
A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ - 2022 ELNYERÉSÉRE 

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára 

 

A Közbeszerzési Hatóság a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai támogatásával a kiemelkedő 

színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság 

elnökének a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH 

utasítása alapján a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2022 elnyerésére, melynek célja az e pályázatban 

meghatározott témában készült tanulmány díjazása felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadók számára. 

 

I. Pályázati feltételek 

 

Pályázatra jogosultak köre: a pályázat benyújtásának időpontjában a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók. 

 

Pályázat tárgya:  

 

Pályázni az alábbi témaköröket érintő pályaművekkel lehet: 

 

A. A fenntarthatósági szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban  

 

1. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban – esettanulmányok a körforgásos 

gazdaságról 

2. Az Európai Zöld Megállapodás fenntartható fejlődési céljainak közbeszerzési jogba 

történő átültetésének elméleti és gyakorlati lehetőségei  

3. Inspiráló és fenntartható építési beruházások: környezettudatosság a közbeszerzésekben 

az Új Európai Bauhaus kezdeményezés tükrében 

4. Fenntartható közbeszerzések az Egyesült Nemzetek „Hogyan lehet felébreszteni az alvó 

óriást?” elnevezésű környezetvédelmi programja megközelítésében  

5. Az életciklusköltség-számítás alkalmazásának gyakorlati kérdései 

6. Felelős döntéshozatal a közbeszerzésekben: az ESG elmélete és gyakorlati alkalmazása 

 

B. Környezetvédelmi szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban 

 

1. Környezetvédelmi szemléletű beszerzési stratégiák: zöld értékelési szempontok a 

gyakorlatban 

2. A rövid ellátási lánc jelentette gazdasági és környezeti előnyök a közétkeztetési tárgyú 

közbeszerzésekben 

3. Klímavédelem és közbeszerzés: új környezeti célok, fejlődő közbeszerzési megoldások 

4. Ökocímkék a közbeszerzésben – gyakorlati problémák és megoldási lehetőségeik 

5. Az uniós zöld közbeszerzési követelmények alkalmazásának jelene és jövője – 

rövidtávú megoldások és távlati lehetőségek 

 

C. Szociális szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban 



 

1. Társadalmi szempontból felelős közbeszerzések: társadalmi célok meghatározása és 

alkalmazása a beszerzésben 

2. Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség - a nemek közötti egyensúly 

biztosításának lehetőségei a közbeszerzés eszközeivel 

3. Az akadálymentes hozzáférés biztosítása mint társadalmilag felelős közbeszerzési 

szempont 

4. Társadalmilag felelős közbeszerzési gyakorlatok az Európai Unióban – tagállami 

megoldások bemutatása és értékelése 

5. Szociális szempontok érvényesítése a közbeszerzésekben: A #WeBuySocialEU Projekt 

bemutatása 

6. A szociális közbeszerzések támogatása innovációs partnerség alkalmazásával 

7. A szociális közbeszerzés emberi jogi vonatkozásai 

 

D. Innovatív közbeszerzések  

 

1. A közbeszerzés mint az innováció hajtóereje – kiemelt szerepben a kkv-k és  a 

közszolgáltatók  

2. Az innovatív igények megvalósításának közbeszerzési lehetőségei és eszközei 

3. A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés európai szabályozása és gyakorlata 

4. Az innovációs közbeszerzés alapvető szempontjai - Az Európai Bizottság közleménye: 

Iránymutatás az innovációs közbeszerzésről 

5. Előzetes piaci konzultáció az innovatív közbeszerzésekben 

 

E. Integritás a közbeszerzésekben 

 

1. Átláthatósággal az integritásért: a közbeszerzések átláthatósága mint integritási 

szempont 

2. Integritási kockázatok csökkentése az ajánlatkérői oldalon: gyakorlati integritási 

problémák és azok megoldásának lehetőségei a hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárások mellőzése esetén  

3. Törvényi megoldások a szerződések ellenőrzésére: a magyar szabályozás és egyéb 

tagállami példák bemutatása az integritás szemszögéből  

4. Az integritási megállapodás (integrity pact) a nemzetközi gyakorlatban  

 

 

II. A pályázati anyag tartalma 

 

 kitöltött adatlap, 

 pályamunka (tanulmány) és mellékletei, 

terjedelem: min. 3 ív = 120 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 60 oldal 

 max. 7 ív = 280 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 140 oldal 

A megadott terjedelem mellékletek nélkül értendő. 

 szakmai önéletrajz. 

 

 

 



III. A pályázat benyújtása 

 

A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: 2022. november 30. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. december 7. 

 

A Közbeszerzési Kiválósági Díj átadására – lehetőség szerint – ünnepélyes keretek között kerül sor, 

melynek tervezett időpontja: 2022. december 15. 

 

A pályázatokat a fenntarthatóság jegyében kérjük a nemzetkozi@kt.hu e-mail címre hiánytalanul 

kitöltött adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel elektronikusan benyújtani. A tárgy 

mezőben szíveskedjenek a „Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2022” szöveget feltüntetni. A rendszerbe 

való beérkezés tényét válaszlevélben visszaigazoljuk, ebben az esetben papíralapú benyújtásra nincs 

szükség.  

 

A Közbeszerzési Hatóság elfogadja a pályázóktól a papíralapon, postai ajánlott küldeményként vagy 

futárszolgálat útján határidőben benyújtott pályaműveket is, melyeket a Közbeszerzési Hatósághoz, 

„Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2022” jelöléssel ellátva, a következő címre szükséges eljuttatni:  

 

Közbeszerzési Hatóság Titkárság 

Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 

Dr. Havas-Kovács Gabriella főosztályvezető részére 

1026 Budapest, Riadó u. 5.  

 

IV. A pályázat elbírálása 

 

A pályaművel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy a pályázó számot adjon arról, hogy jól 

ismeri a választott téma elméleti és gyakorlati kérdéseit, képes az önálló kutatásra, adatgyűjtésre, képes 

következtetések levonására, javaslatok tételére.  

 

Értékelési szempontok: 

 

A pályaműveket a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:  

 

Tartalmi szempontok: 

- témaválasztás jelentősége, aktualizálása, feldolgozottsága, 

- a pályamű témájához tartozó hazai és külföldi szakirodalom ismertetése és feldolgozása, 

- a téma kidolgozása: tartalmi helyesség, az önálló vélemény minősége, 

- a dolgozat közbeszerzési szakmai színvonala, 

- a dolgozat gyakorlati vonatkozásai. 

Formai követelmények: 

- a pályamű terjedelme, 

- a pályamű szerkezete, felépítése, 

- hivatkozások megjelölése, mennyisége és minősége, 

- a szöveg nyelvi, stilisztikai megformálása. 

 

A Bírálóbizottság tagjai: 

 

Dr. Karas Monika, Állami Számvevőszék, alelnök 

mailto:nemzetkozi@kt.hu


Dr. Szamek Gabriella, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, A Jövő Nemzedékek Érdekeinek 

Védelmét Ellátó Biztoshelyettesi Titkárság, főtanácsos 

Földesi Erzsébet, Európai Fogyatékosügyi Fórum, korábbi elnökségi tag 

Dr. Erdei Csaba, KÖSZ zöld munkacsoport, alelnök  

Dr. Kittka Dalma, Budapest Fejlesztési Központ, jogi, ingatlanjogi és beszerzési vezető 

Dr. Puskás Sándor, Közbeszerzési Döntőbizottság, elnök 

Dr. Kugler Tibor, Közbeszerzési Hatóság, főtitkár 

Dr. Havas-Kovács Gabriella, Közbeszerzési Hatóság, Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok 

Főosztálya, főosztályvezető 

Hellné dr. Varga Anita, Közbeszerzési Hatóság, Közszolgálati és Támogató Főosztály, 

főosztályvezető 

 

A Díj odaítéléséről a Bírálóbizottság szakmai javaslata alapján a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

dönt. 

 

A hiányosan, továbbá a határidő lejártát követően benyújtott pályázatokat a Bírálóbizottság érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja. 

A döntésről jegyzőkönyv készül, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

 

V. Díjazás 

 

A Díjazottak a Közbeszerzési Kiválósági Díj odaítélését igazoló oklevelet, pénzjutalmat, valamint 

munkájuk bemutatására vonatkozó lehetőséget kapnak. A benyújtott pályázatok témakörönként 

kerülnek értékelésre, mindhárom témakörben legfeljebb három-három díjat ítél oda a Közbeszerzési 

Hatóság. 

 

A pénzjutalom összege:  

1. helyezett díja bruttó 230.000 Ft 

2. helyezett díja bruttó 150.000 Ft 

3. helyezett díja bruttó 110.000 Ft 

 

A legjobb pályamunkák rövidített változata a Közbeszerzési Hatóság szakmai lapjában, a 

Közbeszerzési Értesítő Pluszban megjelentetésre kerül. 

 

             

 

 

                 Dr. Kovács László 

               a Közbeszerzési Hatóság elnöke   

  



KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ – 2022 

FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA 

 

 

 

I. Személyes adatok 

 

A pályázó családi és 

utóneve: 

 

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Állandó lakcíme:  

Értesítési címe:  

Telefonos elérhetősége:  

E-mail elérhetősége:  

 

II.   Pályamunka adatai 

 

  

A tanulmány címe:  

 

III.   Csatolt mellékletek 

 

  

Szakmai önéletrajz ………… db 

Egyéb ………… db 

 

Hozzájárulok nevem támogató általi nyilvánosságra hozatalához. 

 

Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetőleg a pályázathoz csatolt igazolásokon szereplő 

adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a pénzjutalmat visszafizetni. 

 

Nyilatkozom, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén ingyenesen elkészítem a tanulmány 

rövidített, a Közbeszerzési Értesítő Pluszban történő megjelentetésre alkalmas változatát a vonatkozó 

szerkesztési elveknek megfelelően. Tudomásul veszem, hogy a megjelenő mű kapcsán a Közbeszerzési 

Hatósággal köteles vagyok a megfelelő szerződés megkötésére.  

 

 

……………………………, 2022. év …………. hó …….. nap 

 

 

 

…………………………………………….. 

pályázó aláírása 
 


