
 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottságra vonatkozó, az elektronikus 

információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének 

II.4. pontjában meghatározott közérdekű adatok 
 

 

 

 

1. A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa mellett 

működik, feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal 

kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése. 

 

2. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzésre, 

illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt, 

a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés közbeszerzési törvénybe 

ütköző módosítása vagy teljesítése miatt, továbbá a közbeszerzési törvényt 

önként alkalmazó szervezetek jogsértésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás 

lefolytatása. 

 

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége Magyarország egész 

területére kiterjed. 

 

4. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt a jogorvoslati eljárás kérelemre 

vagy hivatalból indul.  
 

4.1. Jogorvoslati kérelem benyújtására jogosultak 

Jogorvoslati kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, 

részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét a 

közbeszerzési törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy 

veszélyezteti.  

Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetőleg 

ezek módosításával kapcsolatban, azok jogsértő volta miatt kérelmet nyújthat be 

a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy 

érdekképviseleti szervezet is. 

 

4.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását a következő 

szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása 

során e törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra: 

a) a Közbeszerzések Tanácsának elnöke; 

b) az Állami Számvevőszék; 

c) a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv; 
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d) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve és a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv; 

e) a kincstár; 

f) az országgyűlési biztos; 

g) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában 

jogszabály alapján közreműködő szervezet; 

h) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet; 

i) a Gazdasági Versenyhivatal; 

j) a kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások 

ellenőrzésére kijelölt szerv; 

k) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter. 

 

4.3. A jogorvoslati eljárás kezdeményezésére vonatkozó jogvesztő határidők 

 

4.3.1. A jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó jogvesztő jogorvoslati 

határidők 

A jogorvoslati kérelmet a kérelmező a jogsértésnek a tudomásra jutásától 

számított 15 napon belül, közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében 

pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutástól számított 10 napon belül 

nyújthatja be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet 

előterjeszteni nem lehet, kivéve, ha a közbeszerzési eljárás mellőzése később jut 

a kérelmező tudomására. Ebben az esetben a szerződés megkötésének 

időpontjától, illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés 

teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől számított 1 éven belül 

nyújtható be kérelem. 

A közbeszerzési törvény 323. § (3), (4) és (5) bekezdése állapítja meg azokat a 

specifikus szabályokat, amelyeket alkalmazni kell a jogsértés tudomásra jutása, 

illetve a jogsértés megtörténte tekintetében. 

 

4.3.2. A hivatalbóli kezdeményezések benyújtására vonatkozó jogvesztő 

jogorvoslati határidők 

A hivatalbóli kezdeményezők a jogsértés tudomásra jutásától számított 30 

napon belül, de legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított 1 éven belül 

nyújthatják be hivatalbóli kezdeményezésüket. Közbeszerzési eljárás mellőzése 

esetén, továbbá a Kbt. 327. § (1) bekezdésének b) c) és a j) pont szerinti 

szervezet esetében a végső jogvesztő határidő a jogsértés megtörténtétől 

számított 3 év.  

 

A Döntőbizottság felhívja a kérelmezők és a hivatalbóli kezdeményezők 

figyelmét arra, hogy a fentiekben ismertetett jogorvoslati határidők 

elmulasztása jogvesztéssel jár.  
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A jogorvoslati kérelmek, illetve hivatalbóli kezdeményezések írásban nyújthatók 

be. Az írásbeli benyújtás megvalósulhat postai úton, telefaxon, elektronikus 

úton, továbbá személyes benyújtás útján is. 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a kérelmezők és hivatalbóli 

kezdeményezők figyelmét arra, hogy jogorvoslati kérelmüket, illetve hivatalbóli 

kezdeményezésüket (bármely benyújtási mód esetében, így a személyes, postai, 

telefax, illetőleg elektronikus benyújtás esetén is) a Közbeszerzési 

Döntőbizottság munkaidején belül (hétfőtől csütörtökig 08.00-16.30 óra között, 

pénteken 08.00-14.00 óra között) nyújthatják be.  

 

5. A jogorvoslati kérelem alapján indult eljárásért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj mértéke 

 

A Kbt. második része szerinti közbeszerzési eljárásokban, ha a kérelem az 

eljárás eredményéről vagy a részvételi szakasz eredményéről szóló 

összegezésben foglaltakkal (is) kapcsolatos kilencszázezer forint, minden egyéb 

esetben százötvenezer forint.  

A díj megfizetése alól mentesség nem adható.  

A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.  

A díj mértéke húsz százalékkal kevesebb, ha a kérelmező a Kbt. 96/A. § szerint 

előzetes vitarendezést is kérelmezett a jogorvoslati kérelmében szereplő és a 

jogorvoslati határidő időpontjáig már tudomására jutott jogsértések miatt. 

 

6. A jogorvoslati eljárást kezdeményező irattal szembeni követelmények 

 

6.1. A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni 
a) a kérelmező (és képviselőjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői 

jogosultságot alátámasztó tényeket; 

b) a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, 

székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetőleg a közbeszerzési eljárás 

mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a 

beszerzés tárgyát; 

c) a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való 

tudomásszerzésének időpontját; 

d) a megsértett jogszabályi rendelkezést; 

e) a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére [340. § (2)-(6) bekezdése] 

irányuló indítványt, ennek indokait; 

f) ideiglenes intézkedés (332. §) elrendelésére irányuló indítványt, ennek 

indokait; 

g) a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, 

székhelyét (lakóhelyét); 
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h) hogy volt-e előzetes vitarendezés, továbbá ha volt, annak eredményét, illetve 

az ajánlatkérő válaszát, melyet csatolni is kell. 

 

A jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj 

befizetéséről szóló igazolást, továbbá amennyiben meghatalmazott képviselő jár 

el, csatolni kell a kérelmező képviselőjének írásba foglalt meghatalmazását.  

 

Az ajánlattevő vagy egyéb érdekelt kérelmező köteles a jogorvoslati kérelem 

benyújtása előtt - az általa feltételezett jogsértés megjelölésével - a kérelem 

benyújtásával megegyező módon az ajánlatkérőt, illetőleg a beszerzőt 

értesíteni. 

 

A jogorvoslati kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mind ahány – a 

kérelmező által ismert – ügyfél az eljárásban részt vesz. 

 

6.2. A hivatalbóli kezdeményezés esetében a kezdeményező iratban meg kell 

jelölni a fenti 6.1. a)-d) és g) pontban szereplő adatokat és javaslatot lehet tenni 

az e) és f) pontban foglaltakra. A kezdeményező irathoz csatolni kell a 

jogsértéssel érintett közbeszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló iratok 

másolatát. 

 

6.3. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárását kezdeményező kérelem 

benyújtását követően haladéktalanul gondoskodik a kérelem adatainak - 

kérelemmel érintett eljárás megnevezésének, tárgyának, az ügyfelek 

megnevezésének és a kérelem megérkezése időpontjának - a közzétételéről a 

Közbeszerzések Tanácsa honlapján. 

 

6.4. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés ajánlati 

felhívásban megadott időpontjától eltérve a szerződést - részajánlattétel 

lehetősége esetén a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó 

szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését 

eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 

332. § (4) bekezdés]. 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa honlapján 

közzéteszi a szerződés megkötését engedélyező végzését. 

 

6.5. A Közbeszerzési Döntőbizottság hiánypótlásra hívja fel a jogorvoslati 

kérelmet, illetőleg hivatalbóli kezdeményezést benyújtót, amennyiben 

kérelmük, illetve kezdeményezésük nem tartalmazza a kötelező tartalmi 

elemeket, a kérelmező nem csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről 
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szóló igazolást, vagy nem mellékelte a meghatalmazott képviselő 

meghatalmazását. 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a hiánypótlási felhívásában a kézbesítéstől 

számított 5 napos határidőt biztosít a hiányok pótlására és egyben figyelmezteti 

a benyújtót arra, hogy ha a kérelmét, illetve a kezdeményezését újból hiányosan 

nyújtja be, akkor azt érdemi vizsgálat nélkül el fogja utasítani. 

 

6.6. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást legkésőbb a törvényi 

előírásoknak megfelelő jogorvoslati kérelem, illetőleg hivatalbóli 

kezdeményezés benyújtását követő munkanapon indítja meg. 

 

6.7. A jogorvoslati kérelem, illetve a hivatalbóli kezdeményezés érdemi 

vizsgálatának feltételei 

 

6.7.1. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet, illetőleg a 

hivatalbóli kezdeményezést – érdemi vizsgálat nélkül – 5 napon belül 

végzéssel elutasítja, ha megállapítja, hogy 

a) az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága; 

b) az eljárásra nincs hatásköre és a kérelem áttételének nincs helye, továbbá ha 

a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok 

hivatalból sem állapíthatóak meg; 

c) a kérelem elkésett; 

d) az ügyet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás mellett, ugyanazon 

ügyben, ugyanazon jogszabálysértésre hivatkozva újabb kérelmet nyújtottak 

be; 

e) a kérelem nem az arra jogosulttól származik; 

f) a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem 

tett eleget, vagy a kérelmét újból hiányosan adta be; 

g) az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményét, felhívását 

jogszerűen visszavonta. 

 

6.7.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást - érdemi 

vizsgálat nélkül - végzéssel megszünteti, ha a jogorvoslati kérelem, illetve a 

hivatalbóli kezdeményezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna 

helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a 

Közbeszerzési Döntőbizottság tudomására. 

 

6.8. A kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelmét az érdemi 

határozat (Kbt. 340. §) meghozataláig visszavonhatja. A kérelem 

visszavonása esetén a kérelmező nem tarthat igényt az igazgatási 

szolgáltatási díj visszatérítésére. 
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6.9. A Közbeszerzési Döntőbizottság ötvenezer forinttól ötszázezer forintig 

terjedő eljárási bírsággal sújthatja a közbeszerzési ügy résztvevőjét, ha 

a) hamis adatot közöl, illetőleg az ügy elbírálása szempontjából lényeges adatot 

elhallgat; 

b) felvilágosítást nem vagy nem határidőn belül ad meg; 

c) a gazdasági, szakmai, illetőleg közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos 

iratokba való betekintést akadályozza; 

d) nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést vagy 

ugyanabban az eljárásban ugyanazon közbeszerzési biztos ellen ismételten 

alaptalan bejelentést tesz. 

 

7. Az elintézési határidő 

A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárás megindításától számított tizenöt 

napon belül köteles az eljárást befejezni, ha az ügyben tárgyalás tartására nem 

került sor. 

Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben tárgyalást tartott, az eljárás 

megindításától számított harminc napon belül köteles az eljárást befejezni. 

A Közbeszerzési Döntőbizottságnak a fenti 15 napos, illetve 30 napos elintézési 

határideje egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a 318. § (2) bekezdésében meghatározott 

ügyben az eljárás megindításától számított hatvan napon belül köteles az eljárást 

befejezni, mely határidő egy alkalommal legfeljebb 30 nappal 

meghosszabbítható. 

Az eljárás felfüggesztését az ügyfél nem kérheti. 

 

8. A Közbeszerzési Döntőbizottság biztosítja az ügyfelek számára a 

Döntőbizottság ügyfélfogadási idejében – előzetes időpont egyeztetést követően 

– azt, hogy az ügyfelek a Kbt. 337. §-a szerint betekinthessenek az iratokba. 

 

9. A Közbeszerzési Döntőbizottság tárgyalása nyilvános. A Közbeszerzések 

Tanácsa honlapján közzétételre kerül a tárgyalások jegyzéke. 

 

10. A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatát, továbbá a 

jogorvoslati eljárást lezáró végzését írásban kézbesíti a felek részére. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata és eljárást lezáró végzése, 

továbbá a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozta 

közzétételre kerül a Közbeszerzések Tanácsa honlapján.  


