
Közbeszerzés, Projects&Energy, és Környezetvédelem Csoport

Profil

Gábor a PROVARIS közbeszerzési jogra, környezetvédelmi jogra szakosodott

partner ügyvédje, a Közbeszerzés, Projektek és Energetika és

Környezetvédelem Csoport vezetője.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzéssel rendelkező

ügyvéd, környezetvédelmi szakjogászi és társasági szakjogászi képzettséggel

rendelkezik. Másfél évtizedes tapasztalata van közbeszerzési eljárások teljes

körű lebonyolításában, elsődlegesen környezetvédelmi (vízminőség, hulladék,

kármentesítés, árvízvédelem), energetikai (napelem, biomassza, biogáz,

energiahatékonyság) projektek, infrastruktúra (útépítések, közúti és vasúti

hídépítések) és magasépítési projektekben. Nagy gyakorlattal rendelkezik FIDIC

építési szerződések előkészítésében és megkötésében, európai uniós

támogatások jogi tanácsadásában.

Gábor a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége elnökségi tagja, a

Zöld Munkacsoport vezetője. Az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének

meghívott előadója, előadást tart az ELTE Jotoki közbeszerzési szakjogász

képzésén, és a Corvinus Egyetemen közbeszerzési menedzser szakon.

Gábor részt vett a Polgári Eljárásjogi Kódex kidolgozásában, a téma és

munkabizottságok munkájában.

PAKSI GÁBOR Dr, LLM

Ügyvéd, Partner

+36 30 957 3395

paksi.gabor@provaris.hu

Végzettségek és fokozatok

LL.M., környezetvédelmi szakjogász, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2019.

LL.M., társasági szakjogász, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2008. 

FIDIC képzés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2009.

Jogász, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2004.

Tagságok és elismerések

Ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja 2010 óta.

Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége elnökségi tag, Zöld 

Munkacsoport vezetője

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete tagja

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Közbeszerzési Hatóság

névjegyzékében

FIDIC döntnök, TMSZ

AmCham EU Green Deal Munkacsoport, tag

Munkanyelvek

magyar

angol
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Közbeszerzés, Projects&Energy, és Környezetvédelem Csoport

Referenciák

•gyógyszergyártók és nagykereskedők számára nyújtott közbeszerzési jogi tanácsadás, valamint az eljárások során történő jogi képviselet, ideértve az

ajánlatok összeállítását és benyújtását, vitarendezésben való képviseletet is;

•kórház részére közbeszerzési eljárások lefolytatása

•önkormányzati társulás részére ívóvíz beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, FIDIC szerződéses feltételek alapján;

•nonprofit gazdasági társaság részére szennyvíztisztító telep beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, FIDIC szerződéses feltételek alapján;

•erőmű részére biomassza beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, FIDIC szerződéses feltételek alapján;

•minisztérium részére a kármentesítési beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása,

•önkormányzati társulás részére hulladékgazdálkodási beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, FIDIC szerződéses feltételek alapján

•központi költségvetési szerv részére árvízvédelmi beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, FIDIC szerződéses feltételek alapján

•állami társaság részére hídépítési beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása

•önkormányzat részére megújuló energia (napelem) beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása

•agrár informatikai cég számára nyújtott közbeszerzési jogi tanácsadás, valamint az eljárások során történő jogi képviselet, ideértve az ajánlatok összeállítását

és benyújtását, vitarendezésben való képviseletet is

•állami tulajdonú társaság számára általános jogi tanácsadás

•piaci cég jogi képviselete szabálytalansági eljárásban

•amerikai tulajdonban levő gazdasági társaság képviselete közbeszerzési eljárás során történő vitarendezés során.
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Ügyvéd, Partner
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Public procurement, Projects&Energy and Environmental Law Team

Profile

Gábor is partner at PROVARIS specialized in public procurement and

environmental law. He is the head of the Public Procurement, Projects&Energy

and Environmental Law Team.

Attorney-at-law and accredited public procurement consultant and holds an

LL.M. degree in environmental and corporate law.

He has fifteen years experience in full implementation of public procurement

procedures primarily in environmental (water quality, waste, remediation, flood

protection), energy (solar, biomass, biogas, energy efficiency), infrastructure

constructions (road and rail bridge constructions) and building constructions

projects. He gained solid experience in FIDIC construction contracts and

regularly provides legal advisory services in EU-funded projects.

Gábor is member of the Board of the Green Public Procurement Team in the

Hungarian Official Public Procurement Advisors’ Association (PPAA).

Gábor is an invited lecturer at the Eötvös Loránd University, Department of Civil

Procedures and also teaches public procurement law at Eötvös Loránd

University and at Corvinus University.

Participated in the codification of the Code of Civil Procedure.

Gábor PAKSI, Dr., LL.M 

ATTORNEY AT LAW, PARTNER

+36 30 957 3395

paksi.gabor@provaris.hu

Education and Degrees

LL.M. in environmental law, Pázmány Péter Catholic University, 2019.

LL.M. in corporate law, Eötvös Loránd University, 2008.

J.D., Eötvös Loránd University, Budapest, 2004.

FIDIC, Budapest University of Technology and Economics, 2009.

Memberships, Appointments & Prizes

Attorney–at-Law, member of the Budapest Bar Association since 2010.

Member of the Board and Head of the Green Public Procurement Team in the 

Hungarian Official Public Procurement Advisors’ Association (PPAA).

Member of the Professional Board of Accredited Public Procurement Consultant

Accredited public procurement consultant in the register of the Public 

Procurement Authority

Dispute adjudicator of FIDIC and TMSZ

AmCham EU Green Deal Working Group, member

Working Languages

Hungarian

English
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Public procurement, Projects&Energy and Environmental Law Team

References

•providing legal advice for pharmaceutical companies and wholesalers regarding public procurement law, including preparing and submitting tenders;

•conducting a public procurement procedure on the field of drinking water investment for a municipal association under FIDIC contract terms;

•conducting a public procurement procedure on a wastewater treatment plant for a non-profit business entity under FIDIC contract terms;

•conducting a public procurement procedure on biomass investment for a power plant under FIDIC contract terms;

•conducting a public procurement procedure regarding remediation investment for a ministry,

•conducting a public procurement procedure on waste management investment for a municipal association under FIDIC contract terms

•conducting a public procurement procedure on flood protection investment for a central budgetary authority under FIDIC contract terms

•conducting a public procurement procedure for a public company in connection with a bridge construction project

•conducting a public procurement procedure on renewable energy (solar panel) investment for the municipality

• legal advice on public procurement for an agricultural IT company and legal representation in procedures, including the preparation and submission of

tenders, legal representation in dispute resolution;

• general legal advice for a state-owned company;

• legal representation of a market company in irregularity proceedings;

• legal representation of a U.S.-owned company in dispute resolution in a public procurement process.

Gábor PAKSI, Dr., LL.M 

ATTORNEY AT LAW, PARTNER

+36 30 957 3395

paksi.gabor@provaris.hu
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Öffentliches Auftragswesen, Projekte&Energie und Umweltrecht Gruppe

Profil

Gábor ist Rechtsanwalt bei PROVARIS spezialisiert auf Vergaberecht und

Umweltrecht und er ist Leiter des Gruppe für öffentliche Aufträge,

Projekte&Energie und Umweltschutz.

Gábor ist zugelassener Anwalt für öffentliches Beschaffungswesen, Fachanwalt

für Umwelt- und Gesellschaftsrecht. Er verfügt über eineinhalb Jahrzehnte

Erfahrung im öffentlichen Beschaffungswesen, insbesondere in Umweltprojekten

(Wasser, Abfall, Sanierung, Hochwasserschutz), Energieprojekten (Solar,

Biomasse, Biogas, Energieeffizienz), Infrastrukturprojekten (Straßen-, Straßen-

und Schienenbrückenbau) und Tiefbauprojekten. Er verfügt über umfangreiche

Erfahrung in FIDIC-Bauaufträgen sowie in der Rechtsberatung zu EU-

Zuschüssen.

Gábor ist Vorstandsmitglied des Nationalen Verbandes der Berater für

Öffentliche Beschaffungswesen sowie Vorsitzender der Grüne Arbeitsgruppe. Er

ist ein geladener Dozent an der Zivilprozessabteilung der Eötvös Loránd

Universität. Gábor unterrichtet öffentliches Beschaffungsrecht nicht nur an der

Eötvös Loránd Universität sondern auch an der Corvinus Universität.

Gábor hat an der Kodifizierung der ungarischen Zivilprozessordnung aktiv

teilgenommen.

Gábor PAKSI, Dr., LL.M 

RECHTSANWALT, PARTNER

+36 30 957 3395

paksi.gabor@provaris.hu

Bildung und Grade

LL.M. für Umweltrecht, Katholische Universität Pázmány Péter, 2019.

LL.M. für Gesellschaftsrecht, Eötvös Loránd University, 2008.

FIDIC, Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest, 

2009.

Rechtsanwalt, Eötvös Loránd Universität, Budapest, 2004.

Mitgliedschaften

Rechtsanwalt, Mitglied der Budapester Anwaltskammer seit 2010.

Mitglied des Büros der Nationaler Verband der Berater für das öffentliche 

Beschaffungswesen, Vorsitzender der Grüne Arbeitsgruppe.

Mitglied des Fachausschusses der akkreditierter Berater für das öffentliche 

Beschaffungswesen

Verantwortlicher akkreditierter Berater für das öffentliche Beschaffungswesen im 

Register der Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen

FIDIC und TMSZ Schiedsrichter

AmCham EU Green Deal-Arbeitsgruppe, Mitglied

Arbeitssprachen

Ungarisch

Englisch
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Öffentliches Auftragswesen, Projekte&Energie und Umweltrecht Gruppe

Referenzen

•Rechtsberatung für pharmazeutische Unternehmen und Großhändler sowie rechtliche Vertretung in Verfahren, einschließlich Ausarbeitung und Einreichung von Angeboten

und Vertretung bei Streitbeilegung;

•Durchführung eines öffentlichen Vergabeverfahrens für einen Gemeindeverband im Bereich der Trinkwasserinvestition gemäß den FIDIC-Vertragsbedingungen;

•Durchführung eines öffentlichen Beschaffungsprozesses für ein gemeinnütziges Unternehmen in einer Kläranlage gemäß den FIDIC-Vertragsbedingungen;

•Durchführung eines öffentlichen Vergabeverfahrens für ein Kraftwerk für Biomasseinvestitionen gemäß den FIDIC-Vertragsbedingungen;

•Durchführung eines Vergabeverfahrens für das Ministerium während der Sanierungsinvestition,

•für einen Gemeindeverband, ein öffentliches Vergabeverfahren für Investitionen in die Abfallwirtschaft gemäß den FIDIC-Vertragsbedingungen durchzuführen

•für die zentrale Haushaltsbehörde, das öffentliche Vergabeverfahren für Hochwasserschutzinvestitionen gemäß den FIDIC-Vertragsbedingungen durchzuführen

•Durchführung eines Vergabeverfahrens für ein öffentliches Unternehmen im Zusammenhang mit einem Brückenbauprojekt

•für die Gemeinde, das öffentliche Vergabeverfahren für Investitionen in erneuerbare Energien (Solarmodule) durchzuführen

•Rechtsberatung für das öffentliche Beschaffungswesen für ein landwirtschaftliches IT-Unternehmen und rechtliche Vertretung in Verfahren, einschließlich der Vorbereitung

und Einreichung von Angeboten, Vertretung bei der Streitbeilegung

•allgemeine Rechtsberatung für ein staatliches Unternehmen

•rechtliche Vertretung einer Marktfirma in einem Vertragsverletzungsverfahren

•Vertretung eines US-amerikanischen Unternehmens bei der Streitbeilegung in einem öffentlichen Beschaffungsprozess.
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