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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR I.

 Az Európai Parlament és a Tanács

2007/66/EK Irányelve a jogorvoslati

eljárások hatékonyságának javításáról

 A 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt.)

módosítása a 2008. évi CVIII. törvénnyel /

hatályos 2010. január 1. napjától / :

306/A.§ (2) bek. a.) és b.) pontja



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR II.

 A 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt.) 

módosítása a 2011. évi XXIX. törvénnyel 

/hatályos: 2011. április 1. napjától/: 306/A.§ (2) 

a-c) pontjai



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR III.

 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 127.§ (1) 
bekezdése: a semmisségi okok megegyeznek 
a régi Kbt. 306/A.§ (2) bekezdésében foglalt 
semmisségi okokkal    

 A 127.§ (4) bekezdése szerinti semmisségi 
okok – a szerződés meghatározott 
rendelkezéseinek semmissége:

• Ajánlatkérő felelősségének kizárása vagy 
korlátozása

• Késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezés 
semmissége  



A közbeszerzési döntőbizottság határozatának 

felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés 

miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes 

per I.

(Kbt. 161.§-163.§)

 Kiindulópont: a kérelmező/kezdeményező
jogorvoslati kérelme elutasításra kerül,
ugyanakkor a szerződést már megkötötték. Ebben
az esetben a kérelmet elutasító határozat
felülvizsgálata és a szerződés érvénytelenségének
megállapítása kizárólag ugyanazon perben kérhető. A
per felperese a kérelmező, akinek a jogorvoslati
kérelmét a Döntőbizottság elutasította. I. rendű
alperes: Döntőbizottság. II. rendű alperes: az
ajánlatkérő. III.. .rendű alperes(ek): az ajánlatkérővel
szerződő fél (felek)

 Fontos: az érvénytelenségi okok nem a Ptk-ban
szereplő, hanem a Kbt. 127.§ (1) bekezdésében
szereplő érvénytelenségi okok.



A közbeszerzési döntőbizottság határozatának 

felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés 

miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes 

per II.

(Kbt. 161.§-163.§)

Perindítási határidő: határozat kézbesítésétől számított 15 napon

belül – kizárólag a Döntőbizottsághoz benyújtandó keresetlevéllel

Keresetváltoztatás tilalma: csak a perindítási határidőn belül lehet

keresetet változtatni/kiterjeszteni;

nyilatkozatok figyelmen kívül hagyása: tárgyalás tartása esetén

a tárgyalást követően a bíróság felhívása nélkül tett nyilatkozatok,

észrevételek figyelmen kívül hagyandók



A közbeszerzési döntőbizottság határozatának 

felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés 

miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes 

per III.

(Kbt. 161.§-163.§)
 A bíróság döntései:

o A kereset elutasítása mind a határozat felülvizsgálata, mind a

szerződés érvénytelenségének megállapításának körében

o A határozat megváltoztatása, a jogsértés megállapítása, döntés a

szerződés érvénytelenségéről

o A határozat hatályon kívül helyezése az ügy érdemére kiható

lényeges eljárási jogszabálysértés esetén – ekkor a bíróság a

szerződés érvénytelenségének tárgyában a pert megszünteti

o A szerződés érvényessé nyilvánítása – bírság kiszabása max. a

szerződés értékének 15 % a 2014. március 15-e után kötött

szerződések esetében

/előtte: érvénytelenség hiányának és részleges érvénytelenségének

a megállapítása/



A közbeszerzési döntőbizottság határozatának 

felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés 

miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes 

per III.

(Kbt. 161.§-163.§)

 A bíróság döntései: 
 Ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének

pénzbeli megtérítésére kötelezés – bírság kiszabása: max. a

szerződés értékének 10 %-a a 2014. március 15-e után kötött

szerződésekre /előtte: a szerződés határozathozatalig terjedő időre

történő hatályossá nyilvánítása/

 Jogorvoslatról való tájékoztatás:
 Kereset elutasítása esetén nincs helye fellebbezésnek

 Szerződés érvénytelensége tárgyban hozott ítéleti rendelkezés

fellebbezéssel támadható



A közbeszerzési döntőbizottság határozatának 

felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés 

miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes 

per IV.

(Kbt. 161.§-163.§)

 Jogorvoslatról való tájékoztatás:
 Kereset elutasítása esetén nincs helye fellebbezésnek

 Szerződés érvénytelensége tárgyban hozott ítéleti rendelkezés

fellebbezéssel támadható

 A Döntőbizottság határozatának megváltoztatása esetén szintén

van helye fellebbezésnek



A szerződés közbeszerzési jogsértés miatti 

érvénytelenségének megállapítása iránti 

polgári per   (Kbt. 164.§)

 Perindítási határidő: a Kbt. 127.§ (1) bek. szerinti jogsértést megállapító
határozat meghozatalától számított legkésőbb 30. nap. Határidő mulasztás
miatt,a Pp .szabályai szerint igazolásnak van helye.

 Kizárólagos illetékesség:

 A perre az a közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes kizárólagosan amely
ugyanazon közbeszerzési jogsértés ügyében a közigazgatási perben eljár

 A Döntőbizottság által indított polgári pert a közigazgatási perben illetékes
bírósághoz át kell tenni és a pereket egyesíteni kell /a polgári pert a
közigazgatási perhez/

 A Döntőbizottságnak a polgári perben benyújtott kerestében a bíróságot
tájékoztatni kell a közigazgatási per megindításáról

Az egyesített perben a perbeli pozíciók:

 I.r felperes : a határozatot támadó fél

 II.r felperes : a Döntőbizottság

 I.r alperes : a Döntőbizottság

 II.r alperes(ek): a szerződést kötő fel(ek)



A szerződés közbeszerzési jogsértés miatti 

érvénytelenségének megállapítása iránti 

polgári per   (Kbt. 164.§)
 A bíróság döntése:

 A szerződés érvénytelenségének megállapítása
esetén: eredeti állapot helyreállítása 2014.március 15-
ig megkötött szerződésekre

 Részleges érvénytelenség és az érvénytelenség
hiányának a Kbt. 127.§ (2) bek. alapján történő
megállapításakor: bírság kiszabása, melynek összege
legfeljebb a szerződés értékének 15 %-a
2014.március 15-ig megkötött szerződésekre.

 Ha a bíróság a szerződést a határozathozatalig
terjedő időre hatályossá nyilvánítja, bírságot szab ki,
melynek összege a szerződés értékének legfeljebb 10
%-a 2014.március 15-ig megkötött szerződésekre



AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ 

SZABÁLYAI



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR I.

A Kbt. 127.§-ának módosítása a
2014. évi XV. törvénnyel  A Kbt.
127.§-a új (3) bekezdéssel egészült
ki: A bíróság jogosult az
érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazása
során a szerződést megkötésének
időpontjára visszamenőleges hatállyal
érvényessé nyilvánítani.
 Feltétel: kiemelkedően fontos közérdek

fűződjön a szerződés teljesítéséhez



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR II.

 A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó

gazdasági érdek (késedelmes teljesítés, új

közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződő

fél esetleges változása, érvénytelenségből

eredő költség) nem tekinthető fontos

közérdeknek.

 További gazdasági érdek  a szerződés

érvénytelenségének következményeinél az

arányosság vizsgálata



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR III.

 A Kbt. új 127.§ (5) bekezdése

 Lehetőség a Ptk. 6:95.§ ( tilos

szerződés)alkalmazására a közbeszerzésre

illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó

jogszabályokba ütköző módon megkötött

szerződés semmisségének megállapítására.

 A közbeszerzési eljárás Kbt. 127.§ (1)

bekezdésében foglalt eseteken kívüli megsértése

esetén vizsgálandó:

Az adott jogsértés súlyára és jellegére tekintettel a

szerződés érvényessége összeegyeztethető-e a

törvény céljaival és alapelveivel. Ha nem:a szerződés

érvénytelen.



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IV.

Ezt a kérdést a bíróság a

Döntőbizottság

jogszabálysértést megállapító

határozatának meghozatalát

követően vizsgálja

közigazgatási per



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR V.

 Kivétel a fentiek alól, ha :

 a Kbt. szerinti szerződések tartalmi elemeit

szabályozó rendelkezéseket sértik meg a felek

(pl.: a törvényi maximumnál nagyobb összegű

biztosítékadási kötelezettség előírása)

 Ebben az esetben a fél közvetlenül kérheti a

jogszabályba ütköző szerződési rész

semmisségének megállapítását, nem szükséges a

Döntőbizottság megelőző eljárása  POLGÁRI

PER



AZ ÉRVÉNYTELENSÉG 

JOGKÖVETKEZMÉNYEIRE 

VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOK

 Kbt. 164.§-ának új (4) és (5) bekezdése

 A Kbt. 127.§ a)-c) pontjaiban foglalt érvénytelenségi okok esetén a Ptk.6.108-6.115-ben és a Kbt-ben foglalt
jogkövetkezmények

 Érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása

 Kárveszély átszállása

 Érvényessé nyilvánítás visszamenő hatállyal

 Szerződés érvényessé válása felek akaratából

 Eredeti állapot helyreállítása

 Alaptalan gazdagodás pénzbeli megtérítése

 Részleges érvénytelenség

 Járulékos igények érvénytelen szerződés esetén

 Érvényessé nyilvánítás a 127.§ (3) bekezdése alapján – kötelező bírság kiszabás 15 %-ig.

 Ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeli megtérítése – kötelező bírság kiszabás
10 %-ig

 Megjegyzendő: a 127.§ a-c) pontjaiban foglalt érvénytelenségi okok esetén a Kbt. megsértése miatt a
Döntőbizottság is jogosult bírságot kiszabni



Néhány statisztikai adat

 A Fővárosi Törvényszéken 2013. január 1-ig 

14 közbeszerzési szerződés 

érvénytelenségének megállapítására irányuló 

per indult. Ezek jogerősen befejeződtek. 

 A Fővárosi KMB-n 2013. január 1-től 2015. 

március 1-ig terjedő időszakban 180 ilyen 

típusú per indult. 



AZ ÚJ 

KÖZBESZERZÉSI 

TÖRVÉNY TERVEZETE



 Az új Kbt. megalkotásának indoka:

 Az Uniós jogalkotó 2014. február 26-án fogadta

el a közbeszerzésekre vonatkozó új irányelveket

:

- 2014/24 EU irányelv a közbeszerzési

irányelvről szóló 2004/18/EK irányelv hatályon

kívül helyezéséről

- Koncessziós szerződésekről szóló

2014/23/EU irányelv



 A jogorvoslati rendszer változásai:

 Az EU a közbeszerzési jog reformja keretében a

jogorvoslati irányelvi előírásokat nem váltotta fel

új jogszabállyal. Továbbra is a 2007/66/EK

irányelv marad hatályban.

 A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések átfogó

újraszabályozást nem igényelnek.



A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásával kapcsolatos új 
koncepcionális elemek

 szemléletváltozásra van szükség a Közbeszerzési Döntőbizottság
gyakorlatában

 Előtérbe kerülnek a beszerzés tárgya szerinti szakmai kérdések,
szemben a jelenlegi Kbt. nyelvtani elemzésére korlátozódó
jogértelmezéssel

 A jogorvoslati rendszer abban a tekintetben sem változik, hogy a
bírósági felülvizsgálatot megelőzi a Döntőbizottság eljárása

 Az eljárást lezáró döntés elleni jogorvoslati határidő 5 napra
csökkentése a nem hirdetménnyel induló nemzeti eljárások
esetében

 Az igazgatási szolgáltatási díj csökkentése a nemzeti eljárási
rendben lefolytatandó közbeszerzéseknél

 Az előzetes vitarendezés hangsúlyosabbá tétele

 A hivatalbóli kezdeményező tudomására jutásának időpontjára
vonatkozóan megdönthetetlen törvényi vélelmek kerülnek a Kbt.
szövegébe

 Főszabály szerinti tárgyalás tartása nélkül eljárási rend kialakítása



A bírósági felülvizsgálat

A koncepció javasolja a Döntőbizottság által

meghozott döntések felülvizsgálata tekintetében

valamely közigazgatási és munkaügyi bíróság

OBH-val egyeztetve kiválasztott kizárólagos

illetékességének előírását.



Köszönöm a figyelmet!


