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ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK – A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 

 

1. A közbeszerzési jogorvoslati hatóság: a Közbeszerzési Döntőbizottság jogállása. 

2. A közbeszerzési biztosok szerepe, jogállása, feladat- és hatásköre. 

3.  A Kbt. és a Ket. viszonya: a Ket. szubszidiaritásának jelentése a jogalkalmazás során, a 

Ket. egyes szabályainak alkalmazása a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban. 

4. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre, a közbeszerzési jogviták terjedelme. Bírósági 

hatáskörök a közbeszerzési jogsértésekkel és a közbeszerzési szerződésekkel szemben. Az 

Európai Bizottság eljárása. 

5. A kérelemre vonatkozó Kbt.-beli szabályok, a kérelem szerepe a Közbeszerzési 

Döntőbizottság eljárásában.  

6. Jogorvoslati határidők a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban, elkésettség. 

7. Az ügyfélképesség a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban. 

8. A hivatalbóli kezdeményezés szabályai. 

9. A tárgyalás szabályai és helye a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban. 

10. A Közbeszerzési Döntőbizottság jogkörei jogsértés megállapítása esetén. 

11. Formakényszer a közbeszerzési jogorvoslati eljárásokban: a Közbeszerzési 

Döntőbizottság által hozható döntések: határozat, végzés. 

12. Jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen I: az eljárás során hozott 

végzések elleni jogorvoslat.  

13. Jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen II: az érdemi határozat elleni 

jogorvoslat. 

14. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata és a szerződés 

közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes per. 

15. A szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradásával kapcsolatos eljárás 

és a szerződésszegés tényének megállapítása iránti per. A szerződés módosítása 

érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per eljárásjogi szabályai.  

16. A szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti 

polgári per. 

17. A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek. 
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Kötelező jogszabályok: 

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 1. § (1) bekezdés; 2. § (7) 

bekezdés; 3. § 16. pont; 131. § (7)-(8) bekezdés; 137. §; 142. §; Hatodik Rész (144-

178. §); Hetedik Rész (179-193. §) 

2. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 

3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) XX. fejezet 

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 

5. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes 

közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi 

XVII. törvény (Knptv.) 

6. 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről 

 


