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Közbeszerzési referens képzés 
 

A TIT Pannon Egyesülete TIT Székház /9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 6./ 

Engedélyezési szám: E-000483/2014 

Képzési engedélyezési szám: E-000483/2014/A002 

Közbeszerzési referens OKJ-s emeltszintű képzés. 

 

Szakképesítés azonosító: (OKJ) száma: 52 343 01 (300 órás) 

Az oktatás napjai: 2017/2018. év kezdési időpont: 2017. szeptember - október (szombatonként) 9.00-

15.00 óráig.  

és havonta 1 alkalommal pénteken (14.00-18.00 óráig) 

 

Jelentkezési határidő: 2017. folyamatosan  

 

A jelentkezés feltétele: érettségi vagy felsőfokú végzettség, és számítógép felhasználói ismeretek. 

A képzés során oktatott szakmai modulok és a képzés központi szakmai komplex írásbeli-szóbeli és 

gyakorlati vizsgáinak sikeres letétele alapján, a hallgatók emeltszintű szakképesítést - 

Közbeszerzési referens - OKJ-s államilag elismert bizonyítványt kapnak. 

 

Modulok:  

10848-16 Közbeszerzés alapjai 

10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat 

10858-16 Jogi alapintézmények 

11739-16 Közbeszerzési gyakorlat  

11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények 

 

A Modulok részletes leírását a www.titpannon.hu fejléc szakmai képzések közbeszerzési referens 

link alatt olvashatja! 

 

Munkaterületének rövid leírása: 

A közbeszerzési referens feladata, hogy – ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazza a 

közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. 

Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik 

közre azok elkészítésében. 

A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint 

folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, 

árainak alakulását. Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, 

koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati 

panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 

teljesítését stb. 

Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E 

körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az 

eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges 

jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában. 

Részvételi díj befizetése jelentkezéskor: 169.000 Ft (részletfizetés lehetséges) 

Vizsgadíj: 59.000 Ft (vizsga előtti befizetés 2018. május) 

 

Förhécz Erika 
oktatásszervező, egyesületi ügyintéző 
TIT Pannon Egyesülete 
9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 6. 
Telefon: +36/96-525-060, +36/70-321-3763 
Fax: +36/96-525-062 
E-mail: gyor@titpannon.t-online.hu 
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