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(Együtt kezelendő a T/18199/49. sz. egységes javaslattal!) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) megvitatta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló, 
T/18199. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18199/50-53. 
számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 

1. Az  Előterjesztő - a Kbt. 21. § (1) bekezdését érintően - az egységes javaslat 9. §-
ának az elhagyását javasolja: 
 

„[9. § 
 

A Kbt. 21. §-ának (1) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki: 
 
(E fejezet szerint kell eljárni a 22. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérők), 

ha)  
„c) a 163. §-ban meghatározott tevékenységen kívüli tevékenységet folytatnak, 

feltéve, hogy e tevékenység önmagában is megfelel a 22. § (1) bekezdésében meghatározott 
rendelkezéseknek.”]” 

 
Indokolás: Lásd a T/18199/50/1. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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2. Tóth Sándor képviselő az egységes javaslat 9. §-ában a Kbt. 21. § (1) bekezdés új 

c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/9. § A Kbt. 21. §-ának (1) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki :/ 
 
(E fejezet szerint kell eljárni a 22. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérők), ha) 
 
,,c) a 163. §-ban meghatározott tevékenységen kívüli tevékenységet folytatnak, [feltéve, 

hogy e tevékenység önmagában is] amennyiben megfelelnek a 22. § (1) bekezdésében 
meghatározott [rendelkezéseknek] feltételeknek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/51. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet  
 
 

3. Az  Előterjesztő az egységes javaslat 12. §-ában a Kbt. 31. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/12. § A Kbt. 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

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

Indokolás: Lásd a T/18199/50/2. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

4. Domokos László képviselő az egységes javaslat 31. § (2) bekezdésében a Kbt. 66. § 
(1) bekezdését új d) ponttal való kiegészítését javasolja: 
 

"(2) A Kbt. 66. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az 
alábbi d) ponttal egészül ki: 

 
d) a közbeszerzés becsült értéke előfinanszírozási összegének biztosításával, amely 

teljesíthető bankgarancia levéllel, bankhitel fedezettel, hitelfedezeti igazolással, készpénz letétbe 
helyezéséről szóló igazolással vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/53. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
Az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére 
tekintettel nem házszabályszerű. 
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5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 32. § (5) bekezdésében a Kbt. 67. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(5) A Kbt. 67. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(4) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges, az (1)—(3) bekezdésekben 
meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet 
(szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. [Ebben az esetben is a]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 történik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/50/3. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 90. §-ában a Kbt. 205. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő (2) bekezdés szerinti [huszonegy] 
huszonnégy napos időtartamát legfeljebb öt nappal lerövidítheti, feltéve, hogy a dokumentációt 
térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton, külön jogszabályban 
meghatározott módon az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napjától, és a felhívásban megadja a hozzáférés adatait.””  
 

Indokolás: Lásd a T/18199/50/4. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

7. Domokos László képviselő az egységes javaslatot új 123. §-al javasolja kiegészíteni: 
 

"123. § A Kbt. 305. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 

305. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben 
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb nyolc - az Európai 
Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében tizenöt - 
napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek 
az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. 

 
(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, az (1) 

bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az ajánlattevőként szerződő fél 
azonnali beszedési megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő bankszámlája 
terhére. 
 

(3) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles az alvállalkozónak a szerződésben 
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb nyolc - az Európai 
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Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében tizenöt - 
napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek 
az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. 
 

(4) Az ajánlattevőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) 
bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az alvállalkozóként szerződő fél 
azonnali beszedési megbízást nyújthat be az ajánlattevő bankszámlája terhére. 
 

(5) A (3) és (4) bekezdés megfelelően irányadó az alvállalkozó és a vele alvállalkozói 
szerződést kötő további felek közötti jogviszonyokra is." 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/52. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
Az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére 
tekintettel nem házszabályszerű. 

 
 

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 128. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

/128. § A Kbt. 387. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti 
(3)—(6) bekezdés számozása (4)—(7) bekezdésre változik:/ 

 
„(3) A kérelmező a 66—68. § és a 69. § (1)—(3) bekezdése körébe tartozó minősítési 

szempontoknak [való megfelelését] megfelelhet úgy is, hogy más szervezet[nek] 
(szervezetek[nek]) [a meghatározott minősítési szempontoknak való megfelelőségére 
történő hivatkozással is igazolhatja] erőforrásaira támaszkodik. [Az igazolásnak ebben az 
esetben is az előírt módon kell történni, egyben csatolni kell az érintett szervezet 
(szervezetek) kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát.]  A kérelmező [azonban] 
ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások 
rendelkezésére állnak majd a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén történő szereplés 
[teljes] időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtásával történik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18199/50/5. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2005. december 19. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 


