
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatója a tárgyalások elektronikus hírközlő 

hálózat útján történő megtartásának lehetőségéről 
 

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) tájékoztatja az 
ügyfeleket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvény 47. 
§-a a Kbt. jogorvoslati fejezetét kiegészítette a 161/A. §-al, amely a törvény kihirdetésének 
napját követő napon, 2020. december 11. napján lépett hatályba. Ezzel lehetővé válik, hogy 
a Döntőbizottság a jogorvoslati ügyekben megtartandó tárgyalásokat elektronikus 
hírközlő hálózat útján is megtarthassa.  
 
A Döntőbizottság azokban az esetekben, amikor a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat 
útján tartja meg, a tárgyalás tartásáról szóló végzésében közli az ügyfelekkel az 
elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáféréshez szükséges technikai adatokat. A 
technikai megvalósításra a Döntőbizottság a Microsoft Teams szoftvert fogja használni, 
mivel az alkalmazás letölthető, illetve ennek WEB alapú kliens verziója ingyenesen 
hozzáférhető és tapasztalataink szerint széles körben elterjedt.  
 
A Teams alkalmazás legbiztonságosabban asztali gépen vagy laptopon keresztül működik 
stabil és megfelelő sávszélességű internetkapcsolat biztosítása esetén. Amennyiben egyéb 
eszközt használnak (pl. tablet), a tapasztalatok szerint nagyobb számú résztvevő esetén 
fennakadások fordulhatnak elő, főként a vizuális megjelenítésben. 
 
Felhívja a Döntőbizottság az ügyfelek figyelmét, hogy célszerű az alkalmazást, illetve 
annak WEB alapú verzióját tesztelni és megismerni éles használat előtt. 
 
A Döntőbizottság az elektronikus hírközlő hálózat útján történő tárgyalás esetén a 
nyilvánosságot annak kitűzött helyszínén (1026 Budapest, Riadó u. 5.) biztosítja. 
 
A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a tárgyaláson a Kbt. 145. § (7) 
bekezdése szerinti meghatalmazással rendelkező meghallgatottaknak személy-
azonosságukat igazolniuk kell a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány elektronikus úton történő bemutatásával, (felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó esetén személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, 
ügyvédek és kamarai jogtanácsosok esetén pedig az ügyvédi kamara által kiállított 
igazolvánnyal), melynek megtörténtét az adatok rögzítése nélkül a tárgyalási jegyzőkönyv 
fogja tartalmazni.  
 
A tárgyalási jegyzőkönyv rögzíteni fogja az elektronikus hírközlő hálózat útján történő 
meghallgatás lefolytatásának körülményeit is.  
 
A Döntőbizottság az adott tárgyalás megtartásának módjáról (személyes 
jelenléttel/elektronikus hírközlő hálózat útján) a Közbeszerzési Hatóság honlapján 
https://www.kozbeszerzes.hu/jogorvoslat/targyalasi-naptar/ ad tájékoztatást az érdeklődők 
számára. 
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