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emailen megküldve 
 
 
 
Tárgy: „Keretmegállapodás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársai részére hivatalos bel- 
és külföldi utazás szervezése, utazási szolgáltatás nyújtása tárgyában” megnevezésű, TED 2016/S 
238-433601 számon a Kbt. Második rész szerint indított közbeszerzési eljárásban kiegészítő 
tájékoztatás (1.) megküldése 
 
 
 
Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.), mint Ajánlatkérő a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdés szerint, nyílt eljárással induló, a 
Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodásos eljárást folytat. Az eljárás tárgya: 
„Keretmegállapodás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársai részére hivatalos bel- és 
külföldi utazás szervezése, utazási szolgáltatás nyújtása tárgyában” 
 
A közbeszerzési eljárásban kérdés érkezett. A kérdést és az arra adott ajánlatkérői választ a jelen 
levelemmel küldöm meg. 
 
Kérem, hogy jelen levelem kézhezvételét válaszlevél (email) formájában visszaigazolni 
szíveskedjenek. 
 
 
Budapest, 2016. december 29. 

 
Tisztelettel: 

 
 

 
……………………………….. 

dr. Kovács Péter Balázs 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00323 
az Ajánlatkérő megbízásából 

 
 
melléklet  
1.sz. kiegészítő tájékoztatás (1 old.) 
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1. sz. kiegészítő tájékoztatás 
 
1. sz. kérdés: 

 
Szeretnénk jelezni, hogy a „Keretmegállapodás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársai 
részére hivatalos bel- és külföldi utazás szervezésére, utazási szolgáltatás nyújtása tárgyában” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás M2 Műszaki alkalmasság minimumkövetelményeinél jelzett 
alkalmassági követelmény (M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 fő, 
legalább nemzetközi utazásszervezői szakmai minősítő vizsgával és legalább 36 hónap nemzetközi 
utazásszervezői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.) minősítő vizsgára vonatkozó 
kitétele egy már hatályon kívül helyezett jogszabályra utal.  
 
Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I.13.) IKM rendeletet a szakképzésről 
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal 
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény 91. § (4) bekezdés b) pontja 
hatályon kívül helyezte 2015. szeptember 2. napjától.  
 
Az irányadó szabályozás hiányában az érintett időponttól semmilyen formában sincs lehetőség 
utazásszervezői szakmai minősítő vizsga megszerzésére.  
 
Ugyanakkor az előzőekkel összefüggésben az utazásszervező és –közvetítő tevékenység folytatásáról 
szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai is módosultak csakúgy, mint a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény vonatkozó rendelkezése.  
 
Ennek értelmében az új rendelet a korábban előírt minősítő vizsga helyett egyéb képesítési, 
nyelvismereti és szakmai gyakorlati követelményeket határoz meg a tevékenységért felelős személy 
kapcsán (2015. szeptember 2. előtt ehhez kellett a minősítő vizsga), valamint előír az érintett személy 
foglalkoztatásával összefüggő paramétereket is.  
 
Kérjük, hogy a fentiek figyelembe vételével tájékoztassanak arról, hogy miként tudunk megfelelni a 
fent hivatkozott M2 követelménynek, illetve kívánnak-e módosítani az ajánlattételi felhívás ezen 
pontján.  
 
ajánlatkérői válasz: 
 
Az ajánlatkérő a kérdéssel érintett műszaki, szakmai alkalmassági előírások módosításáról hozott 
döntést. A módosításról szóló hirdetmény az Európai Unió hivatalos lapjában 2016. december 29. 
napján TED 2016/S 251-463225 számon megjelent.  
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