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Kivonat 

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2020. március 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

A Tanácsülés időpontja és helyszíne:  

2020. március 23.  

 
A 2020. március 16. napján a 40/2020. (III.16.) Korm. rendelet veszélyhelyzet 
kihirdetésének értelmében a 2020. március 23. napjára tervezett, a Közbeszerzési 
Hatóság keretében működő Tanács ülésén személyes megjelenés nem volt. A Tanács 
tagjai elektronikus úton adták le szavazataikat.   
 

A Tanácsülés tárgya: 

az alábbi napirendi pontok megtárgyalása 

 
1. Javaslattétel az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

útmutató jóváhagyására 

 

2. Javaslattétel az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról 

szóló útmutató jóváhagyására. 

 

3. Javaslattétel a hiánypótlás szabályairól szóló útmutató jóváhagyására 

 

4. Javaslattétel a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának 

egyes kérdéseiről szóló útmutató jóváhagyására 

 
5. Javaslattétel a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, 

nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában elnevezésű útmutató 

jóváhagyására 

 

6. Javaslattétel a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató jóváhagyására 

 
7. Javaslattétel a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 

szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos 

egyes kérdésekről szóló jóváhagyására 
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8. Tájékoztatás Dr. Puskás Dóra Hildegard, közbeszerzési biztos közszolgálati 

jogviszonyának megszűnéséről 

 
9. Tájékoztatás Tomasovszki Tamás Imre, közbeszerzési biztos közszolgálati 

jogviszonyának megszűnéséről 

 
10. Egyebek 

A Tanácsülésen elfogadott határozatok: 

 

 

1. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 4/2020. (03.23.) KHT 
Határozata: 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva az 
alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutatót 13 igen szavazattal 
jóváhagyta. 
 
 

2.  A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 5/2020. (03.23.)  KHT 
Határozata: 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva az alkalmassági 
feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatót 13 igen szavazattal 
jóváhagyta. 
 
 

3.  A napirendi pont vonatkozásában nem született határozat.  
 
A Tanács tagjai megállapodtak abban, hogy a hiánypótlás szabályairól szóló 
útmutatót egy későbbiekben megtartandó munkabizottsági ülésen tárgyalja.  

 
 

4. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 6/2020. (03.23.)  KHT 
Határozata: 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutatót 13 
igen szavazattal jóváhagyta. 
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5. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 7/2020. (03.23.) KHT 

Határozata: 
 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva a kizáró okok 
tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú 
útmutatót 13 igen szavazattal jóváhagyta. 
 
 

6. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 8/2020. (03.23.) KHT 
Határozata: 

 
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 183. §-ának c) pontja szerinti jogkörében eljárva a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
útmutatót 13 igen szavazattal jóváhagyta. 
 
 

7. A napirendi pont vonatkozásában nem született határozat. 
 
A Tanács tagjai megállapodtak abban, hogy A közbeszerzési eljárások eredményeként 
megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló útmutató egy későbbiekben megtartandó munkabizottsági 
ülésen tárgyalja. 
 
Az elektronikus szavazás keretében a Tisztelt Tanácstagok tájékoztatást kaptak a 8. és 

9. napirendi pontok vonatkozásában arról is, hogy dr. Puskás Dóra Hildegard és 
Tomasovszki Tamás Imre döntőbiztosok közszolgálati jogviszonya a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 60. § (2) 
bekezdés c) pontja, valamint a Kttv. 60. § (2) bekezdés a) pontjára való tekintettel 2020. 
március 31. napjával megszűnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


