
A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatója a 2018. január 1. napján hatályba lépő 

jogszabályváltozásokról 

 

1. Elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó tájékoztatás 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2018. január 1. napján 

hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.), amely napon hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  

 

Az Ákr. hatályba lépésére tekintettel az Országgyűlés elfogadta a közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvényt (megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 

214. számában), amely 2018. január 1-jei hatályba lépéssel jelentősen módosítja a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) jogorvoslati eljárást 

érintő szabályait. Az új szabályokat a 2018. január 1. napján vagy azt követően benyújtott 

jogorvoslati kérelmek, hivatalbóli kezdeményezések alapján indult jogorvoslati eljárásokban, 

valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 

 

A Döntőbizottság felhívja a jogorvoslati kérelmet, valamint hivatalbóli kezdeményezést 

benyújtók figyelmét, hogy a 2018. január 1. napján hatályba lépő jogszabályok rendelkezései 

értelmében módosulnak a jogorvoslati kérelem, hivatalbóli kezdeményezés tartalmi elemei 

(Kbt. 149. § (1) bekezdés d) pontja). 

 

A Döntőbizottság felhívja valamennyi ügyfele figyelmét arra is, hogy a Kbt. 2018. január 1. 

napjától hatályos 145. § (1a) bekezdés a) pontja szerint, ha a Kbt. másként nem rendelkezik, a 

jogorvoslati eljárásokban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton 

történő kapcsolattartás kötelező. 

 

Az elektronikus kapcsolattartás a honlapunkról letölthető elektronikus formanyomtatványok 

útján lehetséges. Jogorvoslati kérelem, illetve hivatalbóli kezdeményezés megfelelő benyújtása 

érdekében kérjük, hogy a http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag-kozlemenyei 

címen elérhető „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati 

kérelem/kezdeményezés beterjesztéséhez”, míg egyéb beadványok (pl. hiánypótlás, észrevétel, 

új meghatalmazás csatolása) beküldéséhez az „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz 

benyújtandó egyéb iratok beterjesztéséhez” című elektronikus formanyomtatványt alkalmazza. 

 

Az elektronikus formanyomtatványok kizárólag az Általános Nyomtatványkitöltő Program 

(ÁNYK – elérhető és telepíthető a www.nav.gov.hu internetes portálról) segítségével tölthetők 

ki és a szükséges mellékletekkel együtt a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviseletet ellátó 

személy ügyfélkapujáról ügyfélkapus bejelentkezés után küldhetők be a Döntőbizottsághoz. A 

nyomtatvány fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél 

tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az értesítési tárhelyre kapott 

automatikus értesítés igazolja.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus úton történő kapcsolattartás során a Döntőbizottság 

a jogorvoslati eljárás alatt általa hozott döntéseket (végzések, határozat) és egyéb kiküldésre 

kerülő iratokat az utolsóként iratot beküldő meghatalmazott ügyfélkapus elektronikus 

tárhelyére kézbesíti. 

http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag-kozlemenyei
http://www.nav.gov.hu/


 

A Döntőbizottság a jogszabályváltozást érintő további kérdésekkel összefüggésben (hétfőtől-

csütörtökig 8-16.30 óra, pénteken 8-14 óra között) a +36-1-882-8592 telefonszámon ad 

felvilágosítást.  

 

2. Keresetek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2018. január 1. napján 

hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.), 

amellyel egyidejűleg hatályát veszti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Pp). 

 

A Kp. 157. § (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése szerint a 2018. január 1. napját 

megelőzően a Döntőbizottsághoz benyújtott keresetlevél alapján indult perekben, nemperes 

eljárásokban a Pp., míg a 2018. január 1. napját vagy azt követően előterjesztett keresetlevél 

alapján indult bírósági eljárásokban a Kp. alkalmazandó.  

 

A Döntőbizottság a fentiek alapján felhívja a figyelmet, hogy a keresetlevél benyújtásának 

időpontja alapján a keresetlevél tartalmi és formai kellékei az alkalmazandó eljárási törvények 

rendelkezéseihez képest eltérhetnek. 

  


