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7. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–18. § és a 21–26. § 2018. január 2-án lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CLXXXIV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról*

1. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti 
a  gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A  kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel – központi 
beszerző szerv eljárása, valamint a  Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszeren 
keresztül lebonyolított közbeszerzési eljárás, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy 
elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével – nem követelhető meg az ajánlattevőktől.”

2. §  A Kbt. 196. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 40. § 2018. április 15-én lép hatályba.”

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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	2017. évi CLXXI. törvény
	az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről*
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	a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről**

	2017. évi CLXXVII. törvény
	a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről*

	2017. évi CLXXVIII. törvény
	az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról**

	2017. évi CLXXIX. törvény
	a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről*

	2017. évi CLXXX. törvény
	egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról*
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	a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

	2017. évi CLXXXII. törvény
	a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról*
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