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2013. évi CLXXVII. törvény (PTKÉ.) a Ptk. hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről  
 
 Az Új Ptk. 2014. március 15. napjával lépett hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépését követően 
 a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint 
 b) megtett jognyilatkozatokra kell alkalmazni. (1. §) 
 Az ezen időpontot követően létrejött jogviszonyokra, szerződésekre és 

azokkal kapcsolatos jognyilatkozatokra, tényekre az Új Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. (Akkor is, ha a háttérben a Régi Ptk. 
szerinti előzmény jogviszony húzódik meg.) 
 

 A már fennálló kötelmekre és az azokkal kapcsolatban keletkezett 
tényekre és megtett jognyilatkozatokra, ideértve az e tények és 
jognyilatkozatok alapján keletkezett újabb kötelmeket is – a Ptk. 
Hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. (50. §) 
 

 A teljes szerződés (nem jogviszony!) Új Ptk. hatálya alá helyezése 
(PTKÉ. 50. § (2) bek.) 
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Egyes speciális esetek, jogviszonyok 
 
 Keretmegállapodások 
- Központosított közbeszerzési eljárások – a KM a KEF és az 

ajánlattevők között áll fenn, míg az egyedi szerződés az intézmény és 
a nyertes ajánlattevő között jön létre – a kapcsolódást a Kbt. és a 
168/2004. Korm. rendelet rendelkezései teremtik meg. – áthúzódó 
jogviszonyokra vonatkozó szabályok 
 

 Licencszerződések 
- Felhasználási jog időbeli terjedelmének „meghosszabbítása” 

tartalmának és az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett – 
korábbi jogviszony (felhasználási jog) „hosszabbítása” történik meg, 
vagy új szerződés, újabb határozott időre? 
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Az Új Ptk. újrafogalmazza a polgári jogi jogviszonyokban 
érvényesülő alapelveket: 
 
- Szűkít és változtat is, elkülönülnek az általános jelentőségű 

konkrét szabályok és az alapelvek 
- Az alapelvek kisegítő jelentőségűek a konkrét szabályok 

értelmezése tekintetében 
- Az Új Ptk. dogmatikájában nem a jogalanyok 

együttműködésére, hanem az alanyi jogok szabad 
gyakorlására épít – az együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség  hangsúlyosan megmarad a szerződések 
körében. 

- A kölcsönös együttműködés a szerződéses viszonyok 
körében marad alapelv 
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1:1. §  Tárgyi hatály:  
E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a 
személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait – a közigazgatási 
intézkedésen alapuló jogviszonyokra nem vonatkozik 
De: Szerződő hatóság és szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozás 
 
1:2.  § Értelmezési alapelv: 
(1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével 
összhangban kell értelmezni. (rendeltetésszerű értelmezés, pl. 
tulajdonjog védelme, személyiségi jogok védelme) 
(2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel 
összhangban kell értelmezni. – valamennyi polgári jogi jogviszony 
háttérjogszabálya – BH 2009.50 és 2009.361 – az állami támogatásra 
vonatkozó szerződésekre is főszabály szerint a szerződésekre és a 
kötelmekre vonatkozó szabályok alkalmazandóak! 
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1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve] 
(1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek 
eljárni. 
(2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek 
joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a 
másik fél okkal bízhatott. (általános jelentőségű konkrét szabály) 

 
Kbt. 2. § (3) bekezdés 
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a 
jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 
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[Az elvárható magatartás elve, felróhatóság] 
1:4. § (1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári 
jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben 
általában elvárható. 
(2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem 
hivatkozhat. 
(3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki 
maga felróhatóan járt el. 
 Minden olyan jogviszonyban érvényesül, ahol eltérő 

felelősségi szabályt nem állapított meg az Új Ptk. ekként 
figyelembe veendő ott is, ahol megfelelő vagy kellő 
magatartást kell tanúsítani. 

1:5. § [A joggal való visszaélés tilalma] 
1:6. § [Bírói út] - főszabály 
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6:1. § [A kötelem] 
(1) A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a 
szolgáltatás teljesítésének követelésére. 
(2) A kötelem valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való 
tartózkodásra vagy más magatartásra irányulhat. 
 
6:2. § [Kötelemkeletkeztető tények] 
(1) Kötelem keletkezhet különösen szerződésből, károkozásból, 
személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből, egyoldalú 
jognyilatkozatból, értékpapírból, jogalap nélküli gazdagodásból, megbízás 
nélküli ügyvitelből és utaló magatartásból. 
(2) Egyoldalú jognyilatkozatból jogszabályban meghatározott esetekben 
keletkezik kötelem. Ezekre a kötelmekre a kötelmek közös és a szerződés 
általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
Kötelem keletkezik-e a közbeszerzési eljárás megindításával?   
- versenyeztetési eljárás Ptk-beli mögöttes szabályai  
- ajánlati kötöttség, szerződéskötési kötelezettség az ajánlat 

tartalmának megfelelően 
- ajánlati biztosíték szabályai 
- üzleti titok megsértése 
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6:4. § [A jognyilatkozat] 
(1) A jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat. 
(2) Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető. 
Közbeszerzési eljárások során bekérésre kerülnek a későbbi szerződésre tartozó 
jognyilatkozatok (pl. ajánlati ár stb.), melyeknek közbeszerzési jogi hatásuk is lesz (kihatnak 
pl. az ajánlat közbeszerzési jogi érvényességére). Továbbá az eljárás során bekérésre kerülnek 
olyan polgári jogi jognyilatkozatok, amelyek már az eljárás során hatályosulnak polgári jogi 
szempontból. (pl. az ajánlat fenntartására, visszavonására vonatkozó jognyilatkozat, ajánlati 
biztosíték, erőforrás szervezet igénybevétele stb.) 
6:5. § (2) A távollevők között tett jognyilatkozat a címzetthez való megérkezéssel válik 
hatályossá.  
Addig a nyilatkozattevő rendelkezhet a jognyilatkozattal. De pl. a bontáson már nem 
mondhatja az ajánlattevő képviselője, hogy tekintsék az ajánlatát be nem adottnak! 
6:7. § (1) Ha a jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges 
tartalmát írásba foglalták. 
Pl. garanciavállaló nyilatkozat ajánlati biztosíték esetén, de ugyanígy pl. a szakmai ajánlat, 
valamely szerződéses feltételre tett tartalmi ajánlati vállalásra vonatkozó nyilatkozat. A 
közbeszerzési hiánypótlás/felvilágosítás-kérés alkalmas eszköz lehet az érvénytelenségi ok 
kiküszöbölésére. 
(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha 
jognyilatkozatát a nyilatkozó fél aláírta.  
 
6:10. § A jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a nem 
kötelmi jogi jognyilatkozatokra megfelelően alkalmazni kell. 
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6:17. § [A képviselet terjedelme] 
A képviseleti jog kiterjed mindazon cselekmények elvégzésére és jognyilatkozatok 
megtételére, amelyek a képviselettel elérni kívánt cél érdekében szükségesek.  
 
Ptk. 6:12. § A képviselő jogkörének korlátozása jóhiszemű harmadik személlyel 
szemben hatálytalan, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.  
 
 Régi Ptk.: kizárólag az alkalmazottra és a tagra vonatkozott 
 Következménye: Ha a meghatalmazásból nem tűnik ki a korlátozás, a képviselő 

valamennyi eljárása joghatályossá válik a közbeszerzési eljárásban, illetve nem 
hivatkozhat arra, hogy nem jogosult jognyilatkozatot tenni (pl. tárgyaláson) 

 Ha azonban a korlátozás már a meghatalmazásból kitűnik, akkor abban a 
körben, amelyben nincs képviseleti jogkör, joghatályos nyilatkozat nem tehet, 
ennek figyelembevétele, arra eljárási cselekmény alapítása az ajánlatkérő 
részéről hiba. 
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 Ajánlatkérőnek kellő gondossággal kell eljárni adott esetben a tekintetben, 
hogy kiderítse, hogy milyen terjedelmű a meghatalmazás. 

 Álképviseleti szabály: a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást a nyilatkozat 
(visszaható hatályra vonatkozó gyakorlat?).  

 
 
6:18. § [Vélelmezett és látszaton alapuló képviselet] 
(2) Képviselőnek kell tekinteni azt a személyt, akiről eljárása és a képviselt személy 
magatartása alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a 
képviselt személy nevében jognyilatkozatot tenni. 

 Ajánlatkérő nevében eljárók esetén merülhet fel. 
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6:35. § A teljesítés ideje: 
 
Határnap vagy határidő meghatározásával 
 
A határidő azt jelenti, hogy a meghatározott időtartamon belül bármikor 
teljesíthető a kötelem, kivéve, ha az eset körülményeiből az következik, hogy 
jogosult választja meg a teljesítés időpontját.  
 
Akár el is hagyható, „az előteljesítésre lehetőség van” kitétel.  
 
6:36. § Idő előtti teljesítés 
(1) A jogosult a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha az 
lényeges jogi érdekét nem sérti, és a kötelezett az ezzel járó többletköltséget viseli. 
 Határnap tűzése esetén releváns. A közbeszerzési szerződésben előre nem 

rendezhető, mert nem lehet rá biztosan számítani és nem lehet előre 
megmondani, hogy mikori előteljesítés milyen költségeket okoz ajánlatkérő 
oldalán.  

 
(2) A teljesítési idő előtti teljesítés elfogadása nem érinti a másik fél szolgáltatása 
teljesítésének esedékességét. 
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IX. Fejezet – A pénztartozás teljesítése 
6:42. § [Fizetés]  
 
(1) Pénztartozást pénz tulajdonjogának a jogosult részére való átruházása vagy a 
jogosult fizetési számlájára való befizetés vagy átutalás útján lehet teljesíteni. 
 
(2) A pénztartozás készpénzfizetés esetén a pénz átvételének időpontjában, egyéb 
esetben abban az időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult fizetési 
számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. 
 
(3) Ezeket a rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni minden egyéb, pénz 
átadására irányuló kötelezettség teljesítésére is. 
  
Új szabályok. Ajánlatkérőnek és kifizetőnek a fizetési kötelezettség teljesítése 
során ezen rendelkezésekre figyelemmel kell intézkednie. Fontos, hogy ha a bank 
hibájából nem kerül jóváírásra a pénzösszeg az előírt időpontban, akkor is 
teljesítettnek minősül a pénztartozás.  
Mivel más pénz átadására irányuló kötelezettség teljesítésére is vonatkozó szabály, 
így irányadó pl. ajánlati biztosíték befizetésénél vagy visszafizetésénél stb. 
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6:48. § Késedelmi kamat – jegybanki alapkamat  
DE: a szerződő hatóság fogalmára figyelemmel az új Ptk. 6:155. §-ának rendelkezései 
alkalmazandók:  
 a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az 
adott naptári félév teljes idejére. 

 40 Eurónak megfelelő, az MNB késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes deviza-
középárfolyamán számított forintösszeg megfizetése (behajtási költségátalány) 

 A pénztartozás fizetési esedékességét követő naptól eltérően nem határozható meg a 
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapja (semmis) 

 A késedelmi kamatot kizáró vagy alacsonyabb értékben meghatározó szerződési feltétel 
semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles. 
 

EU Parlament és Tanács 2011/7/EU irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
Kötbér kimenthető a szerződésszegéssel okozott károkra vonatkozó kimentési feltételekkel – a 
késedelmi kamat objektívb jogkövetkezmény (6:48. § (4) bekezdés) 

 
Korábban az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 
alapkamat volt az irányadó.  
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6:60. § [Jogszabály által meghatározott szerződési tartalom] 
(1) Ha jogszabály a szerződés valamely tartalmi elemét kötelezően meghatározza, a 
szerződés a jogszabály által előírt tartalommal jön létre. 
 
6:61. § [Visszterhesség vélelme] 
A szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a szerződésből vagy a körülményekből 
más nem következik - ellenszolgáltatás jár. 
 Erőforrást biztosító szervezettel megállapodás a kapacitás mikénti nyújtásáról? 
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6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség] 
 
(1) A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, 
fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a 
szerződést érintő lényeges körülményekről. 
(2) A fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan 
jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles 
nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. 
(3) Ha a szerződés létrejön, az a fél, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét 
megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 
(4) A szerződés létrejöttének elmaradásáért a feleket kártérítési kötelezettség nem 
terheli.                 Kbt. 124. §  (1) és (9) bekezdés (szerződéskötési kötelezettség) 
(5) Ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél 
ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános 
szabályai szerint megtéríteni. 
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6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma] 
 
(1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. 
 
(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített 
kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített kérdésben való megállapodás 
akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott 
kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.  
  Közbeszerzés során ajánlattevő nem tehet olyan ajánlatot vagy végleges ajánlatot, amely 

alapján lényeges feltételre vonatkozóan nyitott kérdés áll fenn. 
 
(4) Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésben, amelyet jogszabály rendez.  
 Figyelni kell a jogszabály megfogalmazására, rendezi-e a kérdést vagy kötelezettséget ír elő pl. 

ajánlatkérő részére! 
 
(5) A szerződés tartalmává válik minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti 
kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. A 
szerződés tartalmává válik továbbá minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés 
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, kivéve, ha annak 
alkalmazása a felek között - korábbi kapcsolatukra is figyelemmel - indokolatlan volna. 
 
 Javasolt kifejezetten jelezni az eljárást megindító felhívásban, hogy e rendelkezés alkalmazása a 

közbeszerzési eljárás alapelveire és jellegére figyelemmel kizárt. A korábbi szerződő partnerrel 
való kapcsolatra figyelemmel sem alkalmazható eltérő szerződési feltétel vagy eltérő értelmezés.  
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Ajánlati kötöttség az Új Ptk-ban: 
 
6:64. § [Ajánlati kötöttség] 
(1) Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre 
kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének idejét 
meghatározhatja. 
 Kbt. eltérő szabályt tartalmaz, részben eltér az ajánlat fogalma 
(2) Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét. 
 Kbt. Speciális rendelkezéseket tartalmaz, ajánlattételi határidő lejárta, tárgyalások befejezése. 
 
6:65. § [Az ajánlati kötöttség megszűnése] 
(2) Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha az ajánlattevő ajánlatát a másik fél elfogadó 
jognyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonja. 
 
(3) Az írásbeli ajánlat írásban vonható vissza. (A tárgyaláson tett szóbeli nyilatkozat a jegyzőkönyvi 
szabályok betartásával válik írásbeli nyilatkozattá, azaz akkor, ha a nyilatkozattevő aláírja a 
jegyzőkönyvet.) 
 
(4) A hatályossá vált ajánlat nem vonható vissza, ha az ajánlat tartalmazza, hogy visszavonhatatlan, 
vagy az ajánlat az elfogadásra határidőt állapít meg. 
 Jogszabály (jelesül a Kbt. Is meghatározhatja, illetve ld. Versenyeztetési eljárás szabályai) 
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XIV. Fejezet - Szerződéskötés versenyeztetési eljárás során 
 
6:74. § [Felhívás ajánlattételre versenyeztetési eljárásban] 
(1) Ha a fél olyan ajánlati felhívást tesz, amelyben több személytől kéri ajánlat benyújtását, azzal, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, a felhívást tevő felet szerződéskötési kötelezettség 
terheli. 
(2) A felhívást tevő fél a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését akkor tagadhatja meg, ha a felhívásban ezt a jogot 
kikötötte. 
(3) A felhívást tevő fél a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja. 
6:75. § [Ajánlati kötöttség versenyeztetési eljárásban] 
(1) Az ajánlati kötöttség a felhívásban megjelölt határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát 
e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. 
(2) Az ajánlattevő a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig 
marad kötve ajánlatához. 
(3) Ha az ajánlattevő az ajánlattétel során biztosítékot adott, és ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje 
alatt visszavonja, a letett biztosítékot elveszti; egyébként a biztosíték a versenyeztetés lezárása után 
visszajár. 
6:76. § [Árra vonatkozó versenyeztetési eljárás] 
(1) Ha a versenyeztetési eljárás kizárólag az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozik és az ajánlattevők 
egymás ajánlatát ismerve tesznek ajánlatot, a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért áron 
létrejön. 
(2) Az ajánlat hatálya megszűnik, ha más ajánlattevő kedvezőbb árat ajánl, vagy ha a versenyeztetési 
eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be. 
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6:67. §  Új ajánlat, módosított elfogadás szabályai 
6:68. § Késedelmes elfogadás 
 
 Ezen az Új Ptk-ban részben új tartalommal megjelenő jogintézmények a Ptk. és a  

Kbt. versenyeztetésre vonatkozó speciális rendelkezéseire figyelemmel korlátozottan 
vagy egyáltalán nem érvényesülnek, mivel nem az ajánlat elfogadásával jön létre a 
szerződés, hanem külön aktus, az eljárási szabályok továbbá kizárják, hogy az 
ajánlatkérő által az elfogadó nyilatkozatában (írásbeli összegezésben) kiegészített 
feltételekkel kösse meg később a szerződést. 

 
6:69. §  A szerződés létrejöttének időpontja és helye 
A Kbt-ben különös szabály folytán elválik az elfogadás és a szerződés létrejöttének 
időpontja figyelemmel a nyilvános versenyeztetésre és a jogorvoslati jogra (moratórium). 
 
A szerződéskötés helyét azonban a Kbt. nem rendezi. Főszabály a jognyilatkozatok 
megtételének helye, ha az ajánlat és annak elfogadása ugyanazon a helyen történik. Ha 
nem, akkor viszont az ajánlattevő székhelye, lakóhelye. – fontos lehet a joghatósági 
kikötés pl. külföldi ajánlattevőre gondolván. Vö: 593/2008/EK rendelet, valamint a 
nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. Tvr. 
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6:70. § Írásbeli alakhoz kötött szerződés 
(3) A szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni akkor is, ha a több példányban kiállított 
okiratok közül mindegyik fél a másik félnek szánt példányt írja alá. 
 
XV. Fejezet - Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel 
6:77. § Általános szerződési feltétel 
(1) Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az 
alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése 
nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. 
6:78. §  
(1) Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója 
lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően 
megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta. 
 
Ajánlatkérő és ajánlattevő is belefuthat. Utóbbi elsősorban szoftver licencszerződések 
esetén jellemző, de előfordulhat adásvételnél a garanciális feltételek vonatkozásában is. 
Az adott közbeszerzési eljárás, szerződéskötés vonatkozásában kell teljesíteni a feltételt. 
Ha ajánlatkérő a licencszerződés ÁSZF-jét nem ismeri meg az adott eljárásban és nem 
fogadja el, az nem válik a szerződés részévé. 
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XVI. fejezet – Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 
 
Elektronikus rendszer útján kötött szerződés.  
 
A technikai feltételekről, a szerződés rögzítéséről és arról, hogy írásbeli 
szerződésnek minősül-e, valamint az adatrögzítés hibáinak kijavításáról 
tájékoztatást kell adni.  
 
A jognyilatkozat hatályosulására vonatkozó speciális rendelkezésen túlmenően, nem 
vonatkozik az elektronikus levelezés vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján 
kötött szerződésekre.  
 
Az elektronikus közbeszerzési rendszer kifejlesztés során e szabályoknak is érvényre 
kell jutniuk.  
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XVII. Fejezet –  Új értelmezési szabályok 
 
6:86. § [A szerződés értelmezése] 
(1) Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével 
összhangban kell értelmezni. 
(2) Ha az általános szerződési feltétel tartalma vagy a szerződés más, egyedileg meg 
nem tárgyalt feltételének tartalma a jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó 
rendelkezések és az (1) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható 
meg egyértelműen, a feltétel alkalmazójával szerződő fél számára kedvezőbb 
értelmezést kell elfogadni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ezt a 
szabályt kell alkalmazni a szerződés bármely feltételének értelmezésére. 
 
6:87. § [Teljességi záradék] 
(1) Ha az írásbeli szerződés olyan kikötést tartalmaz, amely szerint az a felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt 
korábbi megállapodások hatályukat vesztik. 
(2) A felek korábbi jognyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők. 
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6:124. § [Dokumentáció átadása] 
A kötelezett köteles a jogosultnak átadni a szolgáltatásról szóló tájékoztató 
leírásokat és egyéb dokumentumokat. 
 
6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] 

 
(1) Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták 
meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának 
kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni. Ha a pénztartozás 
fizetésére kötelezett szerződő hatóság, a szerződő hatóságnak nem minősülő 
vállalkozással kötött szerződése esetén pénztartozását a jogosult fizetési 
felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül 
köteles teljesíteni, ebben az esetben a számla kézhezvételének napja nem képezheti 
a felek között érvényes megállapodás tárgyát. 
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(2) A jogosult teljesítésétől számított harminc napon belül kell teljesíteni a 
pénztartozást, ha 
a) a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a jogosult 
teljesítését (vállalkozási szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) 
megelőzte; 
b) nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája 
kézhezvételének időpontja; vagy 
c) a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell 
fizetési kötelezettségét. 
 
8:1. § [Értelmező rendelkezések] 
(1) E törvény alkalmazásában 
7. szerződő hatóság: a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti ajánlatkérő, akkor is, 
ha közbeszerzési eljárás lefolytatására nem köteles. 
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6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] 
 

(3) Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő 
vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő az (1)-(2) 
bekezdésben meghatározott határidőket csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek a 
pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a szerződés jellege miatt ez 
tényszerűen indokolt; a pénztartozás teljesítésére kikötött idő ebben az esetben sem haladhatja meg 
a hatvan napot. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem 
minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő a hatvan 
napot meghaladó részében semmis. 
 
(4). Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő 
vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére az (1)-(2) bekezdés 
rendelkezéseitől eltérően, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével 
egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára kikötött olyan határidőt, amely a hatvan napot 
nem haladja meg - mint tisztességtelen kikötést -, a jogosult megtámadhatja. 
 
Új rendelkezés:  
6:133. § Költség 
Az ellenszolgáltatás magában foglalja a szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó költségeket. 
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6:137. § [Szerződésszegés] 
A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 
elmaradása. 
 
6:138. § [A teljesítés követeléséhez való jog] 
Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének 
követelésére. 
 
6:139. § [Visszatartási jog] 
(1) Szerződésszegés esetén a jogosult a saját esedékes szolgáltatása arányos részének 
teljesítését a kötelezett teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja. 
(2) A teljesítés visszatartására jogosult fél elállhat a szerződéstől, vagy ha az eredeti állapotot 
nem lehet helyreállítani, jogosult azt felmondani, ha megfelelő határidőt szabott, és ez alatt a 
másik fél a szerződésszegést nem szüntette meg, vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot 
nem nyújtott. 
(3) Annak a félnek a jogaira és kötelezettségeire, aki a teljesítés visszatartására jogosult, 
egyebekben a megbízás nélküli ügyvitel szabályai irányadók. 



2014 Közbeszerzési Aktualitásai 

6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] 
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
 
 Szigorúbb a deliktuális felelősségi alakzatnál, konkretizálja az elvárhatóságot is 
 
6:143. § [A kártérítés mértéke] 
(1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. 
(2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt 
vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a 
szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. 
(3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. 
 
6:144. § [A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályainak kiegészítő alkalmazása] 
(1) A károsult kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségére, továbbá a közös károkozók 
felelősségére a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályait kell alkalmazni. 
(2) A kár fogalmára és a kártérítés módjára - az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben - a szerződésen 
kívül okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 
kártérítés méltányosságból való mérséklésének nincs helye. 

 
.  
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6:148. § [A közreműködőért való felelősség] 
 
(1) Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, 
az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 
(2) Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a károkért is, 
amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 
(3) A kötelezett a közreműködővel szemben - annak szerződésszegése miatt - mindaddig érvényesítheti 
jogait, amíg a jogosulttal szemben helytállni tartozik. 
 
 A (2) bekezdés és a (3) bekezdés új rendelkezés ebben az általános formában. 
 
6:150. § [Közbenső szerződésszegés] 
(1) A fél szerződésszegést követ el, ha elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a másik fél a szerződésből eredő kötelezettségeit megfelelően 
teljesíthesse. 
(2) Az egyik felet terhelő intézkedés vagy nyilatkozat elmulasztása kizárja a másik fél olyan 
kötelezettségének megszegését, amelynek teljesítését az intézkedés vagy nyilatkozat elmulasztása 
megakadályozza. 
 



2014 Közbeszerzési Aktualitásai 

Jogszavatosság 
Jogszavatosság szabályainak általánossá tétele tulajdonjog, jog vagy követelés visszterhes átruházására 
irányuló kötelezettség esetén.  
 
6:186. § Kötbér 
(1) A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi 
a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 A kimentési rendszer változott, ezért a kötbérfizetési kötelezettség alóli mentesülés is ehhez a 

kontraktuális felelősségi rendszerhez igazodik 
 

6:187. §  
(2)A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 
 
6:189. § [Kötbérigény kamata] 
Kötbér után kamat kikötése semmis. Az esedékessé vált kötbér után a kötelezett késedelmi kamatot köteles 
fizetni. 
 
6:190. § [Jogvesztés kikötése] 
(1) A felek írásban köthetik ki, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít valamely jogot, amely őt a 
szerződés alapján egyébként megilletné.  
 Alkalmazására sor kerülhet, pl. nem jogszabály által garantált előleg biztosítása esetén, vagy 

részszámlázási lehetőség megvonásaként vagy bármely a szerződéshez igazodó formában. 
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Szerződésmódosítás 
 Az Új Ptk. Kifejezetten rögzíti a szerződés egyoldalú módosításának lehetőségét, amelyet a felek a 

szerződésben is kiköthetnek. Kimondja továbbá, hogy a szerződés módosítására a szerződés 
megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 Az automatikus szerződésmódosulási lehetőségről, amelyről a Kbt. 125. §  (10) bekezdése rendelkezik 
külön nem szól, de a felek szerződéses szabadságából ez következik.  

 
Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás, teljesítésátvállalás, tartozáselvállalás, 
szerződésátruházás 
 
 nem szerződésmódosítások 
 
XXXI. Fejezet – Szerződésátruházás (nem = jogátruházással) 
6:208. § [A szerződésátruházás joghatásai] 
(1) A szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a 
szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe 
belépő félre történő átruházásáról. 
(2) A szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a 
szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették és 
terhelték.  
 Minimum háromoldalú megállapodás (ha egy ajánlatkérő és egy ajánlattevőként szerződő fél van) 
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(3) A szerződésátruházással a szerződés biztosítékai megszűnnek. A zálogkötelezett hozzájárulása esetén az 
új zálogjog az eredeti zálogjog ranghelyén jön létre. 
 
6:210. § [Az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak alkalmazása] 
A szerződésátruházásra egyebekben a követelések és a jogok tekintetében az engedményezés, a 
kötelezettségek tekintetében a tartozásátvállalás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
6:211. § [Szerződésátruházás jogszabály rendelkezése alapján] 
Ha valakinek egy szerződésből származó valamennyi joga és kötelezettsége jogszabály rendelkezése alapján 
száll át másra, a szerződésátruházás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
Kbt. – projekttársaságra vonatkozó szabályok 
 
129. § (1) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 
projekttársaságot hoznak létre, a közbeszerzési szerződésben elő kell írni, hogy az abban foglalt jogok és 
kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetve terhelik. 
Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a közbeszerzési 
szerződés teljesítéséhez szükséges szerződést (szerződéseket) megkötni. 
(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a közbeszerzési 
szerződésekre vonatkozó szabályokat - így különösen a szerződések nyilvánosságára, a szerződések 
kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a szerződések teljesítésének ellenőrzésével 
kapcsolatban e törvényben vagy más jogszabályban foglalt előírásokat - is alkalmazni kell. 
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 (3) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen 
felelnek. 
 
(6) A nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha 
a) a projekttársaság a közbeszerzési szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az egymás felé 
fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy 
b) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a közbeszerzési szerződésből, valamint a közbeszerzési szerződés 
teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes 
egészében átvállalták.  
 A jogok átvállalása gyakorlatilag a jogok engedményezését jelenti, amelyre a szerződésátruházás a 

megfelelő jogintézmény az Új Ptk. rendszerében.  
 A szerződés biztosítékai azonban megszűnnek ezzel a jogcselekménnyel, így rendezni kellene, hogy mi 

történik a biztosítékokkal első körben a nyertes ajánlattevők által létrehozott projekttársaság 
belépésekor (első szerződésátruházás jogszabály erejénél fogva), valamint a projekttársaság esetleges 
b) pont szerinti megszüntetésekor (2. szerződésátruházás a Kbt. felhatalmazása alapján) 

 Az új Kbt. megalkotása során javasolt lenne összhangba hozni a fogalmakat is.  
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 Az Új Ptk. megtartja a korábbi ex tunc és ex nunc szerződés megszüntetési lehetőségeket 
(megszüntetés és felbontás), de rögzíti, hogy nincs helye visszamenőleges megszüntetésnek, ha az 
eredeti állapot természetben nem állítható helyre.  

 
6:213. § Megszüntetés egyoldalú jognyilatkozattal 
(3) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tartós jogviszonyt létrehozó, határozatlan időre kötött 
szerződést megfelelő felmondási idő alkalmazásával bármelyik fél felmondhatja. A felmondási jog kizárása 
semmis. (Rendes felmondás, nem szankciós vö. 6:140. §-ban foglalt szerződésszegés miatti elállással). 
 
Kbt. 125. § (8) Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban a szerződés időtartamát úgy kell 
meghatároznia, hogy amennyiben a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció vagy a hozzá 
kapcsolódó fizetési feltételek vagy a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés nem indokolja, a 
szerződés ne kösse határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra, amely a verseny 
fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének céljával ellenkezik. 
 
 Az egyes szerződéstípusokra vonatkozó részletszabályok is eltérhetnek ezen rendelkezéstől, illetőleg a 

megfelelő időt a felek szerződésükben rögzíthetik. 
 
 
 
 
 
 
 



ÚJ PTK.  
2014. Március 15-i hatálybalépés 

 
Új megközelítés, új szerződéstípusok 

 
Biztosítéki szerződések (XXI. Cím) 

 
 

Garanciaszerződés          Kezességi szerződés  
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ÚJ PTK.  

Zálogjogi szabályok változása  
 

Óvadékra vonatkozó szabályok változása 
(kézizálogjogi szabályok) 

 
2014. Március 15-i Kbt. Módosítás 

 
az Új Ptk. rendelkezéseinek átvezetése is cél 
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Ajánlati biztosíték (az ajánlati 
kötöttség megtartását biztosítja) 

Erőforrás szervezet törvényi 
kezessége 

Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési 
Biztosíték (Jótállási Biztosíték) 

Előleg visszafizetési biztosíték (a 
visszafizetést biztosítja) 

Visszatartási jog – óvadékként, 
lehetőség 
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 Közös jelentkezők, ajánlattevők és a biztosíték nyújtásának kérdése – 
lehet-e kombinálni az egyes biztosítéknyújtási módokat? Vagy azonos 
mód választásával lehet-e több ajánlattevő által nyújtott biztosítékot 
összeadni? A Kbt. Megfogalmazásból az egyetlen biztosíték nyújtásának 
lehetősége következik.  

 Ha az ajánlati biztosítékot nyújtó ajánlattevő elveszti a biztosítékot, 
akkor követelheti-e az arányos részt a többiektől? – mögöttes 
jogviszony, megállapodás fontos! 

 Az ajánlatkérő általi kétszeres összegben történő visszafizetés hogyan 
oszlik meg a közös ajánlattevők között? Polgári jogi társasági szabályok? 

 Óvadék-e az ajánlati biztosíték? Nem.  
 Ha az ajánlati biztosíték a szerződést biztosító kötelezettséggé válik, 

akkor óvadékká is alakul, ehhez pedig óvadéki szerződés kell! 
 A túlzott mértékben nyújtott ajánlati biztosítékot elfogadhatja-e 

ajánlatkérő vagy sem? Kétszeres visszafizetési kötelezettség! 
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A Kbt. alapján az alábbi 
jogcímeken jelenhet meg:  

• Ajánlati biztosíték – Kbt. 59. §  

• Erőforrás szervezet törvényi kezessége 
– Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont 

• Szerződés teljesítésének biztosítéka 
(Teljesítési képesség biztosítéka) – Kbt. 
126. §  
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 Ha az erőforrást nyújtó szervezettel igazolt pénzügyi-gazdasági 

alkalmasság jellegénél fogva olyan, hogy nem bocsátható az 
ajánlattevő, jelentkező rendelkezésére.  

 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
 Automatikusan, akár a felek akarata ellenére is létrejön 
 Az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 
Kezes:  
 „Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja” megfogalmazás – 
nem függ attól, hogy szükséges volt-e az alkalmasság 
megállapításához az adat!!! 
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ÚJ PTK.  
2014. március 15-i módosítása 

 
Új megközelítés, új szerződéstípus 

 
Alapvetően sortartásos kezesség, mely 

készfizető kezességgé alakulhat 
Kártalanító kezességgel nem keverendő! 
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 Az új szabályozás alapján alapvetően sortartásos – a 
sortartás kifogás útján érvényesíthető 

 A főadóstól kell megkísérelni a követelés behajtását, és 
akkor lehet a kezessel szemben fordulni, ha az ésszerű időn 
belül nem vezet eredményre. (beszedési megbízás, 
végrehajtás).  

 A kezest a jogosultnak (ajánlatkérő) fel kell szólítania a 
teljesítésre, de a kezes magától is teljesíthet, ha értesül 
róla, hogy a kötelezett nem teljesített. 
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A sortartásos kezesség, így a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti 
kezesség is készfizető kezességgé alakul, ha  
 
 a) a követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett 

lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének 
vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen 
megnehezült; (44/2001/EK rendelet) 

 b) a jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása 
végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a 
végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést; vagy 

 c) a kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy 
ellene felszámolás indult..  
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Mi a helyzet, ha több erőforrást nyújtó szervezet szerepel az 
ajánlatban? 
 Ha ugyanazért a kötelezettségért egymásra tekintettel többen 

vállalnak kezességet, helytállásuk egyetemleges. Egymás közötti 
viszonyukban az elszámolás alapján kockázatvállalásuk aránya. 

 Ha egymásra tekintet nélkül, akkor a kezességvállalás sorrendje 
határozza meg a kielégítés sorrendjét. Egymással szemben is 
megilleti őket a sortartás kifogása. A később kezességet 
vállalónak az előtte kezességet vállaló kezessel szemben 
megtérítési igénye keletkezik, ha ő teljesít a jogosult felé.  

 Az erőforrás szervezetnek van-e bármilyen lehetősége, hogy 
saját jognyilatkozata útján szabaduljon a kezesség alól?  
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Három önálló jogviszony! 

 
1. Ajánlatkérő és ajánlattevő között (közbeszerzési, szerződéses 

jogviszony – biztosított jogviszony) 
2. Ajánlatkérő és kezes között (maga a kezesség, járulékos) 

3. Ajánlattevő és kezes között (ingyenes vagy visszterhes ügylet, 
megbízás) 

Ajánlatkérő és a kezes jogviszonya ajánlatkérőre kötelezettségeket ró, 
amelyeket, mint a közpénzzel kapcsolatos biztosíték érvényesítésének 
feltételeit tanácsos megfelelően teljesítenie.  
 Ptk. 6:418. § - a teljesítés határidejének változásáról, a kötelezett 

helyzetében beálló minden változásról, amely a későbbi megtérítési 
igényt érintheti, a biztosított követelés mértékére. 

 Kötelezett elleni csődeljárásban született egyezségről 
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Kbt. 25. § - Közös ajánlattétel, részvételre jelentkezés minimum szabályai 
 
6:498. § [Polgári jogi társasági szerződés] 
Polgári jogi társasági szerződéssel a felek (a továbbiakban: tagok) arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös 
céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást 
teljesítenek, és tevékenységük kockázatát közösen viselik. 
 
6:499. § [Vagyoni hozzájárulás] 
(1) A tagok fejenként egyenlő mértékben teljesítenek vagyoni hozzájárulást. 
(2) A vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénz, vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagyoni értékű jog vagy 
bármilyen egyéb szolgáltatás, így különösen személyes munkavégzés. 

 
- Már nem él az a rendelkezés, amely szerint valamely tagot a személyes munkavégzés alól mentesítő 

rendelkezés semmis. 
 

6:501. § [Igényérvényesítés a taggal szemben] 
(1) Ha valamelyik tag nem szolgáltatja a szerződésben vállalt hozzájárulást, bármelyik tag követelheti tőle a 
szerződésszerű teljesítést. A tagok ezen jogát érvényesen nem lehet kizárni. 
(2) Ha valamelyik tag olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a közös tevékenység sikerét vagy a 
szerződéses célt, bármelyik tag követelheti az ettől való tartózkodást. 
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Az előzőeken túl is fontos garanciális szabályok vonatkoznak arra az esetre, amikor a közös ajánlattevők 
között polgári jogi társasági szerződés jön létre: 
 
 A nyereség és a veszteség a tagok között hozzájárulásuk arányában oszlik meg; 
 Tilos valamely tagot kizárni a nyereségből vagy a veszteség viselése alól teljeskörűen  mentesíteni; 
 Az ügyek vitelére együttesen jogosultak vagy meghatározott tagokra ruházhatják ezt a jogot; 
 Csak személyesen látható el, társaságon kívüli személyt nem jogosíthatnak fel; 
 A szerződésben feljogosíthatják valamely tagot a képviseletre; 
 Minden tag jogosult az ügyek menetét megismerni; 
 Kizárható a tag, ha a szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi.  
 
 A határozatlan időre kötött társasági szerződést bármely tag három hónapra felmondhatja (kógens) 
 Rendkívüli felmondásra is jogosult a tag fontos okból (kógens) – valamely tag a szerződésből fakadó 

lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi. 
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Adásvételi szerződés 
 Vételi jog időtartamát a felek szabadon állapíthatják meg 
 Ha a dolog közhiteles nyilvántartásban bejegyzett, akkor harmadik személlyel szemben a vételi jog is 

csak akkor hatályos, ha azt is bejegyzik a nyilvántartásba 
 
6:230. § [Minta szerinti vétel] 
(1) Ha a felek a szerződés tárgyát képező dolog valamely tulajdonságát mintára hivatkozással határozzák 
meg, az eladó köteles a minta hivatkozott tulajdonságának megfelelő dolgot szolgáltatni. 
(2) Az eladó a dolog fel nem ismerhető hibájáért akkor is szavatol, ha e hiba a mintában is megvolt. 
(3) Ha a vevő a mintát nem mutatja fel, őt terheli annak bizonyítása, hogy a minta milyen tulajdonságokkal 
rendelkezett. 
 
 Ha árubeszerzésnél termékmintát kér az ajánlatkérő az alkalmasság igazolása érdekében, akkor ezen 

szabályokat a közbeszerzési szerződésben is rögzíteni kell.  
 
Megtekintésre vétel, próbára vétel alkalmazása közbeszerzési eljárásban nem lehetséges.  A szerződés 
hatálya a vevő nyilatkozatától függ.  A közbeszerzési eljárásokban a vevő rendelkezésére az eljárás során 
korlátozott eszközök állnak rendelkezésre a megvásárolt dolog minőségének ellenőrzésére.  
 
 
 
 
 
 



2014 Közbeszerzési Aktualitásai 

Adásvételi szerződés 
 
6:231. § [Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele] 
(1) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal 
kötelezettséget, és a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az eladó a 
szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a vevő a ténylegesen 
szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni. 
 
Kbt. 46. § (1) Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát és 
mennyiségét. 
(2) A közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a 
legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés 
százalékos mértékét. 
 
 Célszerű kikötni a felhívásban és a szerződésben, hogy a felhívásban megadott mennyiségi eltérés 

lehetősége nem a Ptk. 6:231. §-a szerinti mennyiségi eltérést jelenti. 
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6:238. § [Vállalkozási szerződés] 
Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) 
megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. 
 
6:244. § [Többletmunka. Pótmunka] 
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 
munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
 
191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet fogalmai  
2. § e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban 
kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel, 
f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel 
(munkatöbblet), 
 
306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 
7. § (1) Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 125. § (9) bekezdésében szabályozott tartalékkeretet kíván a 
szerződésbe foglalni, a dokumentáció részét képező szerződésben vagy szerződéses feltételekben előre 
részletesen rögzíteni szükséges a tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint meg kell jelölni annak 
mértékét. 
(2) A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 
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 Korábban a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkák minősültek többletmunkának,  
 Ellentmondásos volt a bírói gyakorlat, az ítéletek egyik része az utólag megrendelt és a műszaki 

szükségességből felmerülő munkákat is a pótmunka kategóriájába sorolta, a másik része azonban az 
utóbbi, rendeltetésszerű használathoz szükséges munkákat a többletmunka fogalma alá vonta és 
pótmunkának csak az utóbb felmerült megrendelői igényeket tartotta /Legfelsőbb Bíróság BH2003.197 , 
Szegedi Ítélőtábla BH2004.249 / 

 A rendeltetésszerű használathoz szükséges munkák tekintetében a régi Ptk. szintén a munkák 
elvégzésének kötelezettségét mondta ki. 

 
6:245. § [A vállalkozói díj] 
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban 
megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés 
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 
(2) Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a vállalkozó az elvégzett munka 
ellenértékére jogosult. 
(3) A vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes. 
 
6:246. § [Törvényes zálogjog] 
A vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megrendelőnek azokon a 
vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek. 
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Kbt. 130. § (2) Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében az ajánlatkérőként szerződő 
fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-
átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 
eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott 
határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
6:247. § [A szolgáltatás átadás-átvétele] 
 
(1) A vállalkozó a művet átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a felek elvégzik az adott 
üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 
(2) Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül 
megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. Vállalkozások közötti szerződés, illetve szerződő hatóság 
által megrendelőként szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződés esetén az átadás-átvétel 
időtartamára vonatkozó rendelkezéstől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan 
és indokolatlanul a vállalkozó hátrányára eltérő szerződési feltételt - mint tisztességtelen kikötést - a vállalkozó 
megtámadhatja. 
(3) Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
(4) Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel 
alapján állnak be. 
(5) Ha a szerződés teljesítéséhez a vállalkozó dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a mű átadásával és 
az ellenérték megfizetésével kerül a megrendelő tulajdonába. 
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A tervezési szerződés: 
 A tervdokumentáció átadása is fogalmi elemmé válik 
 

6:251. § [A tervezési szerződés] 
(2) A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell 
tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő 
igényeinek kielégítésére. 
(3) A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján 
kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. 
 
A kivitelezési szerződés  
 Magában foglalja a korábbi építési és szerelési szerződéseket 
6:252. § (3) A kivitelező köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt 
megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely 
hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül 
köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. 
 
 Valamilyen formában a közbeszerzési eljárás során kell ezt a fázist megejteni, mivel a szerződés 

megkötése előtti kötelezettségként szabályozza az Új Ptk. és jelentős védelmet jelent a megrendelőnek. 
 A kiegészítő tájékoztatás-kérés eljárásjogilag nem erre szolgál, hanem az ajánlattételhez szükséges 

pontosítások megszerzésére az ajánlattevők részéről. 
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6:272. § - 6:280. § Megbízási szerződés :  
 
 Feladat és nem ügy ellátására vonatkozik 
 A szokásos költségek előlegezésére a megbízott köteles szemben a korábbi szabályozással 
 Célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás esetén a Megbízott felmondhatja a szerződést 
 A szerződést mindkét fél felmondhatja,a megbízó azonban köteles az azzal okozott kárt megtéríteni a 

megbízottnak 
 A megbízott akkor köteles kártérítést fizetni, ha a rendes felmondása alkalmatlan időre esett 
 A felmondási jog kizárása vagy korlátozása semmis, kivéve tartós megbízási jogviszony esetén, amikoris 

a felek egy meghatározott időre kizárhatják a rendes felmondás jogát.  
 
Régi, de megmaradó szerződéstípusok:  
Fuvarozás, szállítmányozás, bizományi szerződés, letét, kölcsönszerződés, hitelszerződés, betétszerződés, 
folyószámla-szerződés, fizetésiszámla-szerződés, biztosítási szerződés, bérleti szerződés, haszonbérleti 
szerződés, haszonkölcsön,  
 
Új szerződéstípusok:  
Fizetési megbízási szerződés, Biztosítéki szerződések, Közvetítői szerződés, Bizalmi vagyonkezelési 
szerződés, Forgalmazási szerződés, Jogbérleti (franchise) szerződés, Faktoring szerződés, Pénzügyi 
lízingszerződés, Kezességi szerződés, Garancia szerződés 
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