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Iskolai  
végzettség :              2017 : közbeszerzési szakjogász másoddiploma 

2014-2016 : Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Jogi Továbbképző Intézet – Közbeszerzési szakjogász 
2006: társasági szakjogász másoddiploma 

 2003-2005:   Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Jogi Továbbképző Intézet – Társasági szakjogász 

 2002: jogi szakvizsga 
1994-1998: József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar –
Európa-jogi szakképzés 
1993-1998: József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar- 
jogi diploma 
 

 
Szakmai 
tapasztalatok:     2011. márciustól- : Látókör Szolgáltató és Tanácsadó Kft., jogász, közbeszer-

zési szakértő; (ebből 2011. szeptembertől-2013. szeptemberig: GYED) 
 

- közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása; 
- közbeszerzési eljárások felhívásainak, dokumentációjának előkészítése, 

ellenőrzése; 
- állásfoglalás, szakvélemény készítése; 
- közbeszerzési szabályzat készítése; 
- jogorvoslati kérelem, előzetes vitarendezés iratainak megszerkesztése; 
- jogi képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt; 
- ajánlattevői tanácsadás; 
- előadás és konzultáció tartása; 
- az európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzési eljárások-
hoz kapcsolódó minőségbiztosítás a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet előírásai 
alapján; 
- közbeszerzési folyamatok külső támogatása ajánlatkérői oldalon 
 
2011. március-2010. szeptember: Közbeszerzések Tanácsa 
2010. szeptember - 2009. április 1. : Közbeszerzések Tanácsa, Jogi Főosz-
tály, főosztályvezető 
2005. május - 2009. március : Közbeszerzések Tanácsa, Jogi Osztály, főosz-
tályvezető-helyettes  
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 2003 augusztus-2005. április: Közbeszerzések Tanácsa, Jogi Osztály, osz-
tályvezető  
1999.december-2003. július: Közbeszerzések Tanácsa, Jogi Osztály, jogi ta-
nácsadó 
1998. július-1999. november: Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Érte-
sítő Szerkesztőbizottsága, jogi lektor 
 
A Közbeszerzések Tanácsánál 7 éven át irányítottam a Jogi Osztály (később: 
Jogi Főosztály) tevékenységét. Az Osztály működésének megszervezése, 
irányítása körében sokrétű feladat ellátásáról kellett gondoskodni. A Jogi 
Osztály feladatai közé tartoztak – egyebek mellett – közbeszerzési tárgykör-
ben állásfoglalások kiadása, általános kérdésekben ajánlások, útmutatók 
kibocsátása, jogszabály-tervezetek véleményezése, a tanácsülési előter-
jesztések összeállítása, közigazgatási egyeztetéseken való részvétel és a Ta-
nács álláspontjának képviselete, szerződéstervezetek véleményezése, egy-
szerű közbeszerzési eljárások lebonyolítása, belső szabályzatok készítése. 

 
Egyéb képzések: 2001-2008: közbeszerzési konferenciákon és szemináriumokon való rész-

vétel (Európai Közigazgatási Intézet, Maastricht, Európai Jogakadémia, 
Trier szervezésében stb.) 
2013. május: Kommunikációs mesterkurzus (mesterminősítés; tanúsítvány 
száma: 154-0020/2013); (DFT Hungária) 
2014. szeptembertől- (folyamatban): közbeszerzési szakjogász képzés 

 
Oktatói 
tapasztalat: 2000- : számos előadást, konzultációt tartottam és tartok a közbeszerzési 

szabályozás és gyakorlat témakörében önkormányzatok, kamarák, to-
vábbá oktatásszervező cégek felkérésére ajánlatkérői, ajánlattevői oldalon 
egyaránt, korábban a Közbeszerzések Tanácsa oktatási programja kereté-
ben (az önkormányzati tisztségviselők képzésére irányuló program kereté-
ben, továbbá a Budapesti Gazdasági Főiskolával együttműködve), valamint 
a Magyar Közigazgatási Intézet által a köztisztviselők részére szervezett to-
vábbképzéseken. 

 
Nemzetközi 
tapasztalat:               2008: szakértő a Horvát Közbeszerzési Hivatallal folytatott „Az új közbe-

szerzési jogi szabályozás megvalósításához szükséges 
intézményikapacitás megerősítése” című twinning light projektben  

 
 
Publikációk,  
egyéb  
megjelenés:    2016. szeptember: „Gondolatok a Kbt. 69. §-a kapcsán avagy új kihívások 

az ajánlatok bírálata során” c. szakcikk (in: Közbeszerzési Szemle 2016., VI. 
évf. 9. szám; Wolters Kluwer Kft.) 

2016. május: Kommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vényhez; 26-30. §; 69.-70.§; 75. § (szerk.: Dezső Attila; Wolters Kluwer Kft.) 

2015 februárjától folyamatosan: Publikációk közbeszerzési témákban a 
Perfekt Gazdasági, Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. „Szakmai Blog” nevű ol-
dalán (perfekt.blog.hu)  

2010. november: Interjú a Jogi Fórumban a Kbt. 2010. szeptemberi átfogó 
módosításáról 
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2010 szeptemberétől folyamatosan-: Önkormányzat Jogtár havonta 
megjelenő elektronikus kiadvány szakmai szerkesztése és lektorálása dr. 
Fribiczer Gabriellával közösen – Wolters Kluwer Kft. 

 2010.: Közbeszerzés Nagykommentár elektronikus kiadvány IV. és V. feje-
zetének (A Kbt. közös rendelkezései”, illetve „A klasszikus ajánlatkérőkre 
irányadó közösségi szintű szabályozás”) felülvizsgálata – CompLex Kiadó 
Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 

2006 októberéről-2010. decemberig: a Közbeszerzés Kérdés-válaszok 
című havonta megjelenő folyóirat szakmai szerkesztése és lektorálása dr. 
Fribiczer Gabriellával közösen – CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszol-
gáltató Kft.; ugyanezen időszakban több szakmai publikáció a jelzett 
folyóiratban 

2006. Közbeszerzés című kézikönyv 2. átdolgozott kiadásához „A Kbt. kö-
zös rendelkezései”, illetve „A klasszikus ajánlatkérőkre irányadó közösségi 
szintű szabályozás” című fejezetek aktualizálása- Complex 

2006. : A közbeszerzés általános ismeretei című, a köztisztviselők tovább-
képzéséhez készített tankönyv aktualizálása és szerkesztése dr. Fribiczer 
Gabriellával közösen, Magyar Közigazgatási Intézet 

2005: A közbeszerzés általános ismeretei című, a köztisztviselők tovább-
képzéséhez készített tankönyv szerkesztése dr. Fribiczer Gabriellával és Dr. 
Maiyalehné dr. Gregóczki Etelkával közösen, Magyar Közigazgatási Intézet 

2004: „A Kbt. közös rendelkezései”, illetve „A klasszikus ajánlatkérőkre 
irányadó közösségi szintű szabályozás” című fejezetek elkészítése Közbe-
szerzés című kézikönyvbe, Kerszöv 

    
   

 Nyelvismeret:  angol: középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga általános nyelvi                      
 német: középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga általános nyelvi anyagból 
 orosz: középfokú „B” típusú állami nyelvvizsga 

 
Számítógépes  
ismeretek:               felhasználói szintű ismeretek (Word, Complex Jogtár, Internet) 


