi dokumentációt.” 

 
 
 
3. A törvényjavaslat 72. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 
/2. § A Kbt. 170. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
170. § E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmaznia a 163. §-ban meghatározott 

tevékenységet folytató ajánlatkérőnek, ha a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján az 
Európai Bizottság megállapította, hogy az adott tevékenység végzése valódi versenyfeltételek 
mellett történik, és ilyen tartalmú döntést hozott. Egy adott tevékenység valódi 
versenyfeltételek mellett történő folytatásának megállapítására a 175/A—175/C. § szerinti 
[eljárás alkalmazandó] eljárást kell alkalmazni.” 

 
 
 
4. A törvényjavaslat 73. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 
/73. § 

 
A Kbt. 173. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
173. § (1) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni, ha 
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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 vagy szolgáltatások, vagy építési 
beruházások terén az a) vagy b) pont szerinti szervezet előző háromévi átlagos forgalmának 
legalább nyolcvan százaléka a vele az a) pont szerinti viszonyban álló szervezetekkel 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. 
 

(3) Ha az ajánlatkérővel az (1) bekezdés a) pontja 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 által 
teljesített szolgáltatásokból vagy árubeszerzésekből, vagy építési beruházásokból származó 
teljes forgalmat kell figyelembe venni. 
 

(4) 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 a létesítő okirata kiköti, hogy a vállalkozást 
létrehozó ajánlatkérők legalább ugyanennyi ideig a vállalkozás tagjai maradnak. 

 
(5) Az ajánlatkérő az Európai Bizottság kérésére köteles az (1)—(4) 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.” 

 
 
5. A törvényjavaslat 1. számú melléklete szerinti Vízi létesítmények építése című 45. 24 
alcsoport az alábbiak szerint módosul: 
 
 
 „Ez az alcsoport az alábbiak építését foglalja magában: 
- vízi utak, kikötői és folyami építmények, sportkikötők, hajózsilipek[,] stb. 
- védőgátak és töltések 
- kotrás 
- felszín alatti munkálatok.” 



 30

 
 
6. A törvényjavaslat 1. számú melléklete szerinti „Egyéb befejező építés” című 45. 45 
alcsoport  az alábbiak szerint módosul:  
 
„Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában: 
- magán-úszómedencék építése 
- tisztítás gőzsugárral, homoksugár-fúvatás és hasonló kültéri munkák 
- egyéb, máshová be nem sorolt befejező építési munkák” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/10. sz. 12., 13., 18., 19.,  
módosító javaslat indokolását. 

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

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

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

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

 
 
 
 
 


