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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  módosításáról szóló  T/3374.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
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
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kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetőek:
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: Új 43. §
Módosítás jellege: kiegészítés

43. §

A Kbt. 111. §-a a következő y)-z) ponttal egészül ki:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)

„y) az éves nettó 10 millió forintot meg nem haladó árbevételű start szövetkezet által előállított
áruk, teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére;
z) a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint Magyarország
címerének és  zászlajának használatáról,  valamint  állami  kitüntetéseiről  szóló  2011.  évi  CCII.
törvény alapján a Köztársasági Elnöki Hivatal által ellátott feladatok megvalósítása érdekében
történő beszerzés esetén.”

Módosítópont sorszáma: 9.
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
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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: 10.
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)
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: 11.
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.”
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Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (1) bekezdés
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)

„ae) a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének
jogerős bírósági határozatban megállapított vagy a gazdasági szereplő által nem vitatott súlyos
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit - beleértve azt is, ha a
szerződésszegés  a  szerződés  felmondásához  vagy  a  szerződéstől  való  elálláshoz,  kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett,
valamint  ha  a  nyertes  ajánlattevőként  szerződő  fél  olyan  magatartásával,  amelyért  felelős,
részben  vagy  egészben  a  szerződés  lehetetlenülését  okozta  -  azzal,  hogy  az  adatoknak  a
honlapon  a  szerződésszegéstől  vagy  a  bírósági  határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított
három évig kell elérhetőnek lenniük;”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (2) bekezdés
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)

„ah) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét;”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

„x) naprakészen vezeti az EKR-ben a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (5) bekezdés - Kbt. 187. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(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: 16.
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: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - Kbt. 191/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

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.”
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Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

63. §

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

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § - Kbt. 197. §
Módosítás jellege: módosítás

63. §

(1) A Kbt. 197. §-a a következő (11)-(14) 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
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.
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(11) E törvénynek a Mód3. tv. által megállapított 5. § (3) bekezdésének rendelkezései a Mód3. tv.
hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyok alapján még fel nem használt –, az egyházi
jogi  személyek  esetében  a  támogató  felé  még  el  nem  számolt  –  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.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(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: 21.
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  [EKR  használatáért  fizetendő  díj  befizetésének
elmulasztása  esetén  a  rendszer  üzemeltetője  által  alkalmazható  intézkedésekkel  ]e
törvényben  előírtakon  kívül  az  adott  közbeszerzésre  vonatkozóan  az  EKR-ben  rögzítendő  –
személyes adatnak nem minősülő – adatok körével kapcsolatos rendelkezéseket;”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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(2) A Kbt. 198. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(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: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés - Kbt. 198. § (2) bekezdés új c) 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;”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (3) bekezdés - Kbt. 198. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(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 használatáért fizetendő díj befizetésének
elmulasztása  esetén  a  rendszer  üzemeltetője  által  alkalmazható  intézkedésekkel,  az  EKR
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos sajátos szabályokat;”

Módosítópont sorszáma: 26.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. §
Módosítás jellege: módosítás

65. §

A Kbt.
1. 12. § (4) bekezdésében az „az ajánlatkérővel kötendő szerződés” szövegrész helyébe az „az
ajánlatkérővel kötendő, (1) bekezdés szerinti, közszolgáltatói szerződés” szöveg,
2. 21. § (1) bekezdésében a „ha e törvény valamely közbeszerzés megvalósítására a Harmadik
Rész  alkalmazását  rendeli”  szövegrész  helyébe  a  „ha  e  törvény  valamely  közbeszerzés
megvalósítására  –  ideértve  a  3.  melléklet  szerinti  szociális  és  egyéb  szolgáltatások
igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárásokat is - a Harmadik Rész alkalmazását rendeli”
szöveg,
3.  21.  §  (6)  bekezdésében  az  „Az  5.  §  (3)  bekezdése  szerinti  ajánlatkérő  a  Harmadik  részt
alkalmazva köteles eljárni” szövegrész helyébe az „Az 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérő a
Harmadik Részt alkalmazva is eljárhat” szöveg,
4. 26. § (1) bekezdésében a „kivéve az 5. § (2)–(3) bekezdése szerinti ajánlatkérőt” szövegrész
helyébe a „kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt” szöveg,
5.  45.  §  (1)  bekezdésében  az  „a  kérelem  beérkezését  követő  két  munkanapon  belül  kell
biztosítani”  szövegrész helyébe az „a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell
biztosítani, nem elektronikus hozzáférhetővé tétel,  hanem a gazdasági szereplő képviselőjének
személyes megjelenése útján” szöveg,
6. 50. § (2) bekezdés p) pontjában az „a benyújtás módját” szövegrész helyébe az „a benyújtás
módját (az EKR internetcímét)” szöveg,
7. 50. § (2) bekezdés r) pontjában az „amennyiben nem elektronikusan történik” szövegrészek
helyébe az „amennyiben a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely okból részben vagy egészben
nem elektronikusan történik” szöveg,
8. 55. § (7) bekezdésében a „visszavontnak kell tekinteni” szövegrész helyébe az „az új ajánlat
vagy részvételi jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia” szöveg,
9. 68. § (1) bekezdésében a „lejártának időpontjában” szövegrész helyébe a „lejártát követően,
jogszabályban meghatározott időtartam elteltével” szöveg,
10. 68. § (4) bekezdésében az „ajánlatok bontásának megkezdése előtt” szövegrész helyébe az
„ajánlatok bontásakor” szöveg,
11. 81. § (7) bekezdésében a „harmincöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, a „harminc”
szövegrész helyébe a „harmincöt” szöveg, az „elektronikus úton is benyújthatóak” szövegrész
helyébe a „nem vagy csak részben nyújthatóak be elektronikus úton.” szöveg,
12. 84. § (4) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonöt” szöveg, a „huszonöt”
szövegrész  helyébe  a  „harminc”  szöveg,  az  „elektronikus  úton  is  benyújthatóak”  szövegrész
helyébe a „nem vagy csak részben nyújthatóak be elektronikus úton.” szöveg,
13.  99.  §  (1)  bekezdésében  a  „kezdődik”  szövegrész  helyébe  a  „vagy  a  tárgyalások
megkezdésével indul.” szöveg,
14.  102.  §  (2)  bekezdésében  a  „gazdasági  szereplőknek”  szövegrész  helyébe  a  „gazdasági
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szereplőknek, vagy megkezdi velük a tárgyalást” szöveg,
15. 105. § (5) bekezdésében az „a 73–75. §” szövegrész helyébe az „a 71-76. §” szöveg,
16.  114.  §  (12)  bekezdésében  a  „ha  a  beszerzés  értéke”  szövegrész  helyébe  a  „ha  az  adott
beszerzés – a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értéke” szöveg,
17. 115. § (7) bekezdésében a „honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban” szövegrész helyébe
az „az EKR-ben” szöveg,
18.  117.  §  (3)  bekezdésében  az  „és  helyszínen”  szövegrész  helyébe  az  „és  –  amennyiben  e
törvény értelmében nem elektronikus bontásra kerül sor – helyszínen” szöveg,
19. 119. § (2) bekezdés b) pontjában a „39. §-ban” szövegrész helyébe a „41/C. §-ban” szöveg,
20.  119.  §  (2)  bekezdés  k)  pontjában  a  „címét”  szövegrész  helyébe  a  „címét  (az  EKR
internetcímét)” szöveg,
21. 119. § (2) bekezdés m) pontjában a „ha nem elektronikusan történik” szövegrészek helyébe a
„ha  a  41/C.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  valamely  okból  részben  vagy  egészben  nem
elektronikusan történik” szöveg,
22.  138.  §  (4)  bekezdésében  az  „értékelttel  egyenértékű”  szövegrész  helyébe  az  „értékelttel
legalább egyenértékű” szöveg,
23. 145. § (3) bekezdésében az „e törvénybe, illetve az e törvény” szövegrész helyébe az „a
közbeszerzésekről szóló törvénybe, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény” szöveg,
24. 146. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés a)-b) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
b) pontja” szöveg,
25. 148. § (7) bekezdés  b)  pontjában az „a Közbeszerzési  Hatóság részére az előírt  határidő
lejártánál később megküldött” szövegrész helyébe az „az EKR-ben az előírt határidő lejártánál
később  rögzített”,  a  „Közbeszerzési  Hatóság  honlapján”  szövegrész  helyébe  az  „EKR-ben”
szöveg,
26. 148. § (7) bekezdés e) pontjában a „[43. § (1) bekezdés f) pont]” szövegrész helyébe a „[43. §
(1)  bekezdés  c)  pont]”  szöveg,  a  „Közbeszerzési  Hatóság  által  működtetett  adatbázisban  -
amennyiben a Közbeszerzési  Adatbázisban való közzététel  valamely okból nem lehetséges az
ajánlatkérő saját vagy fenntartója honlapján – való” szövegrész helyébe a „a CoRe-ban történő”
szöveg,
27. 149. § (1) bekezdés a) pontjában a „képviselőjének” szövegrész helyébe az „a 145. § (7)
bekezdés szerinti képviselőjének” szöveg,
28. 151. § (2) bekezdésében a „hiánypótlási felhívást bocsát ki” szövegrész helyébe az „öt napos
határidő tűzésével hiánypótlási felhívást bocsát ki” szöveg, az „elutasítja” szövegrész helyébe a
„visszautasítja” szöveg,
29. 152. § (1) bekezdésében az „e törvénybe” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekről szóló
törvénybe, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján alkotott rendeletbe”
szöveg,
30. 153. § (2) bekezdésében a „43. § (1) bekezdés a)-f) pontja” szövegrész helyébe a „43. § (1)
bekezdés  a)-c)  pontja  és  43.  §  (2)  bekezdés  a)-c)  pontja”  szöveg,  az  „a  Közbeszerzési
Adatbázisban.”  szövegrész  helyébe  a  „a  CoRe-ban,  valamint  ha  az  e  törvény felhatalmazása
alapján alkotott  jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi,  az
EKR-ben.” szöveg,
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31.  163.  §  (1)  bekezdésében  a  „tízezer  forinttól  ötszázezer  forintig.”  szövegrész  helyébe  az
„esetenként tízezer forinttól, természetes személy esetén ötszázezer forintig, jogi személy vagy
egyéb szervezet esetén egymillió forintig” szöveg,
32. 165. § (12) bekezdésében a „végrehajthatóságának” szövegrész helyébe a „véglegességének”
szöveg,
33. 175. § (2) bekezdésében a „befejezésétől” szövegrész helyébe a „befejezésétől,  vagyis az
ellenőrzési jegyzőkönyv kézbesítésétől” szöveg,
34.  181.  §  (2)  bekezdésében  a  „közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvényt  (a  továbbiakban:
Kttv.)” szövegrész helyébe a „Kttv.-t” szöveg,
35. 182. § (1) bekezdésében a „tizenhárom” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
36. 182. § (9) bekezdésében a „legalább” szövegrész helyébe a „legfeljebb” szöveg,
37. 184. § (1) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
38.  185.  §  (1)  bekezdésében  az  „adminisztratív  tevékenységet”  szövegrész  helyébe  az
„adminisztratív tevékenységet – ideértve a Tanács tevékenységének koordinálását is –” szöveg,
39. 187. § (2) bekezdés k) pontjában a „működteti” szövegrész helyébe az „az archív adatok
tekintetében működteti” szöveg,
40. 187. § (2) bekezdés p) pontjában a „Tanács” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg,
41. 187. § (2) bekezdés v) pontjában a „feladatokat.” szövegrész helyébe a „feladatokat,” szöveg,
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: 27.
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: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Kbt.
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1. 18. § (4) bekezdés b) pontjában a „közzététele”,
2. 49. § (1) bekezdés f) pontjában a „közzététele”,
3. 49. § (2) bekezdésében a „közzététele,”,
4. 50. § (2) bekezdés b) pontjában a „közzététele”,
5. 52. § (4) bekezdés a) pontjában a „ vagy”,
6. 53. § (1) bekezdésében a „nyílt eljárás esetén”,
7. 75. § (2) bekezdésében a „folyamatba épített”,
8. 79. § (2) bekezdésében a „, telefaxon vagy elektronikus úton”,
9. 80. § (4) bekezdésében a „– faxon vagy elektronikus úton –”,
10.  113.  §  (2)  bekezdésében  a  „–  a  Közbeszerzési  Hatóság  felé  előzetesen  megjelölt  –”
szövegrész és az „az ajánlatkérőnél”,
11. 113. § (6) bekezdésében az „az ajánlatkérőnél”,
12. 114. § (9) bekezdésében a „közzététele”,
13. 116. (5) bekezdésében a „(4) és”,
14. 127. § (1) bekezdésében a „(faxon vagy elektronikus úton)” szövegrész és a „ , faxon vagy
elektronikus úton”,
15. 129. § (2) bekezdésében az „is”,
16. 181. § (1) bekezdésében az „A kinevezés egyszer ismételhető.”,
17. 182. § (11) bekezdésében az „A tagok tiszteletdíjra jogosultak,  amelynek havi mértékét a
Hatóság szervezeti és működési szabályzata rögzíti.”,
18. 187. § (2) bekezdés e) pontjában az „első ízben 2017. március 1-jéig, majd azt követően”,
19. 187. § (2) bekezdés s) pontjában a „felhasználva árstatisztikát készít, amelyet a”,
20. 187. § (2) bekezdés t) pontjában a „ , jóváhagyja a Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti
és működési szabályzatát”,
21. 195. § (4) bekezdésében az „eljárási”

szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 29.
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.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés 13. pont
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1)-(3) bekezdés
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]49-[62]63. §, a 64. § (2) bekezdése, a 65. § (2)-(3) bekezdése, a 66. § 23-24., 27-
29., 31-38. és 40-42. pontja, a  [66]67. § (1) bekezdés 1. és 6-8. pontja, valamint a  [66]67. § (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]44-[46]47. §, a [65]66. § 1-22., 25-26.,
30. és 39. pontja, a [66]67. § (1) bekezdés 2-3. és 5. pontja, valamint a [66]67. § (2) bekezdés 1-15.
pontja 2019. április 1-jén lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 32.
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 …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

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…

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. Lásd a T/3374/4/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/3374/4/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/3374/4/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/3374/4/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/3374/4/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Lásd a T/3374/4/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/3374/4/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. A módosító javaslat a törvényjavaslat adminisztratív terheket csökkentő céljával összhangban -
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hivatkozással az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 42. §-
ára  -  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  uniós  értékhatárok  alatti
közbeszerzésekre vonatkozó kivételi körét bővíti rendkívül korlátozott körben, két új jogintézmény
tekintetében.  A start  szövetkezetek  tekintetében  javaslat  indoka,  hogy a  Kormány  támogatja  a
szociális szövetkezetek működését és fejlődését, ugyanis e szövetkezetek biztosítják a hátrányos
helyzetű emberek közösségbe történő integrációjának lehetőségét, a leszakadó térségek gazdaság
fejlesztését  és  nem utolsósorban  az  erős  helyi  közösségek  megteremtésével  a  vidéki  népesség
elvándorlási  arányának  mérséklését,  a  demográfiai  mutatók  kedvező  alakulását.  A  szociális
szövetkezetek (start szövetkezetek) által  megtermelt áruk, valamint szolgáltatások beszerzésének
kivételi körben való szerepeltetése a helyi kis közösségekben létrejövő vállalkozások fenntartását
segítik elő. Továbbá a települési intézmények számára biztosítják a helyben előállított jó minőségű
áruhoz  való  hozzájutást.  A  kivételi  körben  való  szerepeltetés  ösztönzi  a  hátrányos  helyzetű
személyek foglalkoztatását felvállaló, az éves nettó 10 millió forintot meg nem haladó árbevételű
szociális szövetkezetek (start szövetkezetek) piaci helyzetének megerősítését. A kivételi körbe csak
az évi nettó 10 millió forintot meg nem haladó árbevételű start szövetkezetek tartoznának bele, így
biztosítható,  hogy a  start  szövetkezetek  csak  a  megfelelő  gazdasági  teljesítőképesség  eléréséig
részesüljenek kedvezményben. A magasabb árbevételű start szövetkezetek már megfelelő ár-érték
arányú  szolgáltatást  tudnak  nyújtani,  ezért  az  általános  közbeszerzési  szabályok  hatálya  alá
tartoznának.  A  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  társas  vállalkozásokra  vonatkozó  2016.  évi
adatbázisában a Fókusz Támogatási Program keretében támogatott 200 szociális szövetkezetből 74
szervezetre  vonatkozóan  állnak  rendelkezésre  részletes  adatok,  amelyek  alapján  a  szervezetek
pénzügyi  teljesítményéről  a következő megállapításokat lehet tenni.  Az értékesítés átlagos nettó
árbevétele az árbevétellel rendelkező és az árbevétellel nem rendelkező szövetkezetek körében 3
097 ezer forint volt, míg csak az árbevétellel rendelkező szövetkezetek átlagos nettó árbevétele 5
456 ezer forint volt. A 10 millió forintos határ úgy került meghatározásra, hogy az átlagos nettó
árbevétellel  rendelkező start  szövetkezetek  élhessenek a  javaslat  szerinti  kedvező  szabályokkal,
azonban az árbevételük növekedésével és gazdasági helyzetük megerősödésével együtt kikerülnek a
kedvezményezettek köréből. Az állami kitüntetések, valamint az 1990. évi XII. törvény alapján a
köztársasági  elnök által  adományozott  Kossuth-díj  és Széchenyi-díj  tervezése,  gyártása,  javítása
minden esetben speciális körültekintést igénylő,  szorosan az állami feladatellátáshoz kapcsolódó
beszerzési igényt jelent, amelyek jellege indokolja a nemzeti eljárásrendben a kivételi körök között
történő szerepeltetését. 
9. Lásd a T/3374/4/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/3374/4/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/3374/4/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/3374/4/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/3374/4/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/3374/4/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/3374/4/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/3374/4/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/3374/4/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
18-20. A módosítás a törvényjavaslat 63. §-a tekintetében rendezi, hogy a közbeszerzésekről szóló
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2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. §-ának jelenleg nincs (10) bekezdése, így a
bekezdések számozását szükséges módosítani.  A törvényjavaslatnak a Kbt.  5. § (3) bekezdésére
vonatkozó  átmeneti  rendelkezésével  kapcsolatban  változás,  hogy  az  egyházi  jogi  személyek
esetében nemcsak a még fel nem használt támogatások tekintetében nem szükséges a rendelkezés
alkalmazása,  hanem a  támogató  felé  még  el  nem számolt  támogatások  esetében  sem.  Mindez
természetesen nem jelent  jogalapot  az egyházi  jogi  személyek által  már megkötött  szerződések
felmondására  vagy  érvénytelenné  nyilvánítására.  Amint  arra  a  törvényjavaslat  indokolása  is
hivatkozik, esetükben nehézséget jelent sajátos szervezeti struktúrájuk, valamint az a körülmény,
hogy a részükre nyújtott állami támogatások kedvezményezettjei rendszerint maguk az egyházi jogi
személyek és nem azok belső egyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egységei.
Ennek eredményeként esetükben alapvető közbeszerzési szabályok alkalmazhatósága is kérdésessé
vált,  ily  módon  pedig  a  Kbt.  5.  §  (3)  bekezdésének  eredeti  jogalkotói  céljával  ellentétesen,  a
támogatások  hatékony  felhasználhatósága  nem  valósítható  meg.  A módosítás  alapján  a  fenti
körülmények miatt fennálló, és vitatható kérdések rendezhetők a támogató felé még el nem számolt
támogatások esetében is, vagyis az olyan alapvetőnek tűnő, ám az egyházi jogi személyek esetében
nehézséget jelentő kérdések, mint az ajánlatkérő pontos személye, vagy a részekre bontás tilalma
szabályainak mikénti érvényesítése, nem képezik akadályát a támogató felé történő elszámolásnak.
Mindezzel  együtt  is  azonban  ki  kell  emelni,  hogy a  kedvezményezett  egyházi  jogi  személyek
közbeszerzési  kötelezettsége az uniós jogi alapokon nyugvó Kbt.  5. § (2) bekezdés alapján – a
szervezeti strukturális nehézségektől függetlenül – továbbra is fennáll, a Kbt. 5. § (3) bekezdésével
elérni kívánt hazai jogalkotói célt – vagyis a támogatások hatékony és gazdaságilag legkedvezőbb
módon történő felhasználását  –  azonban nem szolgálja  a  közbeszerzési  kötelezettség  esetükben
történő fenntartása. A módosítás lényegében koherenciát teremt a törvényjavaslat indokolásában –
és a Kbt. 5. § (3) bekezdéséhez eredetileg – megfogalmazott jogalkotói cél, valamint az átmeneti
rendelkezések  között.  Figyelemmel  arra,  hogy  a  támogatásban  részesülő  gazdasági  szereplők
tekintetében ilyen –, az egyházi jogi személyek körében megjelenő – sajátosságok nem merülnek
fel, valamint arra, hogy a törvényjavaslat adminisztratív tehercsökkentési célja így is megvalósul,
esetükben nem indokolt hasonló átmeneti rendelkezés előírása. 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. 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. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

21. 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.  A
módosítás  továbbá a  felhatalmazó rendelkezések körében rendezi  azt  a  belső  koherenciazavart,
hogy míg az EKR használatáért fizetendő díjhoz kapcsolódóan miniszteri felhatalmazó rendelkezés
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került  a  javaslatba,  addig  a  díj  befizetésének  elmulasztásához  kapcsolódó  rendelkezések
kormányrendeleti  felhatalmazásban  szerepelnek.  E  pont,  valamint  a  törvényjavaslat  64.  §  (3)
bekezdésének módosításáról rendelkező pont, összefüggenek. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 21., 25.

22-24. 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.  E  pontok
összefüggenek. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

25. A módosítás a felhatalmazó rendelkezések körében rendezi azt a belső koherenciazavart, hogy
míg az EKR használatáért fizetendő díjhoz kapcsolódóan miniszteri felhatalmazó rendelkezés került
a javaslatba, addig a díj befizetésének elmulasztásához kapcsolódó rendelkezések kormányrendeleti
felhatalmazásban  szerepelnek.  E  pont,  valamint  a  törvényjavaslat  64.  §  (1)  bekezdését  érintő
módosításáról rendelkező pont, összefüggenek. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 21., 25.

26. Lásd a T/3374/4/24. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
27. Lásd a T/3374/4/23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
28. Lásd a T/3374/4/27. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
29. Lásd a T/3374/4/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
30. Lásd a T/3374/4/26. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
31. 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. 
32. Lásd a T/3374/4/29. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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