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az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/9922 . számú
törvényjavaslathoz benyújtott T/9922/4. számú módosító javaslathoz kapcsolódva a
Gazdasági és informatikai bizottság a következ ő

módosító javaslato t

terjeszti elő .

1 . A törvényjavaslat 4 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) E törvény a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba[,] .	 Az 1 . és 2 . §, valamint 4 .
(1)—(3) bekezdése által módosított rendelkezése[i]ket	 a törvény hatálybalépése után

megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni . ”

2. A törvényjavaslat 4 . §-ának (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kbt. 99. §-ának (3) és (4)
bekezdése[ .],	 és a 2008. évi CVIII. törvény 68 . §-ának a Kbt. 252. §-át és 261 . §-ának (1)
bekezdését megállapító része .
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kbt .
a) 4. §-ának 3/E. pontjában a „(3) bekezdésének c), d)j) pontja” szövegrész helyébe a „(3 )
bekezdésének a), d)J) pontja” szövegrész ;
b) 70. §-a (4) bekezdésében a „szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös
ajánlattevő)” szövegrész helyébe a „szervezet nem jelenhet meg több ajánlattev ő (közös
ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a” szövegrész, valamint az „alvállalkozójaként és
erőforrást nyújtó szervezeteként” szövegrész helyébe az „alvállalkozóként és erőforrást nyújtó
szervezetként” szövegrész ;
c) 71 . §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást”
szövegrész helyébe a „részére erőforrást” szövegrész
d) 72. §-ában „a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az
akadálymentesítésre vonatkozó,” szövegrész helyébe „az adózásra, a környezetvédelemre ,
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó,.” szövegrész;
e) 120. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, 133. §-a (1) bekezdésének m) pontjában, 136/D. §-
a (2) bekezdésének c) pontjában, 210. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, 212. §-a fi



pontjában, 221 . §-a (1) bekezdésének j) pontjában, 224. §-a e) pontjában, 235 . §-a (1)
bekezdésének j) pontjában, „a hiánypótlás lehetőségét vagy annak kizárását” szövegrész
helyébe „a hiánypótlás lehetőségét” szövegrész ;
fi 327. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a)-) és h) pontja” szövegrész helyébe az „a)-fi
valamint h) és i) pontja szövegrész[ ;
g) a 2008. évi CVIII. törvény 108 . §-ának (2) bekezdésében a „75 ., 90. és 91. §-a és 76 . §-
ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „75 ., 76/A., 82/A., 88/A., 90. és 91. §-a és 76. §-
ának (1) bekezdése” szövegrész] lép .”

3. A törvényjavaslat 4 . §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 2008 . évi CVIII . törvény 108 . §-ának (2)
bekezdésében a „75., 90. és 91 . §-a és76.1ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „75 . t
76/A., 82/A., 88/A., 90 . és 91 . §-a és 76 . §-ának (1) bekezdése” szövegrész lép .”

Indokolás

A törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezése nem megfelel ő . A törvény a kihirdetését
követő 8. napon lépne hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdet t
közbeszerzésekre kellene alkalmazni . Egyfelől értelmetlen a törvény rendelkezéseinek
közbeszerzésekre való alkalmazásáról beszélni, tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat csupá n
módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz . Ehelyett a Kbt.-nek a
törvényjavaslat által módosítani kívánt rendelkezéseinek alkalmazásáról lehet csak szó .
Másrészt a törvényjavaslat hatálybalépését követően a Közbeszerzési Döntőbizottság
elektronikus eljárására vonatkozó kiegészítő rendelkezések még nem lépnek azonnal hatályb a
(a 2008 . évi CVIII . törvényben meghatározottakkal összhangban csak 2010 . január 1-jén,
illetve 2010 . július 1-jén) . Nyilvánvaló, hogy ezen időpontokig nem indokolt az új
rendelkezések alkalmazását előírni . A törvényjavaslat továbbá nem végzi el a szükséges
technikai deregulációt, vagyis nem helyezi hatályon kívül az általa módosított rendelkezés t
korábban módosító rendelkezést . Emellett a kapcsolódó módosító javaslat egy nyelvtani hibát
is javítana.

Budapest, 2009 . június 23 .
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