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Amikor az első közbeszerzési tárgyú jogszabályok Magyarországon megjelentek, általános volt az a 
vélekedés, hogy ezáltal az ügyvédek által végezhető tevékenységi kör bővül. Ez a vélekedés azóta sem 
dőlt meg, hiszen a közbeszerzési eljárás rendeltetése az adófizetők pénzeinek a jogalkotó által 
meghatározott keretek közötti felhasználása, ami alatt jogi kereteket értünk, azaz azt, hogy a közbeszerzési 
eljárás jogi szakértelmet feltétlenül igényel. Az eljárásban ügyfél az ajánlattevő és az ajánlatkérő, és mint 
közismert az 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ügyfelek képviseletére, részükre 
tanács adására beadvány, vagy más irat szerkesztésére ellenérték fejében és rendszeresen – törvényi 
kivételektől eltekintve – kizárólag ügyvéd jogosult.  
 
Az ügyvédségre vonatkozó, pozitív diszkriminációt tartalmazó jogszabályi rendelkezések - melyek a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényt módosító 2008. évi CVIII. törvény elfogadásáig a 
közbeszerzési törvényben is helyett kaptak, és 2009. április 1-én vesztik hatályukat - nem öncélúak és nem 
is az ügyvédség gazdasági érdekeit kívánják védeni, hanem az ügyvédségnek az igazságszolgáltatásban 
betöltött szerepére tekintettel garanciális és jogpolitikai okokból születtek. Emlékeztetek rá, hogy a védő 
megkülönböztetett pozíciójára még az Alkotmány is utal, és nyilvánvalóan nem a védelmet ellátó ügyvéd, 
hanem a védence érdekeire tekintettel. 
 
Az ügyvédi megbízás, mint a megbízási jogviszony speciális fajtája tekintetében ugyanis a jogviszony 
általános jellemzőin túlmutató olyan garanciális elemeket is találunk, amelyeket a módosítás törvényhozói 
elfogadásáig a Kbt 153. § /1/ bek. hordozott. Eszerint: „Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-
ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenység mint szolgáltatás megrendelése esetében az 
ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia.”  
Ugyanezen § (3) bekezdése ugyanakkor kiemeli, hogy a fentiek szerintit szerződéskötés nem érinti 
egyebek között a Kbt. 1. §-ának megfelelő alkalmazását. 
 
Amikor az Ügyvédi Kamara fellépett azzal szemben, hogy a 2009. március 31-ig hatályos Kbt. 
rendelkezések alkalmazása körében ne történjen kísérlet a hatályos jogrendszer jogalkotói tágítására, 
akkor sem az volt a Kamara célja, hogy kizárja az ügyvédek közötti versenyt előmozdító jogszabályi 
rendelkezéseket, hanem az, hogy ez a közbeszerzés területén az ajánlatkérői érdekekre is figyelemmel, és 
az ügyvédi megbízás speciális jellemzőinek figyelembevételével történjen. 
Az ügyvédséget érintő Kbt.-beli szabályrendszert tágítani kívánó kísérlet volt, amikor a KEHI 
közbeszerzési eljárás mellőzése miatt kezdeményezett eljárást a Döntőbizottság előtt budapesti ügyvédet 
érintő beszerzés miatt. Ennek során a Döntőbizottság hivatalból vizsgálta a Kbt. 153. § (3) bek.-re 
tekintettel a Kbt. 1. §-ának a sérelmét. Az eljárás a Legfelsőbb Bíróságon felülvizsgálati szakban még nem 
zárult le, ezért csak tényszerűen annyit említek erről az ügyről, hogy a Fővárosi Ítélőtábla jogerős 
döntésében úgy foglalt állást - helyt adva az ajánlattevő ügyvéd álláspontjának - , hogy az ügyvédi 

                                                 
1 A Közbeszerzési Jogászok Egyesülete 2009. március 9-i ülésén a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében 
elhangzott előadás szerkesztett változata. A Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész által elnökölt ülésen beszédet 
mondott Dr. Máthé Gábor a Magyar Jogász Egylet elnöke, Dr. Kozma György a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási 
Kollégiumának vezetője, Dr. Tóth Ádám a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, Dr. Bűrös László a 
Közbeszerzési Jogászok Egyletének elnöke, Dr. Puskás Imre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogi 
főosztályvezetője. 
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szolgáltatás beszerzése során a Kbt. 153. § /1/ bekezdése és 1. §-ának egybevetéséből nem következik, 
hogy valamilyen speciális, a jogszabályban közelebbről meg nem határozott előzetes nyilvánosságot 
kellene biztosítani az ajánlati felhívásnak. 
 
 
Tény, hogy a 2009. április l-én hatályba lépő törvénymódosítás - függetlenül a Legfelsőbb Bíróság 
későbbi döntésétől - már okafogyottá teszi a fenti kérdést, hiszen ezen időpont után a 153. § /1/ bekezdése 
már nem érvényesül, azaz a kizárólag ügyvéd által folytatható jogi szolgáltatás is kötelezően a Kbt. 
hatálya alá kerül, vagyis jogi szolgáltatás igénybevétele esetén az ajánlatkérő el van zárva attól, hogy 
formális eljárási rend mellőzésével, és azt az ügyvédet bízza meg, aki a bizalmát élvezi. 
Nézzük meg, hogy mivel fog járni ez a törvénymódosítás. Ilyen helyzetekre nézve már van tapasztalata az 
ügyvédségnek, hiszen az ingatlanközvetítők nagyobb számban történő megjelenésével az utóbbi időben 
elterjedt gyakorlattá vált, hogy cégek vállalnak el a klasszikus ügyvédi tevékenység körébe eső feladatokat 
is, vagyis az ingatlan közvetítési megbízás már magába foglalja a kizárólag ügyvéd által készíthető 
okiratszerkesztést és ellenjegyzést is. Az Ügyvédi Kamara fegyelmi apparátusa, de a Magyar Ügyvédek 
Biztosító Egyesülete előtt is közismert, hogy a fegyelmi és a műhiba ügyek mennyivel nagyobb arányban 
jelennek meg azokban az esetekben, amikor nem klasszikus módon az ügyvédi irodát felkeresve kerül sor 
az egyébként az ügyvédi törvény hatálya alá tartozó tevékenységre, hanem, kvázi részfeladatként jelenik 
meg az ügyvédi munka, azaz az ügyvéd, mintegy alvállalkozója a fővállalkozó ingatlanközvetítőnek. A 
hasonlóság azon a területen is megmutatkozik, hogy ebben a konstrukcióban nem az ügyvéd személyére 
vonatkozó bizalmi tőke áll az ügyvéd felkeresése hátterében, hanem az ügyvédet kvázi kiosztja a 
fővállalkozó ingatlanközvetítő cég az ügyfélnek, illetve az ügyvédre ugyancsak ő osztja ki a feladatot. 
 
A jogszabály-módosítással az ingatlanközvetítéshez hasonlóan a közbeszerzésben még gyakoribbá fog 
válni, hogy a fentiekhez hasonlóan az ajánlatkérők cégeket bíznak meg a közbeszerzési feladatokkal, és 
ahogy az ingatlanközvetítő cég megbízást kap az okiratszerkesztésre, jogi képviselet ellátására, ehhez 
hasonlóan történik az ajánlatkérői megbízás a közbeszerzési feladatokat ellátó cégek tekintetében. 
 
A költségmegtakarításra irányuló törekvés gyakran azt is eredményezi, hogy a jogi tanácsadást, 
okiratszerkesztést a cég részéről végül nem is feltételen jogász alkalmazott végzi, hanem annak minden 
lehetséges elemét végzettség és szakértelem nélküli alkalmazottakra bízzák, és az ügyvéd csak azokon a 
pontokon jelenik meg "pecsételni", amikor az elengedhetetlenül szükséges. Az Ügyvédi Kamara ugyan 
fegyelmi felelősségre vonásban részesíti a "pecsételő" ügyvédeket, de ez legtöbbször olyankor derül ki, 
amikor már baj van, és akkor sem mindig. 
 
Cégek csomagban – közte ügyvédi tevékenységgel is – történő megbízása a megbízó számára azért is 
veszélyes, mert ugyan az ügyvédnek az ügyvédi törvény értelmében speciális, a kft-hez nem hasonlítható, 
mert korlátlan, és a teljes személyes vagyona mértékéig terjedő a felelőssége az ügyvédi műhibával 
okozott kárért (akár ügyvédi irodáról, akár egyéni ügyvédről van szó), addig az ajánlatkérő által megbízott 
közbeszerzéssel foglalkozó kft esetében ez nincs így. Abban az esetben tehát, ha a kft bízza meg az 
ügyvédet, az ügyvéd nem kerül jogviszonyba az ajánlatkérővel, és az ajánlatkérő csak az adott esetben 
alacsony fedezetű kft-t kérheti számon az esetleges mulasztásért. 
 
De probléma jelentkezhet nemcsak a felelősségi, hanem a titoktartási vonalon is. Mint ismert, az ügyvéd 
tevékenységének egyik karakteres vonása az ügyvédi titok megtartásának a kötelezettsége. Abban az 
esetben, ha az ajánlatkérő nem közvetlenül adja a megbízást az ügyvédnek, akkor az ügyvédet az 
ajánlatkérővel szemben hallgatási kötelem terheli, és csak azt mondhatja el az ajánlatkérőnek, amit 
"fővállalkozója" részére megenged. Láthatjuk tehát, milyen messzire vezet az a természetellenes 
konstrukció, amikor az ügyvédi törvényben kizárólagos ügyvédi tevékenységként szabályozott területekre 
engednek speciális jogszabályok az ügyvédségen kívüli szereplőket. A helyes megoldás az, ha az 
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ajánlatkérő különválasztja az Ügyvédi törvény 5. § /1/ bekezdésében írt feladatokat más (tehát nem jogi 
tanácsadás, nem jogi képviselet, nem a szerződés vagy okirat szerkesztési) feladatoktól és a klasszikus 
ügyvédi tevékenységre ügyvédet, a közbeszerzés speciális tárgyára figyelemmel szükséges speciális 
szakértelem tekintetében pedig nem ügyvédet, hanem a szakterület műszaki, egészségügyi, stb. szakértőjét 
bízza meg. 
 
Bele sem kezdek az úgynevezett egybeszámítás folytán a Kbt. módosítás által teremtett csapdahelyzet 
ismertetésébe, ami egy külön konferencia témája lehetne. Miután az ügyvédi szolgáltatást meghatározott 
eljárási rendben és időigény mellett április 1-től kötelezően közbeszereztetni kell, ezzel számos esetben 
összeférhetetlen szabályozást tartalmaz a Kbt. hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek esetében a 2009. 
január 1-én hatályba lépett Pp. 121/A. §, mely ugyanis előírja, hogy a későbbi alperesi pozícióba kerülő 
jogi személy gazdálkodó szervezet 15 nap alatt köteles az ellenérdekű fél keresetlevél előtti peren kívüli 
írásbeli megkeresésére az összes felvetett jogkérdésre, és a teljes tényállásra kiterjedő, az 
ellenbizonyítékok előadását is tartalmazó részletes írásbeli választ adni, az okirati bizonyítékokat csatolni. 
Arra a kérdésre, hogy hogyan fog az ajánlatkérő ennek a szoros határidős jogszabályi kötelezettségnek és 
a Kbt.-nek egyidejűleg megfelelni, lehet különböző trükkös választ adni, de ezek a válaszok egyike sem 
felel meg sem a Pp., sem a Kbt. által kitűzött céloknak. 
 
És akkor legyen szabad végül egy olyan klasszikus területet megemlítenem, mint az okirati ellenjegyzés 
kérdése. Az Üt. 27. § /1/ bekezdése értelmében az ügyvéd az okirat ellenjegyzésével nemcsak azt 
bizonyítja, hogy az okiratot az abban megjelölt fél írta alá, és hogy a fél akaratának az megfelel, hanem azt 
is, hogy a jogszabályoknak is megfelel, ami kifejezetten jogászi tevékenységet feltételez. A Kbt. módosítás 
6. § /2/ bekezdése azonban amikor az ellenjegyzésről beszél, csak annyit mond, hogy a közbeszerzési 
szabályzatban megjelölt személy az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével 
igazolja, és hogy e nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. Remélhető, hogy miután itt a 
jogszabály szóhasználata szerint is a hirdetmény jogszerűségéről van szó, és a jogszerűség ellenőrzése 
nemcsak hogy az Üt. 5. § /1/ bekezdése szerint kizárólagosan ügyvéd által végezhető tevékenység, de 
miután az ügyvédi tevékenység felelősségbiztosítás és fegyelmi felelősség mellett történik, míg az 
ügyvédségen kívüli esetleges ellenjegyzők részéről ez nem áll fenn, ezen tények együttesen elegendőnek 
bizonyulnak ahhoz, hogy a jogalkalmazás kizárólag alkalmazott, illetve megbízott jogi képviselőkre 
értelmezze a Kbt. ezen szakaszát. Más kérdés, hogy miért csak a hirdetményhez szükséges ellenjegyzés, 
az ajánlati dokumentációhoz például miért nem, továbbá, hogy miért került ki a jogalkotás utolsó 
fázisában a jogalkalmazók által (beleértve a Legfelsőbb Bíróságot is) egyöntetűen támogatott azon 
módosítási javaslat, hogy már a döntőbizottsági eljárásban is legyen kötelező a jogi képviselet. 
 
Tisztelt Hallgatóság! 
Hagyományosan nem jelentéktelen irodalma van a Btk. 248. §-ának. Ez a § a zugírászat címszó alatt 
található a Btk-ban és arról szól, hogy aki jogosulatlanul üzletszerűen ügyvédi jogtanácsosi vagy 
közjegyzői tevékenységet végez 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ez a § nem új a Büntető 
Törvénykönyvben, a jövőre 135 éves Budapesti Ügyvédi Kamara könyvtárában megtalálhatóak azok a 
régi iratok, amik a zugírászat miatti kamarai feljelentéseket tartalmazzák. Az a körülmény, hogy a 
zugírászatot klasszikusan és régóta a társadalom érdekeit sértő cselekményként tartották számon és 
büntették, arra utal, hogy eleink is tisztában voltak azzal, hogy nem csak az ügyvédek, de a társadalom 
érdeke is azt kívánja, hogy szabályozott keretek között és megfelelő felelősségi formák, valamint garanciák 
mellett történhessen csak a jogászi tevékenység gyakorlása. Fontos lenne, hogy ezt a rég felismert 
igazságot mind a jogalkotók, mind a jogalkalmazók a jövőben is szem előtt tartanák. Ennek 
érvényesüléséhez jelenthet egy újabb fórumot és lehetőséget a Közbeszerzési Jogászok Egyesületének 
megalakítása, melyhez a Magyar Ügyvédi Kamara nevében Önöknek és a szervezésben élenjáró Dr. Bűrös 
László és Dr. Patay Géza kollégáknak gratulálok és működésükhöz sok sikert kívánok. 
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