
 

 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM      

 

 Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar      

  

TANTÁRGYI PROGRAM  

1. A tantárgy kódja: ÁKPTM16  

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közbeszerzés  

3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Public Procurement  

4. Kreditérték és képzési karakter:   

4.1. 3 kredit  

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0% gyakorlat, 100% elmélet  

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Fejlesztéspolitika és 

programmenedzsment MA   

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közpénzügyi Tanszék  

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Gregóczki Etelka, 

PhD, egyetemi docens  

8. A tanórák száma és típusa  

8.1. össz óraszám/félév:  

8.1.1. nappali munkarend: 28 (28 EA + 0 GY)  

8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 GY)  

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (2 EA + 0 GY)  

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -   

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A közbeszerzések joga. A közbeszerzések jogának 

jogforrásai. A hazai közbeszerzési jog kialakulása. A közbeszerzési jog kapcsolata más 

jogterületekkel. A magyar közbeszerzési jog forrásai (Kbt. és végrehajtási rendeleteinek 

rendszere). A közbeszerzési jog alapelvei az uniós és a hazai joganyagban. A Kbt. felépítése.A 

közbeszerzések alapfogalmai. A közbeszerzési eljárásrendek a Kbt. rendszerében. A 

közbeszerzési eljárások típusai. A közbeszerzési eljárás felépítése. A hazai közbeszerzési 

intézményrendszer. Az Európai Unió intézményei és a közbeszerzés. A közbeszerzési 

tanácsadás alapjai, a közbeszerzési tanácsadói szerepek, a közbeszerzési tanácsadás folyamata, 

a hatékony tanácsadás elemei, változástervezés, konfliktuskezelés.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The law on public procurement. 

Legal sources of public procurement law. The development of the Hungarian Public 

Procurement Law. The connection of the Hungarian Public Procurement Law to other fields 

of law. The legal sources of the Hungarian Public Procurement Law (Act CXLIII of 2015 on 

public procurement and its implementing regulations). The principles of public procurement 

law in the EU and on Hungarian law. The construction of Act CXLIII of 2015 on Public 

Procurement. Types of public procurement prodecure. Structure of public procurement 

procedure. Institutional system of public procurement in Hungary. Institutions and public 

procurement in the EU. Principles of public procurement consultancy, public procurement 



advisory roles, process of public procurement consultancy, elements of effective 

consultancy,management of changes, conflict management.   

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):   

Tudása: Program és projekt szakismeretek: projektmenedzsment; programvégrehajtás és pénzügyi 

menedzsment; projektfinanszírozás; program és projekt ellenőrzés; bevezetés az értékelemzésbe; 

közbeszerzés fejlesztési projektekben,  

Képességei: Rendszerszintű szemlélet, komplex gondolkodás.   

Attitűdje: Nyitott és kritikus gondolkodás.  

Autonómiája és felelőssége: Maga mellé tudja állítani munkatársait, őket új célokra inspirálni, 

értük és velük dolgozni vezetőként is.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):   

Knowledge: The specialized knowledge of programs and projects: project management; carrying 

out programs and financial management; project finance; program and project control; introduction 

to value analysis; public procurement in development projects.  

Capabilities: Disciplined, rational flexibility aligned with a normative approach.  

Attitude: Open-mindedness and critical thinking.  

Autonomy and responsibility: He/she can enlist colleagues and inspire them to set new goals. 

He/she can work both for and with them as a leader.  

11. Előtanulmányi követelmények: -   

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum:  

12.1. Magyarul:  

12.1.1. A közbeszerzések rendszertani szerepe, elhatárolása más rokonterületektől.  

12.1.2. A közbeszerzések joga.  

12.1.3. A közbeszerzések jogának jogforrásai.  

12.1.4. A hazai közbeszerzési jog kialakulása.  

12.1.5. A közbeszerzési jog kapcsolata más jogterületekkel.  

12.1.6. A magyar közbeszerzési jog forrásai (Kbt. és végrehajtási rendeleteinek 

rendszere).  

12.1.7. A közbeszerzési jog alapelvei az uniós és a hazai joganyagban.  

12.1.8. A Kbt. felépítése.  

12.1.9. A közbeszerzések alapfogalmai.  

12.1.10. A közbeszerzési eljárásrendek a Kbt. rendszerében.  

12.1.11. A közbeszerzési eljárások típusai.  

12.1.12. A közbeszerzési eljárás felépítése.  

12.1.13. A hazai közbeszerzési intézményrendszer.  

12.1.14. Az Európai Unió intézményei és a közbeszerzés.  



12.1.15. A közbeszerzési tanácsadás alapjai, a közbeszerzési tanácsadói szerepek, a 

közbeszerzési tanácsadás folyamata, a hatékony tanácsadás elemei, 

változástervezés, konfliktuskezelés.   

12.2. Angolul – English:  

12.2.1. The systemic role of public procurement and the separation from other 

related areas.  

12.2.2. The public procurement law.  

12.2.3. Legal sources of the public procurement law.  

12.2.4. The development of the Hungarian Public Procurement Law.  

12.2.5. The connection of the Hungarian Public Procurement Law to other fields of 

law.  

12.2.6. The legal sources of the Hungarian Public Procurement Law (Act CXLIII of 

2015 on public procurement and its implementing regulations).  

12.2.7. The principles of public procurement law in the EU and on Hungarian law.  

12.2.8. The construction of Act CXLIII of 2015 on Public Procurement.  

12.2.9. The fundamental terms and concepts of public procurement law.  

12.2.10. Public procurement procedures within the frame of Act CXLIII of 2015 on 

Public  

12.2.11. Procurement.  

12.2.12. The types of public procurement procedures.  

12.2.13. The structure of public procurement procedures.  

12.2.14. The Hungarian institutional system of public procurement.  

12.2.15. The institutional system of the European Union concerning public 

procurement.  

12.2.16. Public procurement consultancy, roles of public procurement consultants, 

the process of public procurement consultancy, elements of efficient 

consultancy, planning for change, conflict management.  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 2. félév  

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége:  

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75 %-án részt venni. Amennyiben a hallgató az 

elfogadható hiányzások mértékét túllépi, az az oktatóval történt egyeztetés alapján meghatározott 

házi dolgozat készítésével pótolható.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: Nincs  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:   

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon részvétel a 14. pontban meghatározottak szerint és 

aktív órai részvétel.  



16.2. Az értékelés: Írásbeli vizsga -  100 pont szerezhető a tematikában megadott 

kérdéskörökre vonatkozó kérdések megválaszolásával. A ponthatárok: 51 ponttól 

elégséges, 65-74  pontig közepes, 75-84 pontig jó, 85 ponttól jeles.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:   

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokvium (K).  

17. Irodalomjegyzék:  

17.1. Kötelező irodalom:  

1. Boros Anita (2018): A közbeszerzések alapintézményei. Budapest: NKE KÖFOP (fejlesztés  

alatt)  

2. Máté Gergő (2017): „Mi az ajánlat?”: a közbeszerzés alapvető fogalmának újragondolása az 

elektronikus közbeszerzés bevezetésére is tekintettel. In: Közbeszerzési Szemle 2017/1-2., pp. 

64-82. 10  

3. Smaraglay Gábor (2015): Kommentár a gyakorlat számára – Hetedik, átdolgozott kiadás. 

Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.  

4. Dezső Attila (szerk.) (2015): Kommentár a közbeszerzési törvényhez. Budapest: Wolters 

Kluwer Kiadó  

17.2. Ajánlott irodalom:  

1. Patay Géza (szerk.) (2016): A közbeszerzés joga. Kommentár a gyakorlat számára. Hetedik, 

átdolgozott kiadás. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.   

  

Budapest, 2020.05.07.  

  

Dr. Gregóczki Etelka, PhD, 

egyetemi docens sk.  

  


