
832. A közbeszerzés alapjai megnevezésű, 10848-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát  
Azonosítja a közbeszerzés köteles tevékenységeket és elhatárolja más beszerzési vagy 
versenyeztetési területektől 
Alkalmazza a közbeszerzési törvényt és annak végrehajtási rendeleteit 
Nyomon követi a nemzeti és az uniós értékhatárok változásait 
Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját 
Azonosítja a beszerzési tárgyakat  
Kiválasztja a kivételi körbe tartozó, valamint a speciális szabályok alá eső (pl. védelmi, 
egészségügyi) beszerzési tárgyakat 
Alkalmazza az egybeszámítási szabályokat, meghatározza a közbeszerzés becsült 
értékét 
Alkalmazza a felhívásra és dokumentációra vonatkozó előírásokat  
Ellátja az ajánlatkérő és az ajánlattevő számára előírt közbeszerzési eljárási 
cselekményeket  
Alkalmazza a kizáró okokra, az alkalmassági követelményekre és az 
összeférhetetlenségre előírt szabályokat 
Alkalmazza a közszolgáltatók beszerzéseire vonatkozó szabályokat 
Alkalmazza a központosított közbeszerzések szabályait 
Alkalmazza az építési beruházások és a tervpályázati eljárás speciális szabályait 
Alkalmazza a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat  
Alkalmazza a fenntartható közbeszerzésre irányadó szabályokat 
Alkalmazza az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtására és elbírálására vonatkozó 
szabályokat  
Figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Hatóság által kiadott közbeszerzési vonatkozású 
jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat 
Nyomon követi a közbeszerzési vonatkozású jogszabályok változásait 
Figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit  
Nyomon követi az Európai Unió közbeszerzéseket szabályozó joganyagát  
Érvényesíti a közbeszerzési eljárásban a szakértelem biztosításával szemben támasztott 
követelményeket 
Mérlegeli hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának lehetőségét a közbeszerzési 
eljárásba 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

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  
A közbeszerzési törvény hatálya       
Az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések 
Közzététel és kommunikáció a közbeszerzési eljárásban 
Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai 
A felhívás és a dokumentáció elkészítésének elméleti szabályai 
A kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere  
A közbeszerzés tárgyának meghatározása és a közbeszerzési műszaki leírás 
Az ajánlattevőkkel és a részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények  
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések, az azok benyújtására és felbontására vonatkozó 
szabályok 
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok 
A közbeszerzési eljárások fajtái 
Az építési koncesszióra vonatkozó különös szabályok  
A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok  
A nemzeti eljárásrend szabályai  
Az építési beruházások és a tervpályázati eljárás speciális szabályai 



A központosított közbeszerzések szabályai 
 

szakmai készségek: 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvezetű íráskészség 
Szakmai nyelvezetű beszédkészség 
Folyamatelemzés 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Tömör fogalmazás készsége 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
Információgyűjtés 

 
 


