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Közbeszerzési szerződésekkel 
kapcsolatos perek az új Kbt.-ben

A közbeszerzési szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének 
megállapítása iránti polgári per [Kbt. 176. §] „Egyesített per”

A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata és a szerződés 

közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti 
egységes per [Kbt. 173-174. §] „Egységes per”

A szerződés módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per 
[Kbt. 175. §]

A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek [Kbt. 177. §]



A 2015. évi CXLIII. törvény „újdonságai”  
az egységes és az egyesített perekben

A Kbt. 173-174. §-ához - „A törvény átveszi a hatályos közbeszerzési 

törvényből a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálatára és 

a szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítására 
irányuló ún. egységes per szabályait.” (Miniszteri indokolás)
A Kbt. 176. §-ához – „A törvény átveszi a hatályos közbeszerzési törvényből a 

szerződések közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása 
iránti polgári per szabályait.” (Miniszteri indokolás)



Illetékességi változások a közbeszerzési 
perekben

Pp. 326. § (7) és (14) bekezdés

Pp. 326. § (7) Ha az első fokon eljárt közigazgatási szerv illetékessége az 

egész országra kiterjed - a (12)-(14) bekezdésben foglalt kivétellel - a perre a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.

Pp. 326. § (14) A közbeszerzésekről szóló törvény alapján indult közigazgatási

perekben kizárólagosan illetékes

a) a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, ha az 

ajánlatkérő székhelye Bács-Kiskun megye, Békés megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar 

megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye 
vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén; illetve

b) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, ha 

az ajánlatkérő székhelye Budapesten, valamint 

Baranya megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron 

megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Somogy megye, 

Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye vagy Zala 
megye területén

található.



A jövő változásai közbeszerzési 
perekben

Részletes jelentés a közigazgatási perrendtartás koncepciójának 
előkészítéséről

A közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos jogviták közigazgatási bírói útra 

fognak tartozni – „államháztartási források felhasználásával kapcsolatos 
szerződések”

Táblaszintű közigazgatási bírósági hatáskör kialakítása – „az országos 

illetékességgel eljáró közigazgatási jogalanyok közigazgatási cselekvéseivel 
kapcsolatos jogviták”

Ezek alapján is a közbeszerzési perek hatásköri és illetékességi szabályai a 
közeljövőben ismételten módosulni fognak!



Jogértelmezési nehézségek a 

közbeszerzési egységes és egyesített 
perekben
A közigazgatási és a polgári bíróságok hatáskörének elhatárolási problémái

A bíróság bírságolási jogköre
Egyetemleges kötelezés
Kettős értékelés tilalma
A bírság jogosultja
A bírság összegének meghatározása

A bizonyítás terjedelme és a bíróság hivatalbóli bizonyítására való 
felhatalmazottság kérdése.

A szerződés érvényessé nyilvánítása

Perorvoslati és perköltség-problémák



A szerződés módosítása 

érvénytelenségének megállapítása 

iránti polgári per
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 

teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 
ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet

Közigazgatási hatóságként egy különleges időszakos vagy folyamatos 
közigazgatási hatósági ellenőrzést végez a Hatóság.

Ellenőrzött szervezet – NEM csak az ajánlatkérő! A szerződő felek és a 

teljesítésben részt vevő valamennyi gazdasági szereplő felé irányulhat a 
hatósági ellenőrzés!

NEM alkalmazható a Ket. 94. §-a (nincs fokozatosság)! Az ellenőrzés 

következménye a Kbt.-ben rendelt jogkövetkezmény [Kbt. 175. §].

Ugyanakkor a Korm. Rendelet által nem szabályozott kérdésben valamennyi 

Ket.-es rendelkezést megfelelően alkalmazni kell (és nem csak a hatósági 
ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket)!



A közbeszerzésekkel kapcsolatos 
egyéb polgári perek

Új szabály: 

177. § (1) A 173. § (1) bekezdésében, a 175. § (1) bekezdésében és a 176. §

(1) bekezdésében foglalt esetek, valamint a (3) bekezdés szerinti esetek 

kivételével a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 

jogszabályok megsértésére alapított bármely polgári jogi igény 

érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve -

a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata során - a bíróság 
a jogsértést jogerősen megállapítsa.

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat, ha a polgári jogi

igény érvényesítése - illetve a szerződés érvénytelenségére történő hivatkozás
- a 133-135. §-on, a 138-140. §-on, a 142. § (3) bekezdésén, vagy e törvénynek

vagy végrehajtási rendeleteinek a szerződés tartalmi elemeit meghatározó
más rendelkezéseinek megsértésén alapul.



Köszönöm a figyelmet!


