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Tantárgy típusa: választható 

Kreditszám – 4 

Előadások: 10 óra 

Gyakorlati, szemináriumi:20 

óra 

Önálló munka: 90 óra 
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Előadások: 4 óra 

Gyakorlati, szemináriumi: - 

Önálló munka: 116 óra 
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(név, tudományos 

fokozat, tudományos 

cím, e-mail cím) 

Pércsi Oxána 

 

еmail:  percsi.oxana@kmf.org.ua 

Konzultáció: kedd 10:00-12:00 

A tantárgy 

előkövetelményei 

Matematika és informatika, valamint közgazdaság 

alapismeretek. 

A tantárgy általános 

ismertetése 

Az elmúlt években a közbeszerzések területe dinamikusan 

fejlődik, elsősorban a jogszabályok folyamatos fejlődésének és 

a Prozorro rendszer működésének köszönhetően. A hatályos 

jogszabályok szerint az állami tulajdonú vállalkozások, 

intézmények és szervezetek többségének licitálnia kell a 

feladatai ellátásához szükséges árukra, munkákra és 

szolgáltatásokra. Ez széles távlatokat nyit a közbeszerzésben 

részt venni kívánó vállalkozások (áruszállítók, szolgáltatók) 

előtt. A közbeszerzések (nyílt pályázatok, versenypárbeszéd, 

szerződéskötés) előkészítésében és lebonyolításában szerzett 

gyakorlati ismeretek megszerzése lehetővé teszi, hogy a 

hallgatók versenyképesebbek legyenek a modern 

munkaerőpiacon. 

A tantárgy célja  A közbeszerzés alapjai c. tantárgy célja az, hogy megismertesse 

a hallgatókkal a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges 

módszertani és jogi keret elméleti és gyakorlati alapjait, különös 

figyelmet fordítva a „Prozorro” közbeszerzési elektronikus 

rendszer elsajátítására, amely beszerzési eljárásokat biztosít, 

valamint az információ létrehozását, tárolását és cseréjét, a 

működést és a dokumentumáramlást a rendszer résztvevői 

között. 



A tantárgy várható 

eredményei 

✓ a különböző beszerzési tételekre vonatkozó pályázati 

dokumentumok elkészítésének megismerése; 

✓ közbeszerzési eljárás lefolytatása; 

✓ elemzi és összegzi a közbeszerzések eredményeinek 

elemzése és összegzése; 

✓ a közbeszerzések területén pénzügyi, vezetői és elemzési 

feladatok helyes meghatározása, valamint megoldása. 

A tantárgy főbb 

témakörei 

1. tartalmi modul.  

A közbeszerzés elméleti alapjai 

1. téma. Beszerzési tevékenység szervezésének törvényi 

szabályozása. 

2. téma. A beszerzés típusai és eljárásai. 

3. téma. Az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevétele 

nélkül megkötött beszerzési szerződésről szóló beszámoló. 

4. téma. ProZorro elektronikus közbeszerzési rendszer. 

 

2. tartalmi modul.  

A közbeszerzés szervezeti mechanizmusa 

5. téma. A pályázati dokumentumcsomag összeállítása. 

6. téma. Közbeszerzési eljárás. Adásvételi szerződés. 

7. téma. A közbeszerzési eljárás fellebbezésének rendje. 

8. téma. Felelősség a közbeszerzési szférában. 

A tantárgy teljesítésének 

és értékelésének 

feltételei 

Az eredmények féléves értékelése beszámoló formájában 

történik, 100 pontos skálán. 

A pontokat a következő arány szerint halmozzuk: 

• jelenlegi ellenőrzés (monitorozás), modulzáró dolgozat - a 

félévi skála 60% -a; 

• beszámoló - a félévi skála 40% -a. 

A tantárgy politika, 

követelményi 

Határidő betartása, valamint pótleadás: 

A hallgatónak be kell nyújtania a leadandókat az oktató által 

meghatározott határidőn belül. A határidők megsértésével 

benyújtott leadandót ok nélkül alacsonyabb pontszámmal 

értékelik. A modulzáró dolgozat pótleadása az oktató 

engedélyével történik igazolt okok mellett (egészségi állapot 

stb). 

Akadémiai integritási politika: 

A tudományos integritás megsértésének semmilyen formája 

nem megengedett. A tesztek és beszámoló során tilos a puskázás 

(beleértve a mobil eszközök használatát is). A referátumnak 

tartalmaznia kell a felhasznált forrásokhoz szükséges helyes 

szöveges hivatkozásokat. A mobileszközök csak online 

tesztelésre használhatók (például a Kahoot). 

Óralátogatás: 

Kötelező az óralátogatás. Objektív okokból (például betegség, 

nemzetközi szakmai gyakorlat stb.) az oktatás egyénileg 

történhet (online formában a felső vezetőség engedélyezésével). 

A tantárggyal 

kapcsolatos egyéb 

tudnivalók 

Az oktatási folyamathoz szükségesek: multimédiás internetes 

eszközök, számítógépes rendszerek, internet, könyvtári alapok. 

A tantárgy alapvető 

irodalma és digitális 

segédanyagok 

Kötelező irodalom 

1. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 

2015 року № 922- VIII //[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19


2. Методичний посібник з публічних закупівель / ГО 

“Трансперенсі Інтернешнл Україна” у співпраці з ДП 

“Прозорро” за підтримки Європейського Союзу і його 

держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та 

Швеції, 2020. 43 с.  

3. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М. 

Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 183 с. 

4. Закупівлі у громадах. Посібник для розпорядників 

бюджетних коштів. / за заг. ред. Ангели Бочі. Київ, 2020. 36 

с. URL: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/411/ 

posibnik_zakupivli_DOBRE_WEB_final.pdf. 

5. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI 

//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user=a&find=

1&typ=21 

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI 

//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

 

Internetes, elektronikus források  

1. Бухгалтерський сервіс «Інтерактивна бухгалтерія» 

http://www.interbuh.com.ua/ua/ 

2. Газета «Все про бухгалтерський облік» – 

http://vobu.kiev.ua  

3. Журнал «Бухгалтер 911» - 

https://buhgalter911.com/uk/about-buhgalter911/ 

4. Офіційний сайт Верховної Ради України: 

http://zakon4.rada.gov.ua/. 

5. Офіційний сайт Державної податкової служби 

України: http://www.tax.gov.ua/. 

6. Офіційний сайт Держкомстату України: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

7. Офіційний сайт журналу «Податки і бухгалтерський 

облік»: http://www.factor.ua. 

8. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: 

http://www.mon.gov.ua 

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України:  

http://www.minfin.gov.ua. 

10. Офіційний сайт Національного банку України:  

http://www.bank.gov.ua  

11. Прозоро Публічні закупівлі https://prozorro.gov.ua/ 

12. Український бухгалтерський портал «Дебет-Кредит» 

http://dtkt.com.ua/ 
 


