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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, illetve 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T15656. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 61 . §-a az alábbiak szerint módosul :

A törvényjavaslat 306/A § (2) - (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul .

A Kbt . 306/A. §-a a következő (2)—(4) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg az eredeti (2) és
(3) bekezdés számozása (5) és (6) bekezdésre változik :
„(2) Semmis a [közbeszerzési eljárás alapján megkötött] Kbt. hatálya alá tartozó
szerződés, ha
a) a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mell őzésével valósult meg ;
b) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok [96/B . (4) bekezdése, 99 . §
(3) és (4) bekezdése] megsértésével kötöttek szerz ődést, és ezzel megfosztották az
ajánlattevőt attól, hogy a szerz ődéskötést megelőzően jogorvoslati eljárás megindításá t
kérelmezze, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat ,
hogy az befolyásolta az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére .
(3) A (2) bekezdéstő l eltérően a szerződés nem [érvénytelen] semmis, ha
a) az ajánlatkérő azért nem folytatott le közbeszerzési eljárást, mert úgy ítélte meg, hogy a
közbeszerzési eljárás mellőzésével történő szerződéskötésre e törvény szerint lehetősége volt ,
valamint szerződéskötési szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerint i
hirdetményt tett közzé, továbbá a szerződést nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét
követő naptól számított tizedik napon belül ;
b) kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez .
(4) A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdek (így különösen a késedelmes
teljesítésbő l, az új közbeszerzési eljárás lefolytatásából, a szerz ődő fél esetleges változásából
vagy az [érvénytelenségből] semmisségből következő kötelezettségekbő l eredő költség) nem
tekinthető kiemelkedően fontos közérdeknek, a szerződés érvényességéhez fűződő további
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gazdasági érdekek pedig kizárólag akkor, ha a szerződés [érvénytelensége] semmissége
aránytalan következményekkel járna ."

Indokolás

A törvényjavaslat (2) bekezdése a semmis szerződések körét rögzíti . A (3) bekezdés a (2)
bekezdésre utalva már nem a szerződések semmisségét, hanem az érvénytelenségét határozz a
meg. A két jogintézményt azonban eltérő jellemzők, eltérő jogkövetkezmények és adott
esetben megállapításukra irányadó eltérő eljárási rend jellemzi és szabályozza . Amennyiben a
jogalkotó úgy döntött, hogy a jelen §-ban megjelölt szerződések semmisek, úgy ezen jogi
terminológia és jogintézmény alkalmazása indokolt a szakasz egészén .

Jogértelmezési és logikai problémát okoz az, hogy a második bekezdés „közbeszerzési eljárá s
alapján megkötött szerződés” semmisségérő l rendelkezik, míg az a) pontban kifejezetten azt
az esetet jelöli, amikor közbeszerzési eljárás lefolytatására jogsért ő módon nem került sor .
Ezért indokolt ezen logikai ellentét feloldása azzal, hogy a (2) bekezdés a „közbeszerzés i
eljárás alapján megkötött szerz ődés” helyett a „törvény hatálya alá tartozó szerz ődések”
vonatkozásában rögzítse a semmisséget .

Budapest, 2008 . június 9 .
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