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          Etika a közbeszerzésben?   

 

 

                                           

 

 

„O tempora o mores” 
                               (Cicero) 
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            Etika a közbeszerzésben? 

 Etika – jog viszonya 

 

 

 

                                           

 

 

etika              

jog    
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  XIX-XX. Század:  az etika is élt, segítette működtetni a  

                   kapitalista viszonyokat  

  -  etikai tétel van a pénzen 

1908-as magyar korona 

Az USA 1956-ban, a Kongresszus által szentesített 

jelmondata 

  -  az adott szó becsülete 

  -  kereskedelmi kultúra 
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      A kereskedelmi etika leépülése 

 

 

XX. század második fele - vége, XXI. század eleje 

 

 a gyors hal eszi meg a lassút 

 az etikai gátak leépülnek 

 mindenkinek azonnal alkalmazkodnia kell 
 a becsületes „úriember” = balek 
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             Hogyan tud reagálni a jog? 

Igény:  azonos normák vonatkozzanak mindenkire, erkölcs  

 leépült, marad a jog, ezt erősíteni kell 

  

 a kiskapuk bezárogatása        túlszabályozás             új kiskapuk                                                 

 

 az alapelvek, mint generálklauzulák erősítése 

 

Kezdetben ( ̴ 2000. után): kiskapuk bezárása 

Ma: alapelvek erősítése = etikai tételek erősítése 
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        A kiskapuk bezárásnak techikája 

 van ahol működik 

 a politika szereti 

 gyorsan kifejti hatását 

 újabb szabályozási igényt generál 

 túlszabályozottsághoz vezet 
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    A másik út 

az erkölcs felemelése, „mores”-re tanítani 

a gazdaság szereplőit 

Ez újdonság? 

-  „Minden törvénynél többet ér egy jó szokás” (Tacitus) 

-  „az egész magánjogi forgalomnak a jóhiszeműség és  

    tisztesség az alappillére”  

                              (magánjogi törvényjavaslat indokolása, 1928.) 

-„… a jognak a gyakorlásában a jóhiszeműségnek kell érvényesülnie 

                                                                                     (Kúria 7231/1930) 
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       Honnan lehet meríteni? 

Versenyjog: „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül…folytatni” 

        „Tilos a versenyeztetés…tisztaságát bármilyen módon  

          megsérteni.” 

 

Ptk: „A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során 

 a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

 megfelelően kötelesek eljárni.” 



                                           Dr. Patay Géza ügyvéd irodája  

1026 Budapest, Pasaréti út 72.                                    

telefon: +36-1/ 200-5977  

email: patay.attorney@patay.hu   

                                  

     Dr. Patay Géza 

      Az új Kbt. új szabálya, 

       a „Trau und Glauben” reneszánsza 

Kbt. 2. § (3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési  

       eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a       

       rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően  

       kötelesek eljárni. 

 

Ptk. 292/B. § (3) bek. b) pontja szerint a jóhiszeműség és a tisztesség  

   követelménye alapján a fizetési határidő  

   érvénytelenségének megállapítása kérhető.  
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         Nemzetközi kitekintés a 

        „Trau und Glauben” reneszánszára 

USA 

Egységes Kereskedelmi Kódex (Uniform Commercial Code) 

Art.1. 

Minden, e törvény hatálya alatt álló szerződés vagy kötelem teljesítése vagy érvényesítése 

során a jóhiszeműség szerint kell eljárni. 

 

UNIDROIT mintaszabálya 

Principles 1.7. Cikkelye kimondja: a nemzetközi kereskedelemben minden félnek a 

jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően kell eljárnia, e kötelezettségüket 

nem korlátozhatják és nem zárhatják ki. 
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Bécsi Vételi Egyezmény 

7. § A rendelkezések értelmezésénél figyelembe kell venni a szabályok nemzetközi 

jellegét, az egységes alkalmazás támogatásának követelményét és a jóhiszeműség 

elvét. 

 

PECL (Principles of European Contract Law – közös európai magánjogi kódex) 

Lehetővé teszi a jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelményének 

alkalmazását.  

(Az UNIDROIT mintaszabályzatával összhangban.) 
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           Ami hiányzik (?) : 

                            a joggal való visszaélés tilalma 
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       Etikai kódexek 

 Ügyvédi etikai szabályok 

 Közbeszerzési etikai kódex 
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