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Tájékoztató lap 

Közbeszerzési referens OKJ 52 343 01 
 

1. A szakképesítést folytató intézmény:  

Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., érintett szervezeti egység: Debreceni Egyetem Agrár és 

Gazdálkodási Szak- és Felnőttképzési Intézet  (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.), nyilvántartásba vételi szám: E-

000087/2014;, intézményi azonosító: FI 17198) 

2. Megszerezhető OKJ szakképesítések: 

megnevezése: Közbeszerzési referens      azonosító száma:  OKJ 52 343 01 nyilvántartásba vételi szám: E-

000087/2014/A003 

 

3. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A képzésben résztvevők megismerjék és tudják alkalmazni 

a közbeszerzési törvényt és a vonatkozó jogszabályokat. Ennek érdekében sajátítsák el a közbeszerzés 

alapfogalmait, a nemzeti és az uniós értékhatárokat, az eljárásrendet és azon belül az alkalmazandó eljárás 

fajtáját. A képzésben résztvevők megismerjék és elsajátítsák a közbeszerzési jogorvoslati eljárásrendet. Tudják 

alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és a közbeszerzési jogorvoslati eljárás szabályait. A képzésben 

résztvevők tudják alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, a közbeszerzési szerződésre vonatkozó 

és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat. Cél továbbá, hogy a képzésben résztvevők átlássák a 

közbeszerzési folyamat egészét, és a gyakorlatban tudják azt alkalmazni, képesek legyenek meghatározni az 

egyes közbeszerzési eljárások során közzéteendő hirdetményeket és tájékoztatókat, kiválasztani az adott 

eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust. 

 

4. Belépési feltételek: 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

5. Képzés időtartama: 

Óraszám:  300 óra     

Képzés helyszíne: 

Elmélet és gyakorlat: Elmélet és gyakorlat: Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.) 

6. A képzés költségei: 199.900 Ft/fő, mely tartalmazza a vizsgaköltséget 

 

7. A tananyag egységei: A közbeszerzés alapjai, Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat, Jogi 

alapintézmények, Közbeszerzési gyakorlat, Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási 

cselekmények, Környezeti, fenntarthatósági ismeretek 

 

8. A vizsgára bocsátás feltételei: szakmai képzésben való részvétel; modulzáró vizsgák sikeres letétele 

9.  Vizsgakövetelmények: 
Gyakorlati vizsga tantárgyai: Közbeszerzési gyakorlat, Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási 

cselekmények 

Írásbeli vizsga tantárgyai: A közbeszerzés alapjai, Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat 

Szóbeli vizsga tantárgyai: A közbeszerzés alapjai, Jogi alapintézmények, Közbeszerzési intézményrendszer és 

jogorvoslat 

10.  A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Közbeszerzési referens OKJ 52 343 01 bizonyítvány 

11.  Képzéssel betölthető munkakörök megnevezése: 

  FEOR 3639  Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője 

13. További információ:  

Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodási Szak- és Felnőttképzési Intézet  4032 Debrecen, Böszörményi út 138.   

Tel: 52/508-300, E-mail: gyorib@agr.unideb.hu, Fax: 52/418-091 

mailto:gyorib@agr.unideb.hu
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JELENTKEZÉSI LAP 

 

Képző intézmény: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., érintett szervezeti egység: 

Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodási Szak- és Felnőttképzési Intézet  (4032 Debrecen, Böszörményi út 

138.), nyilvántartásba vételi szám: E-000087/2014;, intézményi azonosító: FI 17198) 

A szakképesítés OKJ szerinti megnevezése: Közbeszerzési referens  

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 52 343 01 

Ny.sz.: E-000087/2014/A003 

Képzési kör:  A 

 

Név: ..............................................................................................................................................  

 

Születési név:  ...............................................................................................................................  

 

Születési hely, idő: ........................................................................................................................  

 

Anyja neve: ...................................................................................................................................  

 

Lakcím: .........................................................................................................................................  

 

Állampolgárság:............................................................................................................................  

 

Adóazonosító jele: ........................................................................................................................  

 

Társadalombiztosítási azonosító jele: ...........................................................................................   

 

Telefonszám: ................................................................................................................................  

 

E-mail cím: ...................................................................................................................................  

 

Legmagasabb iskolai végzettség: .................................................................................................  

 

Számla kiállításához szükséges adatok: 

 

Számlázási név (amennyiben eltér a névtől): ...............................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Számlázási cím (amennyiben eltér a lakcímtől):  .........................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Adószám: ......................................................................................................................................  

 

Dátum:…………………………… 

  
 

               ………………………………...  

 aláírás 


