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I.

A közbeszerzés alapjai

1. Közbeszerzési szabályozás
 A közbeszerzési kötelezettség meghatározása, a közbeszerzési jogszabályok
 A közbeszerzési jogforrások rendszere
 Az Európai Unió közbeszerzési tárgyú jogforrásai, dokumentumai
 A közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzési törvény céljai és alapelvei
2. Közbeszerzési törvény hatálya, általános szabályai
 A közbeszerzési törvény hatályai
o Közbeszerzés tárgyai és a kivételek köre
o Közbeszerzési értékhatárok
o Közbeszerzés értéke
 Az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések
o Az ajánlatkérő eljárása
o Központosított közbeszerzés
o Összeférhetetlenség
o Gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok
o Fenntartott szerződések
 Közzététel és kommunikáció a közbeszerzési eljárásban
o Közzététel, adatszolgáltatás
o Közbeszerzés tervezése
o Eljárások dokumentálása, határidők
3. Közbeszerzési eljárás alapvető elemei
 A felhívás és a dokumentáció elkészítésének elméleti szabályai
o A felhívás tartalma
o Ajánlattételi, részvételi határidők, felhívás, dokumentálás
o Kiegészítő tájékoztatás
 A kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere
o Jogi alkalmasság
o Műszaki, technológiai alkalmasság
o Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
o Szakmai tapasztalat és képzettség
 A közbeszerzés tárgyának meghatározása és a közbeszerzési műszaki leírás
o A közbeszerzés tárgyának és mennyiségének megadása
o Részajánlat kérés lehetősége
o Többváltozatú ajánlat
o Műszaki dokumentáció
 Az ajánlattevőkkel és a részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények
o Ajánlati biztosíték
o Ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok
 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések, az azok benyújtására és felbontására



vonatkozó szabályok
o Részvételi eljárás szabályai
o Az ajánlatok benyújtásának formája
o Bontási folyamat
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok
o Ajánlatok formai átvizsgálása
o Ajánlatok bírálata
o Hiánypótlás, felvilágosítás kérése
o Számszaki hibák javítása, irreleváns ajánlatok
o Értékelési szempontok, értékelés
o Ajánlatok, részvétel érvénytelensége
o Közbeszerzési eljárás eredménytelensége
o Tájékoztatás a döntésről

4. Eljárási rendek
 Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai
o Uniós eljárásrend közbeszerzési értékhatárai
o Az ajánlattétel, részvétel szabályai
 A nemzeti eljárásrend szabályai
a. Nemzeti eljárásrend közbeszerzési értékhatárai
b. Az ajánlattétel, részvétel szabályai
5. Közbeszerzési eljárások
 A közbeszerzési eljárások fajtái
o Nyílt eljárás
o Meghívásos eljárás
o Tárgyalásos eljárás
o Versenypárbeszéd
o Keretmegállapodásos eljárás
 Az építési koncesszióra vonatkozó különös szabályok
 A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok
o Közszolgáltatói szerződés
o Kivételek
 Az építési beruházások és a tervpályázati eljárás speciális szabályai
o Építési beruházás becsült értéke
o A dokumentáció tartalma
o Tartalékkeret
o Kamarai nyilvántartás
o Felelősségbiztosítás
o Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések
o Építési beruházás ellenértékének kifizetése
o Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházás
o Tervpályázatok fajtái

o Tervpályázatok meghirdetése
o Tervpályázati dokumentáció
o Pályamunkák kapcsolatos határidők, benyújtás, elbírálás

II.

Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat

1. Közbeszerzési hatóság és egyéb szereplők
 A Közbeszerzési Hatóság jogállása és feladatai
o A Hatóság keretében működő Tanács tagjai, tisztségviselői
o A Hatóság feladata és hatásköre
o A Tanács működése
o A Hatóság szervezete
 A Közbeszerzési Hatóság hatósági tevékenysége
 Hivatalos közbeszerzési tanácsadók, minősített ajánlattevők
o Az eljáró közbeszerzési biztosok
o A közbeszerzési biztosok közszolgálati jogviszonya
2. Közbeszerzési jogorvoslat
 A Közbeszerzési Döntőbizottság jogállása, feladata, felépítése
o A vizsgálat terjedelme
o Érdemi határozat
o Határozat nyilvánosságra hozatala
o A határozat elleni jogorvoslat
o Szerződés közbeszerzési jogsértése
 A kérelemre és a hivatalból induló közbeszerzési jogorvoslati eljárás-kezdeményezés,
az előzetes vitarendezés szabályai
 A közbeszerzési jogorvoslati eljárás szabályai
o A kérelem tartalma
o Ideiglenes intézkedések
 A közbeszerzési tárgyú közigazgatási és polgári perek
o Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata és a szerződés
közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti
egységes per
o A szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása
iránti polgári per
o A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek
 Az Európai Unió Bírósága előtt kezdeményezhető eljárás szabályai
 A közigazgatási hatósági eljárás és a közbeszerzési jogorvoslati eljárási szabályok
egymáshoz való viszonya
3. Közbeszerzési ellenőrzése
 A közbeszerzések ellenőrzésének rendszere: a támogatásból
közbeszerzések és a központi közbeszerzések ellenőrzése

megvalósuló
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A kamarák és az egyéb érdekképviseleti szervek közbeszerzésekben betöltött szerepe
Az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású jogalkotási és ellenőrzési
tevékenysége

Jogi alapintézmények
Közigazgatási eljárásjog
o Az eljárás elindítása
o Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása
o Az eljárás megszüntetése és felfüggesztése
o Tárgyalás
o Bizonyítás
o Közigazgatási hatósági döntések
Közbeszerzési vonatkozású polgári jog
o Tulajdonjog
o Szerződések tartalma, szerkezete
o Szerződési fajták
A közbeszerzési szerződések
o A szerződés megkötése
o A szerződés tartalma
o A szerződés érvényessége
o A szerződés teljesítése
o A szerződés módosítása
Közbeszerzési vonatkozású polgári eljárásjog
o Bíróságok szervezetrendszere
o Bírósági beadványok
o Az egységes per szabályai
o Közbeszerzési tárgyú ítéletek
Közbeszerzési vonatkozású versenyjog
o Tisztességtelen verseny tilalma
o Üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
o Versenykorlátozó megállapodások tilalma
o Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma
o Versenykorlátozó magatartás
Közbeszerzési vonatkozású pénzügyi jog: államháztartási és költségvetési jog
o Államháztartás fogalma, rendszere
o Államháztartás gazdálkodásának alapelvei
o Államháztartás bevételei és kiadásai
o Költségvetési szervek fogalma, csoportosítása
o Államháztartás és a közbeszerzés kapcsolata
Közbeszerzési vonatkozású büntetőjogi tényállások
o Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban
o Korrupció

IV.

Közbeszerzési gyakorlat

1. Közbeszerzés dokumentálása
 A költségvetési szervek tervezési folyamatainak alapvonásai
 A közbeszerzési eljárás dokumentálásának gyakorlata
 A közbeszerzési terv
 Közbeszerzési szabályzat
2. Közbeszerzés alkalmasság vizsgálata
 Mérlegkészítési alapok, mérlegből, beszámolóból számítható mutatók elemzése
 A pénzügyi és gazdasági alkalmasság előírása és igazolásának módja a gyakorlatban
 Az egyes közbeszerzési eljárások gyakorlati módszertana
3. Jogorvoslat összeállítása
 A beadványok, nyilatkozatok elkészítésének gyakorlati kérdései a jogorvoslati
eljárásban
 A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elkészítésének, módosításának, a
szerződés teljesítése ellenőrzésének szabályai
 Előzetes vitarendezés és tárgyalástechnika
 Jogorvoslati döntvényelemzés

V.

Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

1. Közbeszerzési hirdetmények és közzététel
 A hirdetmények és tájékoztatók kitöltésének, közzétételének rendszere
 A közbeszerzési eljárás elektronikus dokumentálásának gyakorlata
 A közbeszerzési eljárások ellenőrzése
2. Közbeszerzési adatbázisok használata
 Elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások
 Regisztráció
 CPV kódrendszer
 TED adatbank és Közbeszerzési Értesítő
 Nyilvánosság biztosítása az elektronikus közzététel útján

