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Záróvizsga témakörök - Közbeszerzési jog 

 

1. A Kbt. célja és alapelvei, az alapelvek szerepe 

2. A Kbt. személyi hatálya (ajánlatkérő szervezetek) 

3. A Kbt. tárgyi hatálya (a közbeszerzés tárgyai) 

4. Koncesszió 

5. Kivételek a Kbt. alkalmazása alól 

6. A közbeszerzési értékhatárok; a közbeszerzés (koncesszió) becsült értéke, részekre 

bontás tilalma 

7. A Kbt. hatálya alá tartozó szerződések és a Kbt. alkalmazásával nem járó 

megállapodások 

8. A közbeszerzési eljárási rendszer, az alkalmazandó eljárásrend, eljárásrendek, az 

általános és különös eljárási szabályok alkalmazása és elhatárolása 

9. Vegyes beszerzések 

10. Együttműködés az ajánlatkérői és az ajánlattevői oldalon (közös közbeszerzési 

eljárások, konzorcium, projekttársaság); az ajánlatkérőkre és a gazdasági szereplőkre 

vonatkozó egyéb általános szabályok 

11. Közbeszerzési szabályzat 

12. Összeférhetetlenség 

13. A közbeszerzési tervezés, közzététel és kommunikáció 

14. Nyilvánosság és üzleti titok a közbeszerzésekben 

15. Az eljárás előkészítése 

16. A közbeszerzési eljárásfajták (főbb jellemzők, összehasonlításuk, alkalmazási 

feltételek) 

17. A közbeszerzési eljárások felépítése és menete 

18. A kiírással szembeni általános követelmények 

19. A felhívás elkészítése (fajták, kötelező és lehetséges tartalmi elemek, minták) 

20. Kizáró okok; az öntisztázás  

21. Alkalmasság 

22. Ajánlati biztosíték 

23. A közbeszerzési dokumentumok 

24. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó követelmények, műszaki leírás  

25. Egyéb, a kiíráshoz kapcsolódó szabályok (határidők, módosítás) 

26. Visszalépés a közbeszerzéstől 

27. A hirdetmények feladása, ellenőrzése és közzététele 

28. A kiegészítő tájékoztatás és a helyszíni bejárás 

29. Az ajánlat (részvételi jelentkezés) elkészítése és benyújtása 

30. A bontás 

31. A bírálat folyamata 

32. Hiánypótlás, felvilágosítás kérése, számítási hiba javítása 

33. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások 

34. Az ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelensége; az eljárás eredménytelensége 

35. A nyertes ajánlattevő kiválasztása; értékelési szempontok, módszerek 

36. Döntéshozatal, tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 

37. Előzetes vitarendezés 

38. Nyílt eljárás lefolytatása 
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39. Meghívásos eljárás lefolytatása 

40. Tárgyalásos eljárás lefolytatása 

41. Versenypárbeszéd lefolytatása 

42. Innovációs partnerség  

43. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása 

44. Sajátos beszerzési módszerek  

45. A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok és alkalmazásuk 

46. Az uniós értékhatár alatti eljárás 

47. Koncessziós beszerzési eljárás 

 

[A Közbeszerzési jog I.-II. és a Közbeszerzési ajánlatkérés és ajánlattétel tantárgyak 

tananyaga; elmélet, szabályozás (Kbt. és vhr.-ek), joggyakorlat] 


