
Változnak az építőipari vállalkozók kivitelezöi
nyilvántartására vonatkozó rendelkezések

Az 1997- évi LXXVIII.törvény (Étv.), valamint a végre-
hajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.) korm.-rendelet
2013. január i-jétől hatályos módosításával változnak
az építői pari vállalkozók kivitelezéSinyilvántartásrára
vonatkozó rendelkezések.
Az egyik lényeges változás, hogy szigorodnak a' bejelentési
és változásbejelentési kötelezettségüket elmulasztó, ki-
vitelezői tevékenységet fol~tók birságolására vonatkozó
szabályok. A változás lényege, hogy a bejelentés (változás-
bejelentés) elmulasztása és a tevékenység egyidejű folytatá-
sa esetén a birság alkalmazása tekintetében nincs mérlege-
lési, a teljesítésre póthatáridőt biztosító lehetőség, a korm.-
rendeletben meghatározott birság ot a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarának ki kell szabnia. Az Étv. január í-jétöl hatályos
39. 5 (7) bekezdése az ellenőrzésre a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szó-
ló 2009. évi LXXVI.törvény (Szolg. tv.) alkalmazását rendeli el.
(Ugyanezen paragrafus jelenleg hatályos szövege a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL.törvény alkalmazását írta elő, melynek alapján
a póthatáridőn belüli teljesítésset a birság elkerülhető.)

A Szolg. tv. 25. 5-a alapján amennyiben a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara vagy a területi kamara ellenőrzése alapján
rnegállapítja, hogy a kivitelező vállalkozó tevékenységét beje-
lentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha-- - ~--

a bejelentés előirt adataiban bekövetkezett változás bejelenté-
sét elmulasztotta, bírságot szab ki, és

- ha a kivitelező vállalkozó egyébként megfelel az adott te-
vékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vo-
natkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba ve-
szi vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi;

- ha a kivitelező vállalkozó nem felel meg az adott tevékeny-
ség megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatko-
zó jogszabályi előírásoknak, az adott tevékenység megkezdé-
sére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig ha-
tározatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység foly-
tatását.

Amásik lényeges változás január í-jétől, hogy jelentősen bő-
vül az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok köre.

A korm.-rendelet új, 40/A 5-a a vállalkozó kivitelezők meg-
rendelő általi minősítésének elősegítése céljából lehetövé teszi
olyan önkéntesen tett nyilatkozatok és dokumentumok kivitele-
zői nyilvántartásban való rögzítését, amelyek a kivitelező gaz-
dasági és pénzügyi, valamint a rnűszaki és szakmai alkalmas-
ságának megítélését segítik elő.

A kivitelezői nyilvántartásban szereplő ilyen nyilatkozatok
és dokumentumok a vonatkozó jogszabályban meghatározott
körben (310/2011 (XII.23.) korm.-rendelet 14. 5 (4a) bekezdés) al-
kalmasak a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által megha-
tározott követelmények igazolására, igy ezeket nem kell minden
egyes ajánlattétel során külön-külön benyújtani.-----------------~


