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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) -
mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkot-
mányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Gazdasági bizottsága, Informatikai és távközlési bi-
zottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Önkormányzati bizottsága, Számvevőszéki bi-
zottsága megvitatta a közbeszerzésekről szóló T/6314. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz
benyújtott T/6314/75-92. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Az Számvevőszéki bizottság állásfoglalása szerint nem érkezett feladatkörébe tartozó módosító ja-
vaslat.

Az Informatikai bizottság nem tart ülést.

A Gazdasági bizottság a T/6314/69. számú módosító javaslatát (T/6314/74. sz. ajánlás 6., 64., 65
pontjai) visszavonta.

4/1.  Szijjártó Péter, dr. Őry Csaba és Soltész Miklós képviselők kapcsolódva Fogarasiné Deák
Valéria képviselő T/6314/15. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 4. pontja), a tör-
vényjavaslat 4. § 15. pont módosítását javasolják:

/E törvény alkalmazásában/

„15. közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet különö-
sen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a közbeszer-
zés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya oly módon
írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek, továbbá amelyek figye-
lembe veszik a fogyatékosokra vonatkozó jogszabályi előírásokat is; a műszaki előírások tartal-
mazzák a minőségre, a teljesítményre, a biztonságra és a méretekre vonatkozó jellemzők meghatá-
rozását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a minőségbiztosításra, a terminológiára, a
jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre vonatko-
zó követelményeket; építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében továbbá tartalmaz-
niuk kell a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák vizsgálati, ellenőrzési és át-
vételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden olyan egyéb műszaki
feltételt, amelyet az ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel előírni az
elkészült munka és azon anyagok vagy alkatrészek tekintetében, amelyeket az magában foglal;”

Indokolás: Lásd a T/6314/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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4/2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. § 22. pont d) pont elhagyását javasolja:

/E törvény alkalmazásában/
/meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább
eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:/

„[d) más tagokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat alapján vagy más
módon – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási (kijelölési)
és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol;]”

Indokolás: Lásd a T/6314/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

13/1.  Páva Zoltán képviselő kapcsolódva a T/6314/66. számú módosító javaslatához (T/6314/74.
sz. ajánlás 15. és 16. pontjai), a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvétel feltétele az is, hogy a sze-
mély vagy a szervezet rendelkezzen külön jogszabályban (404. § (2) bekezdésének b) pontja) meg-
határozott mértékű felelősségbiztosítással, kivéve, ha egyéb jogszabály által megkövetelt felelős-
ségbiztosítással már rendelkezik, és annak mértéke eléri a külön jogszabályban meghatározott
mértéket.”

Indokolás: Lásd a T/6314/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/47. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 20., 110., 111. és 112. pontjai), a
törvényjavaslat 18. § módosítását javasolja:

„18. § Az ajánlatkérők - kivéve a 22. § (2) bekezdése, a 241. § b)-c) pontja és a 293. § b) pontja
szerinti ajánlatkérőket - kötelesek az e törvény hatálya alá tartozásukról a Közbeszerzések Tanácsát
értesíteni e törvény 401. §-ának (1) bekezdése szerinti hatálybalépését követő, illetőleg az e törvény
hatálya alá kerülésüktől számított harminc napon belül. A Közbeszerzések Tanácsa listát vezet az
ajánlatkérőkről, és azt a honlapján közzéteszi, továbbá szükség szerint tájékoztatást nyújt az Euró-
pai Bizottság részére az ajánlatkérők listájáról. Bárki jogosult bejelenteni a Közbeszerzések Taná-
csához valamely - a listán nem szereplő-szervezet e törvény hatálya alá tartozását.”

Indokolás: Lásd a T/6314/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

34/1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 61. § (1) bekezdés e) pont módosítását java-
solja:

/Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, il-
letőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki/

„e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal,
illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  38/ 1. (92. sz. jav. - II.r. IV.fej. 3.cím 8.alf. 63.§ (2) e))

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6314/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

38/1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 63. § (2) bekezdés e) pont módosítását java-
solja:

/Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni:/

„e) a 61. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy jogosítvány hiteles másolatát, il-
letőleg a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; „

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  34/ 1. (92. sz. jav. - II.r. IV.fej. 3.cím 8.alf. 61.§ (1) e))

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6314/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

42/ 1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva a T/6314/29. számú módosító javaslatához
(T/6314/74. sz. ajánlás 42. pontja), a törvényjavaslat 80. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában
kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat fel-
bontásra nem kerül.”

Indokolás: Lásd a T/6314/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

44/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/53. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 44. és 52. pontjai), a törvényja-
vaslat 81. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt
az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során
az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.”

Indokolás: Lásd a T/6314/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

44/2.  Szijjártó Péter képviselő, valamint Szijjártó Péter, dr. Őry Csaba és Soltész Miklós kép-
viselők kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők T/6314/53. számú módo-
sító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 44. és 52. pontjai), a törvényjavaslat 81. § kiegészítését ja-
vasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:

„(5) Az ajánlatok elbírálása során, ha több ajánlat azonos, az ajánlatkérő köteles előnyben részesí-
teni azt az ajánlattevőt, amelyik a külön törvényben rögzített mértéken felül alkalmaz fogyatékoso-
kat.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.

Indokolás: Lásd a T/6314/75., 76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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46/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/54. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 45., 47., 48., 53., 54., 55., 56., 60.,
62., 71., 72., 76., 77., 79., 89. és 95. pontjai), a törvényjavaslat 83. § (1) bekezdés módosítását ja-
vasolja:

„(1) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alka-
lommal is lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és
nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként be-
nyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az
ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem eredményezheti
az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását.”

Indokolás: Lásd a T/6314/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

51/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva a T/6314/29. számú módosító javaslatához
(T/6314/74. sz. ajánlás 42. pontja), a törvényjavaslat 110. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának idő-
pontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes
részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.”

Indokolás: Lásd a T/6314/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

52/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/53. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 44. és 52. pontjai), a törvényja-
vaslat 111. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a részvételre jelentkező, vala-
mint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.
Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni
lehet.”
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Indokolás: Lásd a T/6314/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/54. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 45., 47., 48., 53., 54., 55., 56., 60.,
62., 71., 72., 76., 77., 79., 89. és 95. pontjai), a törvényjavaslat 112. § (1) bekezdés módosítását ja-
vasolja:

„(1) Az ajánlatkérő az összes jelentkező számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alka-
lommal is lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és
nyilatkozatok, illetőleg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban a részvételi
jelentkezés részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlásá-
ra, valamint egyéb, a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.

Megjegyzés: A T/6314/85. számú javaslathoz benyújtott T/6314/89. számú pontosításnak megfelelő
szöveg.

Indokolás: Lásd a T/6314/85., 89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja.
- a Gazdasági bizottság nem támogatja.
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdsági bizott-
ság és az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet, a Költségvetési bizottság ülésén egyetért.

56/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/54. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 45., 47., 48., 53., 54., 55., 56., 60.,
62., 71., 72., 76., 77., 79., 89. és 95. pontjai), a törvényjavaslat 121. § (10) bekezdés módosítását
javasolja:

„(10) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alka-
lommal is lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illető-
leg a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat része-
ként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint
egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem ered-
ményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását.”

Indokolás: Lásd a T/6314/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

66/1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 173. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasol-
ja:

/E fejezet szerinti eljárást – a szolgáltatások körében – nem kell alkalmazni, ha/

„a) az ajánlatkérő olyan szervezettől rendeli meg a szolgáltatást, amely felett, vagy amely az aján-
latkérő[, vagy az ajánlatkérő és egy másik szervezet] felett közvetlenül vagy közvetve meghatá-
rozó befolyást képes gyakorolni, vagy olyan másik szervezettől, amely felett ugyanaz a szervezet
gyakorol közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást, mint az ajánlatkérő felett, vagy”

/feltéve, hogy az Európai Unión belüli szolgáltatások terén az a) vagy b) pont szerinti szervezet
előző háromévi átlagos forgalmának legalább nyolcvan százaléka az ajánlatkérővel folytatott gaz-
dasági tevékenységből származott. Ha az ajánlatkérővel az a) pont szerinti viszonyban álló több
szervezet nyújt azonos vagy hasonló szolgáltatást az ajánlatkérő részére, e szervezetek szolgáltatá-
saiból származó teljes forgalmat kell figyelembe venni./

Indokolás: Lásd a T/6314/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

93/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/60. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 78. és 88. pontjai), a törvényja-
vaslat 288. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) Az ajánlatkérő a (2) bekezdésnek megfelelően megkötött keret-megállapodás alapján egy vagy
több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat (225. § (1) bekezdésének d) pontja) az
adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében. Az eljárás ezen második részére a 226. § szerinti
szabályokat - a 18. és a 39. cím rendelkezései szerint - kell megfelelően alkalmazni. A 237. § (3)
bekezdése nem alkalmazandó.”

Indokolás: Lásd a T/6314/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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97/1.  Szijjártó Péter képviselő kapcsolódva Szijjártó Péter és dr. Papcsák Ferenc képviselők
T/6314/63. számú módosító javaslatához (T/6314/74. sz. ajánlás 97. pontja), a törvényjavaslat 309.
§ (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) Az ajánlatkérő nem kérhet fel olyan akkreditált tanúsítót a tanúsítási eljárás lefolytatására, aki,
illetőleg amely a tanúsítási eljárással érintett - a tanúsítási eljárás megkezdése előtt három éven be-
lüli időpontban lezárult - közbeszerzési eljárásaiban hivatalos közbeszerzési tanácsadóként, egyéb
bevont személyként, szervezetként vett rész vagy békéltetőként járt el.”

Indokolás: Lásd a T/6314/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya és Tájékoztatási Főosztálya

Budapest, 2003. december 10.

Varga Mihály sk.
Költségvetési és pénzügyi

bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál sk.
Alkotmány- és igazságügyi

bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor sk.
Egészségügyi

bizottság elnöke

Puch László sk.
Gazdasági

bizottság elnöke

Rogán Antal sk.
Informatikai és távközlési

bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán sk.
Önkormányzati
bizottság elnöke

Tállai András sk.
Számvevőszéki
bizottság elnöke


