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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény módosításáról szóló T/3374. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Kbt. 41. § (6) és (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Kbt. 40. §-a és 41. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Ahol e törvény vagy végrehajtási rendelete lehetővé teszi az EKR-en kívüli más informatikai
rendszer alkalmazását, a [41/A.§ - 41/C.]41/A-41/C. § [rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, hogy
EKR  alatt  ]EKR-re  vonatkozó  rendelkezéseit  az  alkalmazott  informatikai  [rendszer
értendő]rendszerre kell alkalmazni.

(7)  Az  eljárási  cselekmények  elektronikus  gyakorlásának  módjáról  [külön  ]kormányrendelet
rendelkezik,  amely e  törvény rendelkezéseitől  az eljárási  cselekmények elektronikus  gyakorlása
miatt szükséges mértékben eltérhet.”

Módosítópont sorszáma: 2.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Kbt. 41/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Kbt. „Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során” című alcíme a következő 41/A-41/C. §-sal
egészül ki:

„41/C. §

(1) A 41. § (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem
kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR [alkalmazása:]alkalmazása, ha”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Kbt. 41/C. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Kbt. „Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során” című alcíme a következő 41/A-41/C. §-sal
egészül ki:

„41/C. §

(1) A 41. § (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem
kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása:

f)  az EKR több napon keresztül fennálló  [–jogszabályban ]– jogszabályban  meghatározott  –
üzemzavara miatt a 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a
rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt nem lenne megvalósítható.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Kbt. 41/C. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Kbt. „Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során” című alcíme a következő 41/A-41/C. §-sal
egészül ki:

„(3)  Ha  az  (1)  bekezdésben  foglalt  valamely  okból  az  ajánlatkérő  úgy  rendelkezik,  hogy  az
elektronikus úton történő kapcsolattartás nem alkalmazandó, az eljárási cselekményekről készült
dokumentumok  és  írásbeli  nyilatkozatok  -  ahol  valamely  kapcsolattartási  formát  e  törvény
kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetőek:
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a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján[;], vagy”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Kbt. 46. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Kbt. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„46. §

(1)  Az  ajánlatkérő  [minden  egyes  ]a  közbeszerzési  eljárását  -  annak  előkészítésétől  az  eljárás
alapján kötött szerződés teljesítéséig - írásban köteles dokumentálni.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés - Kbt. 103. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) A Kbt. 103. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Legkésőbb a 98. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti tárgyalásos eljárás megkezdése napján
az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtani az eljárás alkalmazását megalapozó
körülményekről szóló tájékoztatást, a 98. § (4) bekezdés d) pont szerinti esetben továbbá az érintett
szervezet nevét és címét.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés - Kbt. 109. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

42. §

(1) A Kbt. 109. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4)  Az  elektronikus  katalógust  az  ajánlattevőnek  egy  konkrét  közbeszerzési  eljárásban  vagy
részajánlattétel  biztosítása  esetében  adott  részben  való  részvétel  céljából  kell  létrehoznia,  az
ajánlatkérő által a (3) bekezdés b) pontja szerint megállapított műszaki leírásnak és formátumnak,
valamint  a  [külön  ]kormányrendelet  alapján  előírt,  elektronikus  kommunikációra  vonatkozó
követelményeknek megfelelően.”
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (1) bekezdés - Kbt. 113. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

43. §

(1) A Kbt. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  ajánlatkérő  a  nyílt,  a  meghívásos  és  a  tárgyalásos  eljárást  megindító  felhívást  nem
hirdetmény  útján  teszi  közzé.  Az  ajánlatkérő  az  eljárás  megindításának  napját  legalább  öt
munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a megindítandó eljárásról
szóló  összefoglaló  tájékoztatást  közzétenni  az  EKR-ben.  Az  ajánlatkérő  az  összefoglaló
tájékoztatással egyidejűleg köteles az EKR-ben rögzíteni azon, legalább három gazdasági szereplő
nevét  és  címét,  amelyeknek  az  eljárást  megindító  felhívást  saját  kezdeményezésére  meg  fogja
küldeni. Az összefoglaló tájékoztatásban konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és címét,
az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőséget, a szerződés tárgyát, a beszerzés mennyiségét vagy a
teljesítés  nagyságrendjét  meghatározó  más  adatot,  a  szerződés  időtartamát  vagy  a  teljesítés
határidejét,  a teljesítés helyét, a 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartást,  valamint a gazdasági
szereplőknek szóló arra vonatkozó felhívást, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az ajánlatkérőnél
jelezzék az ajánlatkérő által az összefoglaló tájékoztatásban meghatározott időpontig, amely nem
lehet az összefoglaló tájékoztatás megküldését követő ötödik munkanapnál korábbi.  A 75. § (6)
bekezdését  úgy  kell  alkalmazni,  hogy  az  eljárást  megindító  felhívás  helyett  az  összefoglaló
tájékoztatásban  kell  a  75.  §  (2)  bekezdés  e)  pontjának  alkalmazására  vonatkozó  információt
megadni.  Az  összefoglaló  tájékoztatás  további  adataira  és  részletes  adattartalmára  vonatkozó
rendelkezéseket  [külön ]jogszabály tartalmazza.  A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat  az
összefoglaló  tájékoztatásban úgy kell  megadni,  hogy annak alapján  a  gazdasági  szereplők meg
tudják  ítélni,  hogy  az  eljárás  iránti  érdeklődésüket  kívánják-e  az  ajánlatkérőnél  jelezni.  Az
érdeklődés  jelzésére  a  41.  §  azzal  az  eltéréssel  alkalmazandó,  hogy  az  elektronikus  úton  tett
nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni. A tájékoztatás
tartalma  a  közzétételét  követően  nem  módosítható.  Ha  az  ajánlatkérő  nem  vagy  nem  a
tájékoztatásban szereplő adatoknak megfelelően kívánja az eljárást megindítani, abban az esetben a
tájékoztatást  köteles visszavonni legkésőbb a megküldésétől számított  tizenkét hónapon belül és
köteles értesíteni írásban azokat a gazdasági szereplőket, akik addig az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (2) bekezdés - Kbt. 165. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kbt. 165. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A [közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1)
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bekezdésében  foglaltak  mellett  a  ]Közbeszerzési  Döntőbizottság  annak  eldöntésében,  hogy
indokolt-e a bírság kiszabása, valamint a bírság összegének – továbbá a 62. § (1) bekezdés q) pont
szerinti jogsértés megállapítása esetén az eltiltás időtartamának – megállapításában az eset összes
körülményét, így különösen

a) a jogsértés súlyát,
b) a közbeszerzés tárgyát és értékét,
c) a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását,
d) az e törvénybe ütköző magatartásnak az adott közbeszerzés vonatkozásában történt ismételt
tanúsítását,
e) a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időtartamot,
d) támogatásból  megvalósult  beszerzés  esetén azt  a  körülményt,  ha a  jogsértéshez más szerv
eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat

figyelembe veszi. A bírság összegének és az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell
venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § - Kbt. 179. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

55. §

A Kbt. 179. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A [Hatóság dolgozóinak]Hatóságnál foglalkoztatottak jogviszonyára – az e törvényben foglalt
eltérésekkel  –  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX. törvény (a  továbbiakban:
Kttv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (1) bekezdés - Kbt. 187. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

59. §

(1) A Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság
[a) ]naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi)

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (2) bekezdés - Kbt. 187. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pontja a következő ah) alponttal egészül ki:
(A Hatóság
[a) ]naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi)

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (4) bekezdés - Kbt. 187. § (2) bekezdés új nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Kbt. 187. § (2) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(A Hatóság)

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (5) bekezdés - Kbt. 187. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Kbt. 187. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés  a) pont  ag) alpontjában foglalt feladatok ellátásához a védett munkahelyek
kötelesek  ezen  minőségükről  –  valamint  az  adataikban  történt  változásokról  –  haladéktalanul
tájékoztatni  a  Hatóságot  az  általuk  gyártott  vagy  forgalmazott  termékek,  [illetve]valamint a
részükről nyújtott szolgáltatások megjelölésével együtt.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

60. §

A Kbt. „A Hatóság működése” című alcíme a következő  [191/A.-191/D. §-al]191/A-191/D. §-sal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - Kbt. 191/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §
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A Kbt. „A Hatóság működése” című alcíme a következő 191/A.-191/D. §-al egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti besorolási fokozaton belül nincsenek fizetési fokozatok,
a (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti besorolási fokozat I. és II. fizetési fokozatokból áll. A[ tanácsos
besorolású  köztisztviselőt  öt  év  közszolgálati  jogviszonyban  eltöltött  idő  után  tanácsos  II.
fizetési  fokozatba,  a  vezető  tanácsos  besorolású  köztisztviselőt  tizenkét  év  közszolgálati
jogviszonyban töltött idő után vezető tanácsos II. fizetési fokozatba, a főtanácsos besorolású
köztisztviselőt  húsz  év  közszolgálati  jogviszonyban  töltött  idő  után  főtanácsos  II.  fizetési
fokozatba,  a  vezető  főtanácsos  besorolású  köztisztviselőt  harminc  év  közszolgálati
jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsos II. fizetési fokozatba kell besorolni.]

a)  tanácsos  besorolású  köztisztviselőt  öt  év  közszolgálati  jogviszonyban  eltöltött  idő  után
tanácsos II. fizetési fokozatba,
b) vezető tanácsos besorolású köztisztviselőt tizenkét év közszolgálati jogviszonyban töltött idő
után vezető tanácsos II. fizetési fokozatba,
c)  főtanácsos  besorolású  köztisztviselőt  húsz  év  közszolgálati  jogviszonyban  töltött  idő  után
főtanácsos II. fizetési fokozatba,
d) vezető főtanácsos besorolású köztisztviselőt harminc év közszolgálati jogviszonyban töltött idő
után vezető főtanácsos II. fizetési fokozatba

kell besorolni.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. §
Módosítás jellege: módosítás

63. §

(1) A Kbt. 197. §-a a következő [(11)-(14)](10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

[„(11) E törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló
2018. évi […] törvény (a továbbiakban: Mód3. tv.) által megállapított rendelkezéseit – a (12)-
(14)  bekezdésben  foglaltak  kivételével  –  a  Mód3.  tv.  hatálybalépése  után  megkezdett
beszerzésekre,  közbeszerzési  eljárások  alapján  megkötött  szerződésekre,  tervpályázati
eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra, valamint a Mód3. tv. hatálybalépése után
kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

(12) E törvénynek a Mód3. tv. által megállapított 5. § (3) bekezdésének rendelkezései a Mód3.
tv.  hatálybalépésekor  fennálló  támogatási  jogviszonyok  alapján  még  fel  nem  használt
támogatás  esetében is  alkalmazhatók,  kivéve,  ha a támogatás  felhasználása  céljából  olyan
közbeszerzési eljárás van folyamatban, amelyben az ajánlatkérő az 53.  §-ban foglaltaknak
megfelelően már nem léphet vissza a közbeszerzéstől.

(13) E törvénynek a Mód3. tv. 11. §-a által megállapított 40. § (2) bekezdését alkalmazni kell a
Mód3.  tv.  hatályba  lépése  előtt  az  EKR-ben  megindított  eljárásokért  –  az  elektronikus
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közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján – fizetett
rendszerhasználati díjakra is.

(14) E törvénynek a Mód3. tv. által megállapított 177. § (3) bekezdésének rendelkezéseit a
Mód3. tv. hatálybalépését követő igényérvényesítésekre kell alkalmazni.”]

„(10) E törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018.
évi  …  törvény  (a  továbbiakban:  Mód3.  tv.)  által  megállapított  rendelkezéseit  –  a  (11)-(13)
bekezdésben foglaltak kivételével  –  a  Mód3.  tv.  hatálybalépése után megkezdett  beszerzésekre,
közbeszerzési  eljárások  alapján  megkötött  szerződésekre,  tervpályázati  eljárásokra  és  előzetes
vitarendezési eljárásokra,  valamint a Mód3. tv.  hatálybalépése után kérelmezett,  kezdeményezett
vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

(11) E törvénynek a Mód3. tv. által megállapított 5. § (3) bekezdésének rendelkezései a Mód3. tv.
hatálybalépésekor  fennálló  támogatási  jogviszonyok  alapján  még  fel  nem  használt  támogatás
esetében  is  alkalmazhatók,  kivéve,  ha  a  támogatás  felhasználása  céljából  olyan  közbeszerzési
eljárás van folyamatban, amelyben az ajánlatkérő az 53. §-ban foglaltaknak megfelelően már nem
léphet vissza a közbeszerzéstől.

(12) E törvénynek a Mód3. tv. 11. §-a által megállapított 40. § (2) bekezdését alkalmazni kell a
Mód3. tv. hatályba lépése előtt az EKR-ben megindított eljárásokért – az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján – fizetett rendszerhasználati díjakra is.”

(2) A Kbt. 197. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) E törvénynek a Mód3. tv. által megállapított 177. § (3) bekezdésének rendelkezéseit a Mód3.
tv.  által  megállapított  177.  §  (3)  bekezdés  hatálybalépését  követő  igényérvényesítésekre  kell
alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (1) bekezdés - Kbt. 198. § (1) bekezdés 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

64. §

(1) A Kbt. 198. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

„8.  az  elektronikusan  gyakorolható  eljárási  cselekmények,  az  elektronikus  árlejtés,  az
elektronikus katalógus, valamint az elektronikus úton történő beszerzés részletes, az elektronikus
út által szükségessé tett mértékben e törvénytől eltérő szabályait, az elektronikus kommunikációs
eszközök  kötelező  alkalmazása  alóli  kivételeket,  az  EKR  működésével,  valamint  igénybe
vételének  részletes  feltételeivel,  az  e  törvényben  előírtakon  kívül  az  adott  közbeszerzésre
vonatkozóan az EKR-ben rögzítendő – személyes adatnak nem minősülő – adatok körével, az
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EKR használatáért fizetendő díj befizetésének elmulasztása esetén a rendszer üzemeltetője által
alkalmazható intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseket;”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Kbt. 198. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

„22.  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadók  tevékenységére,  a  felelős  akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak
igazolására,  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadók  nyilvántartásba  vételére,  a
nyilvántartásba  vétel  folyamatára,  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadók
névjegyzékére,  annak  vezetésére,  a  névjegyzékbe  vétel  feltételeire,  a  felelős  akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadók szakmai testületére,  valamint a felelős akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokat;”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kbt. 198. § (2) bekezdés [a) és b) ]a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés - Kbt. 198. § (2) bekezdés új c) és d) 
pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Kbt. 198. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a közbeszerzésekért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„c)  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadók  névjegyzékbe  vételéért  fizetendő  –  az
adópolitikáért  felelős  miniszter  egyetértésével  megállapított  –  igazgatási  szolgáltatási  díj
mértékére,  a  díj  beszedésére,  kezelésére,  nyilvántartására,  visszatérítésére,  valamint  a
névjegyzékbe történő felvételért,  a bejegyzés  megújításáért,  illetve a névjegyzékbe bejelentett
adatok  kiegészítéséért  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértékére,  kezelésére,
nyilvántartására, visszatérítésére vonatkozó szabályokat;
d)  az  EKR  használatáért  fizetendő  –  az  adópolitikáért  felelős  miniszter  egyetértésével
meghatározott  –  igazgatási  szolgáltatási  díjjal,  az  EKR  fenntartásával  és  működtetésével
kapcsolatos sajátos szabályokat;”
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Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Kbt. 198. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) az  EKR  használatáért  fizetendő  –  az  adópolitikáért  felelős  miniszter  egyetértésével
meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjjal,  az EKR fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos sajátos szabályokat;”]

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § 13. pont
Módosítás jellege: módosítás

65. §

A Kbt.
13.  99.  §  (1)  bekezdésében  a  „kezdődik”  szövegrész  helyébe  a  „vagy  a  tárgyalások
megkezdésével [indul.”]indul” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § 42. pont és új 43. pont
Módosítás jellege: módosítás

65. §

A Kbt.
42.  187.  §  (11)  bekezdésében az  „ab)  alpontja”  szövegrész  helyébe  az  „ab)  és  ac)  alpontja”
szöveg,
43.  195.  §  (1)  bekezdésében  a  „(részvényesi,  tagsági  stb.)”  szövegrész  helyébe  a  „(például
részvényesi, tagsági)” szöveg, a „központi költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „Kormány
tagja, központi költségvetési szerv” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Kbt.
7. 75. § (2) [bekezdésében ]bekezdés f) pontjában a „folyamatba épített”,

szövegrész.
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Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés 13. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Kbt.
13. 116. § (5) bekezdésében a „(4) és”,

szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés 20. pont és új 21. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Kbt.
20. 187. § (2) bekezdés t) pontjában a „ , jóváhagyja a Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti
és működési szabályzatát”,
21. 195. § (4) bekezdésében az „eljárási”

szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. §
Módosítás jellege: módosítás

67. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(5) bekezdésben foglalt  [eltérésekkel]kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

(2) A 38. §, a 48-62. §, a 63. § (2) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65. § 23-24., 27-29., 31-38. és
40-42. pontja, a 66. § (1) bekezdés 1. és 6-8. pontja, valamint a 66. § (2) bekezdés 16-20. pontja
2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 4-5. §, a 7-10. §, a 12-37. §, a 39-41. §, a 43-46. §, a 65. § 1-22., 25-26., 30. és 39.
pontja, a 66. § (1) bekezdés 2-3. és 5. pontja, valamint a 66. § (2) bekezdés 1-15. pontja 2019.
április 1-jén lép hatályba.
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 29.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § - Kbt. 5. § (3) bekezdés b) pont
egyedi [munkahely-
teremtési]munkahelyteremtési támogatásból…

2.
5. § (1) bekezdés - Kbt. 27. § (1) 
bekezdés

… személyeket[,] vagy…

3.
5. § (2) bekezdés - Kbt. 27. § (3) 
bekezdés c) pont

… eljárásba, kivéve… 
…a)-b) [pontokban]pontban meghatározott…

4.
5. § (2) bekezdés - Kbt. 27. § (3) 
bekezdés d) pont

…a)-b) [pontokban]pontban meghatározott…

5. 11. § - Kbt. 40. § (2) bekezdés
…valamint [igénybe vételének ]
igénybevételének részletes …

6. 13. § - Kbt. 41/A. § (1) bekezdés
…a [papír alapú ]papíralapú dokumentum … 
…a [papír alapon ]papíralapon hitelesített … 
…a [papír alapon ]papíralapon vagy …

7. 13. § - Kbt. 41/C. § (2) bekezdés
…egészében [papír alapon ]papíralapon 
történik.

8.
15. § - Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pont
cd) alpont

…időpontját, valamint

9. 15. § - Kbt. 43. § (2) bekezdés d) pont …(6) bekezdés és …

10.
17. § (2) bekezdés - Kbt. 47. § (2a) 
bekezdés

…egészében [papír alapon ]papíralapon 
történik …

11.
25. § (1) bekezdés - Kbt. 68. § (1a) 
bekezdés

…egészében [papír alapon ]papíralapon 
történik,…

12.
29. § (1) bekezdés - Kbt. 79. § (4) 
bekezdés

…valamint [ezen felül ]ezenfelül a …

13. 34. § módnyitó …közölni [kell:)]kell)

14. 35. § - Kbt. 98. § (2b) bekezdés A [98. § ](2) …

15.
42. § (3) bekezdés - Kbt. 109. § (14) 
bekezdés

… [melyben]amelyben megjelöli…

16. 46. § - Kbt. 123. § (2) bekezdés … harminc[,] -…

17.
49. § (3) bekezdés - Kbt. 152. § (9) 
bekezdés

…a [152. § ](2) …

18. 51. § - Kbt. 154. § (1a) bekezdés …a [Kbt. ]145.…

19. 58. § (1) bekezdés nyitó szövegrész … [§-ának]§ (2)…

20.
58. § (1) bekezdés - Kbt. 185. § (2) 
bekezdés

… jogviszonyban[,] vagy…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

21.
62. § (2) bekezdés - Kbt. 195. § (6) 
bekezdés

…képzéseken [résztvevők ]részt vevők listáját 
… 
…képzéseken [résztvevők ]részt vevők 
személyazonosító …

22.
64. § (1) bekezdés - Kbt. 198. § (1) 
bekezdés 8. pont

…valamint [igénybe vételének ]
igénybevételének részletes …

Indokolás

1. Jogtechnikai  pontosító  rendelkezés  a  jogszabályszerkesztésről  szóló 61/2009.  (XII.  14.)  IRM
rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 70. § (3) bekezdésére figyelemmel, mely szerint egy fogalmat nem
lehet más fogalomként értelmezni. Ehelyett arról lehet rendelkezni, hogy egy fogalomra vonatkozó
rendelkezéseket kell egy másik fogalomra is alkalmazni. A módosításnak tehát nem célja és nem
eredményezi  a  normatív  tartalom változását.  A módosítás  továbbá  a  Jszr.  22.  §  (3)  bekezdése
értelmében  a  külön  jelző  elhagyására  irányul  a  törvényjavaslat  által  meghatározott,  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) e törvényjavaslat által
megállapított 41. § (7) bekezdésben. 
2. Jogtechnikai pontosítás.
3. Nyelvhelyességi pontosítás.
4. Jogtechnikai pontosítás.
5. Jogtechnikai  pontosítás,  amely  a  normatív  tartalmat  nem  változtatja  meg,  az  ajánlatkérők
továbbra  is  minden  közbeszerzési  eljárásuk  tekintetében  kötelesek  az  eljárásaik  teljes  körű
dokumentálására.
6. Jogtechnikai pontosítás.
7. A Jszr. 22. § (3) bekezdése értelmében a jogszabályra hivatkozás előtti „külön” jelző elhagyására
irányul.
8. Jogtechnikai  pontosítás,  kiegészítés,  valamint  a  Jszr.  22.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a
jogszabályra hivatkozás előtti „külön” jelző elhagyására irányul. 
9. Az Országgyűléshez 2018. november 6-án benyújtásra került a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról  szóló  törvény  hatálybalépésével  összefüggő  egyes  törvények  módosításáról  szóló
T/3370 számú törvényjavaslat, amelynek 10. §-a a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kszsztv.) 2019. január 1-jei hatályba lépésének 2020.
január 1-jére történő elhalasztására irányul. Tekintettel arra, hogy a jelen törvényjavaslat (T/3374)
53. §-ában – amely ugyancsak 2019. január 1-jén lép hatályba – mereven hivatkozik a Kszsztv.-re,
amely formában a normatív hatás kiváltására alkalmatlan lenne a hivatkozás fenntartása, így annak
elhagyása szükséges. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
165.  §  (11)  bekezdése  módosításának  előkészítése  során  a  Kszsztv.  10.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott,  –  a  közigazgatási  bírságok  kiszabása  során  mérlegelendő  szempontok  körében
fennálló – Kbt.-vel párhuzamos rendelkezései is figyelembe vételre kerültek oly módon, hogy a
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párhuzamosság  kiküszöbölése  érdekében  a  vonatkozó  rendelkezések  nem  szerepelnek  e
törvényjavaslat  53.  §-ában.  A Kszsztv.  hatályba  lépésének  elhalasztásával,  valamint  a  merev
hivatkozás  hiányában  azonban  szükséges  a  törvényjavaslat  kiegészítése  a  hatályos  Kbt.-ben  is
megtalálható,  a  Kszsztv.  rendelkezéseivel  párhuzamos  mérlegelési  szempontokkal  (ld.  ismételt
jogsértés,  valamint  a  jogsértés  megtörténte  és  a  jogorvoslati  eljárás  megindítása  között  eltelt
időtartam). 
10. A Közbeszerzési Hatóság „dolgozói” kifejezés helyett helyesebb meghatározás alkalmazására
irányuló módosítás.
11. Jogtechnikai pontosítás.
12. Jogtechnikai pontosítás.
13. Jogtechnikai pontosítás.
14. Jogtechnikai pontosítás.
15. Jogtechnikai pontosítás.
16. A  módosítás  az  átláthatóbb  tagolás  kialakítására  irányul,  a  szabályozás  könnyebb
áttekinthetősége érdekében.
17. A módosítás a törvényjavaslat 63. §-a tekintetében rendezi, hogy a Kbt. 197. §-ának jelenleg
nincs (10) bekezdése, így a bekezdések számozását szükséges módosítani. A módosítással továbbá a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre történő merev hivatkozás rugalmasra történő módosítása is
megvalósul a Jszr. 18. § (2) bekezdésének megfelelően, amely ugyancsak nem okoz a normatív
tartalomban változást. Emellett a módosítás a törvényjavaslat 63. §-a tekintetében – a Kbt. 197. §
(13) bekezdésével történő kiegészítése körében – új bekezdést vezet be, mivel az adott átmeneti
rendelkezés a többi, ugyanazon §-on belüli bekezdéstől eltérő időpontban lép hatályba,  amely a
hatályba léptető rendelkezések módosítása során is megfelelően kezelésre kerül.
18. A törvényjavaslat 16. §-a által bevezetett, a Kbt. 46. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az
EKR-ben  rögzítendő  adatok  körének  meghatározását  a  Kbt.  felhatalmazása  alapján  alkotott
jogszabály  tartalmazza,  azonban  az  EKR-rel  kapcsolatos  felhatalmazó  rendelkezések  között  ez
nincs nevesítve, ezért szükséges a felhatalmazó rendelkezések e körben történő kiegészítése.
19-22. A felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenységet  szabályozó  miniszteri
rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2019. január 1-jétől
hatályos 8. § (3) bekezdésével való összhang megteremtése érdekében – amely arról rendelkezik,
hogy miniszteri rendelet nem állapíthat meg a törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő
eljárási  rendelkezéseket  –  hatályon  kívül  helyezésre  kerül  és  a  jogintézmény  tekintetében
kormányrendelet megalkotására van szükség. A kormányrendelet megalkotásának szükségességére
tekintettel  a  felhatalmazást  a  továbbiakban  a  Kormány  részére  kell  biztosítani.  Ugyanakkor  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (2) bekezdése szerint
az igazgatási szolgáltatási díjat továbbra is miniszteri rendeletben kell megállapítani.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

23. Jogtechnikai pontosítás.
24. A módosítás által bevezetett szövegcserés módosítás célja a Kbt. 195. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezések tisztázása,  a normavilágosság elvének megfelelő módosítása,  amely egyértelművé
teszi  azt  a  jogalkotói  szándékot,  hogy a közbeszerzésekért  felelős  miniszter  ellenőrzése  körébe
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esnek azon gazdasági társaságok közbeszerzési  eljárásai is,  amelyekben közvetlenül a Kormány
tagjai gyakorolják a tulajdonosi jogokat. A módosító javaslat továbbá egy jogtechnikai pontosítást is
tartalmaz, a „stb.” fordulat helyett jogszabályban helyénvalóbb az azonos jelentéstartalmú „például”
fordulat alkalmazása. 
25. Jogtechnikai pontosítás.
26. Jogtechnikai pontosítás.
27. A Kbt. 195. § (4) bekezdése a közbeszerzésekért felelős miniszter feladatai körében lehetőséget
ad a központi ellenőrzésekkel összefüggésben bírság kiszabására azokkal az ellenőrzéssel érintett
szervezetekkel szemben, amelyek nem teljesítik az ellenőrzésekre vonatkozó külön jogszabályban
meghatározott  kötelezettségeiket,  vagy  a  határidőket  elmulasztják.  A  módosítás  továbbá
jogtechnikai szempontból tisztázza, hogy ezen bírság nem csupán eljárási jellegű, hanem anyagi
jogi bírság is lehet, miként az egyébként a 195. § (4) bekezdés szövegezéséből is látható. Többek
között a miniszter általi ellenőrzés kezdeményezésére nyitva álló határidők elmulasztása esetén is
szükséges biztosítani a bírság kiszabásának lehetőségét, amely természetében anyagi jogi, és nem
eljárási bírság. Nem zárható ki azonban, hogy az ellenőrzés során is olyan súlyos mulasztást követ
el az ellenőrzéssel érintett szervezet, hogy eljárási bírság kiszabásának lehet helye, ezért a Kbt. 195.
§ (4) bekezdéséből tisztázó jelleggel elhagyásra kerül a bírság jogi természetére vonatkozó utalás.
28. A hatályba léptető rendelkezések tisztázását szolgáló pontosítások, amelyek egyrészről azt az
ellentmondást tisztázzák, mely szerint a törvényjavaslat két eltérő időpontban történő hatálybalépést
határozott  meg  a  38.  §  vonatkozásában,  másrészről  a  törvényjavaslat  63.  §-ában  foglalt
rendelkezések eltérő hatályba lépését rendezik.  Utóbbi esetében mivel a törvényjavaslat  54.  §-a
módosítja  a  Kbt.  177.  §  (3)  bekezdését,  és  a  törvényjavaslat  szerint  a  rendelkezés  hatályba
lépésének időpontja 2019. január 1-je, így az erre vonatkozó átmeneti rendelkezés hatályba lépésére
is ezzel egy időben van szükség. 
29. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítást tartalmazó táblázat.
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