
 
 

 

A KBT. VÁLTOZÁSAI GYAKORLATI ASPEKTUSBÓL 
IRÁNYMUTATÁSOK AZ AUDITTAPASZTALATOK TÜKRÉBEN 

 
KONFERENCIA 

 
N A P I R E N D  

Időpont: 2019. június 18. (kedd) 

Helyszín: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., Színházterem) 

08:00 – 09:00 Érkezés és regisztráció 

09:00 – 09:10 Megnyitó 

Dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár 

Belügyminisztérium, Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkár Titkársága 

09:10 – 10:00 Az Európai Uniós audittapasztalatok hatása az aktuális közbeszerzési gyakorlatban 

Dr. Kretter Diána közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár 

Miniszterelnökség, Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 

 A legfrissebb audit tapasztalatok, illetve az azokon alapuló iránymutatások 

megosztása. 

 Az auditok által feltárt leggyakoribb problémákra megoldási javaslatok. 

 A közbeszerzési dokumentumokban előforduló gyakori hibák, azok kiküszöbölésének 

módja(i). 

 Kérdések-válaszok 

10:00 – 10:40 Központi beszerző szervek – Az NKOH eljárási gyakorlata 

előadó egyeztetés alatt 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal 

 A Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységének bemutatása. 

 A szervezet hatás- és feladatkörének, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról 

és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 

rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó 

termékkörök, szolgáltatások bemutatása. 

 A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatások körének bemutatása. 

 Kérdések-válaszok 

10:40 – 11:00 Szünet 

11:00– 11:40 Központi beszerző szervek – A KEF eljárási gyakorlata 

Gyergyai László osztályvezető 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, Központosított Közbeszerzési Főosztály 

 A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek köre 

(állami normatíva), beszerzési igény bejelentése. 

 A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet 

feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése 

szerinti saját hatáskörben megvalósított beszerzés feltételei. 

 Kérdések-válaszok 



 
 

 

 

11:40 – 12:20 A Felelős Hatóság újonnan kiadott Beszerzési útmutatója – A (köz)beszerzési eljárások 

előkészítése és lefolytatása 

dr. Sipos Bálint jogi szakreferens 
Belügyminisztérium, Támogatás-koordinációs Főosztály 

 A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályainak módosulása. 

 Kérdések-válaszok 

12:20 – 13:30 Ebédszünet 

13:30 – 14:30 A közbeszerzési eljárás aktualitásai – helytelen és jó gyakorlatok ajánlatkérői oldalon 

Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens, közbeszerzési szakértő  

Budapesti Corvinus Egyetem 

 Az ellenőrző szervek által emelt gyakori kifogások. 

 Aktuális joggyakorlati problémák, típushibák és megoldásai az esetlegesen 

kapcsolódó KDB döntések tükrében. 

 Kockázatcsökkentő jó gyakorlatok az eljárás előkészítése és lefolytatása során. 

 Joggyakorlat változása az EUB döntései nyomán. 

 Kérdések-válaszok 

14:30 – 15:10 A Felelős Hatóság által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai  

Peremicki Mónika felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Belügyminisztérium, Támogatás-koordinációs Főosztály 

 Iránymutatás az ellenőrzési tapasztalatok tükrében. 

 Gyakori problémák, kérdések, megoldási javaslatok. 

 Kérdések-válaszok 

15:10 – 15:30 Szünet 

15:30 – 16:00 A Felelős Hatóság által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai – Beszerzési eljárások 

Csutiné Balogh Renáta, projektfelügyelő 

Belügyminisztérium, Támogatás-koordinációs Főosztály 

 Felelős Hatóság által lefolytatott helyszíni ellenőrzések során feltárt általános hibák, 

hiányosságok. 

 A beszerzési szabályokkal kapcsolatos értelmezési problémák, kérdések, megoldási 

javaslatok. 

 Kérdések-válaszok 

16:00 – A konferencia zárása 


