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Kivonat 

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2020. augusztus 31-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

A Tanácsülés időpontja és helyszíne:  

2020. augusztus 31. 14 óra 50 perctől  

A Közbeszerzési Hatóság 1026 Budapest, Riadó u. 5. száma alatti székhelyén [1. emeleti 

tárgyalójában (Kápolna)]. 

 

A Tanácsülés tárgya: 

az alábbi napirendi pontok megtárgyalása 

1. Javaslattétel a hiánypótlás szabályairól szóló útmutató jóváhagyására 
 

2. Javaslattétel a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. 
szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
útmutató jóváhagyására 

 
3. Javaslattétel a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről szóló útmutató, 

valamint a kettős adózás elkerülése tárgyú nemzetközi szerződésekről szóló útmutató 
jóváhagyására 

 
4. Egyebek 

 

Jelenlevők: 

Az alábbi Tanácstagok: 

Dr. Kovács László 

Dr. Paróczai Bernadett 

Rigó Csaba Balázs 

Koji László 

Dr. Kretter Diána 
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Dr. Virág Rudolf 

Dr. Tátrai Tünde 

Egyéb résztvevők: 

Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke 

Közbeszerzési Hatóság Főtitkára 

Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati és Támogató Főosztály vezetője és egy munkatársa 

Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály vezetője 

és a Közbeszerzési Hatóság Elnöki Kabinet vezetője és két munkatársa  

 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács, a 2020. augusztus 31-i ülésén a 

megjelent Tanácstagok létszámára tekintettel nem volt határozatképes.  

A Közbeszerzési Hatóság hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: 

SZMSZ) III. fejezet 3.3. pontja értelmében, „a Tanács ülésen kívül is hozhat testületi 

határozatot – kivéve személyi ügyet érintő esetben –, ha az Elnök – halasztást nem tűrő ügy 

eldöntése érdekében – ülések közötti időszakban rövid úton (legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott dokumentumot tartalmazó e-mailben vagy legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben) kezdeményez szavazást.” 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2020. augusztus 31. napján megtartott 

ülésén a jelenlévő tagok egyetértettek abban, hogy a Tanácsülés napirendi pontjain szereplő 

útmutatók elfogadása a fent idézettek szerint, halasztást nem tűrő ügyeknek minősülnek. 

A fenti rendelkezés alapján dr. Kovács László a Tanács elnöke 2020. szeptember 4. napján 

elektronikus szavazást kezdeményezett az alábbi napirendi pontok tárgyát képező 

útmutató-tervezetek jóváhagyása tekintetében.  
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