
 
 

 

 
 

A KBT. VÁLTOZÁSAI GYAKORLATI ASPEKTUSBÓL 
 

SZAKMAI NAP 
 
 

N A P I R E N D  
 

 

Időpont: 2017. március 21. (kedd) 

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

 
 

09:00 – 10:00 Érkezés és regisztráció  

10:00 – 10:10 Megnyitó 

10:10 – 11:25 Közbeszerzési eljárások - hibák és megoldások az audit tapasztalatok tükrében 

Máté Gergő osztályvezető, Miniszterelnökség, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, 

Közbeszerzési Szabályossági Osztály 

 audit tapasztalatok megosztása 

 az auditok által feltárt leggyakoribb problémákra megoldási javaslatok 

 a közbeszerzési dokumentumokban előforduló gyakori hibák, azok 

kiküszöbölésének módja(i) 

 Konzultáció (kérdések-válaszok) 

11:25 – 11:40 Szünet 

11:40 – 12:40 A 2017. január 1-jétől hatályos Kbt-módosítás főbb elemei 

Dr. Hubai Ágnes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 alkalmassági követelmények általános szabályainak módosulása 

 a kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodás korlátainak újraszabályozása 

 az eljárást megindító felhívás tartalmi elemeinek változásai 

 az ajánlattételi határidő meghosszabbításának módosuló szabályai 

 a közbeszerzési jogszabálysértésekkel kapcsolatos új kizáró ok bevezetése, 

egyes kizáró okok módosulása 

 a hiánypótlás szabályainak átalakítása az értékelésre kerülő szakemberek 

esetén 

 Konzultáció (kérdések-válaszok) 

12:40 – 13:45 Ebédszünet 



 
 

 

 

13:45 – 15:05 A 2017. január 1-jétől hatályos Kbt-módosítás főbb elemei 

Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens, közbeszerzési szakértő Budapesti Corvinus 

Egyetem  

 a kétlépcsős bírálat pontosítása: előzetes igazolás - tételes igazolás 

(előzetesen csatolt igazolások figyelmen kívül hagyása) 

 új eredménytelenségi okok, eredménytelenség kettőnél kevesebb ajánlat 

esetén (lehetőség - kötelező) 

 műszaki-technikai sajátosság mentén indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás speciális megindítási módja 

 az összefoglaló tájékoztatás kötelező tartalmi elemeinek változása 

 a “négy ajánlattévős” eljárás megszűnése, illetve “öt ajánlattévős” eljárássá 

alakulása 

 az öt ajánlattévős eljárás nyilvánossága 

 alvállalkozói arány korlátozásának megszüntetése szolgáltatás-

megrendeléseknél, átalakítása építési beruházásoknál 

 a kizárólag érték alapú (de minimis) szerződésmódosítás szabályainak 

változásai 

15:05– 15:30 Kávészünet 

15:30– 16:30  A kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosult szabályai 

 Közbeszerzések gyakorlata és a Közbeszerzési Döntőbizottsági döntések 

tapasztalatai 

 Aktuális jogértelmezési problémák, kérdések, megoldási javaslatok 

 Konzultáció (kérdések-válaszok) 

16:30 –  A konferencia zárása 


