A Országos Erdészeti egyesület
Erdőfeltárási Szakosztálya
Pályázati és közbeszerzési előírások érvényesítése és ellenőrzése
címmel
a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet szerint akkreditált választható kiegészítő képzést hirdet a
jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.
I.A kiegészítő képzés alapadatai
Képzés akkreditációs száma:

VKK-2022-00173

Képzés tárgya:

Pályázati és közbeszerzési előírások érvényesítése és ellenőrzése
az erdőgazdálkodási kivitelezési folyamatokban.
Pályázati és közbeszerzési előírásokból eredő többlet
kötelezettségek áttekintése és a követelményrendszer alkalmazása
olyan esetekben, amikor az erdőgazdálkodási, ill. erdészeti
létesítmény kivitelezési folyamatokhoz pályázati és/vagy
közbeszerzési előírások kapcsolódnak.
dr. Bolla Krisztina
Kálmán Miklós
Csontos Dömötör

Képzés célja:

Képzés előadói:
Képzés óraszáma:

előadás: 3 óra

Képzés helyszíne:

Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet

Képzés időpontjai:

2022. szeptember 20-21.

Képzés min./max. létszáma:

maximum 60 fő

Részvételi díj:

5000 Ft

gyakorlat: 3 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
Egyre több esetben fordul elő, hogy az egyes erdőgazdálkodási tevékenységek
végrehatására, ill. erdészeti létesítmények tervezésére, kivitelezésére pályázati
forrásból kerül sor, és/vagy a megvalósítást végző vállalkozó közbeszerzési eljárás
keretében kerül kiválasztásra. A képzés célja annak áttekintése, hogy a pályázati
forrásból történő előkészítéshez, ill. megvalósításhoz, ill. a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésen alapuló végrehajtáshoz milyen plusz
kötelezettségek kapcsolódnak. Ezek között a következők megismerése:
pályázathoz kapcsolódó alapvető tervezési, előkészítési, nyilvántartási és
dokumentálási kötelezettségek áttekintése. Beszerzési feladatok, szerződéskötés,
alapvető szerződéses tartalmak. Közbeszerzési kötelezettség fennállásának
általános esetei. Közbeszerzés fogalma, általános folyamata, lépéseinek
megismerése. Kapcsolódó időigények, jogszabályi elvárások. Közbeszerzési
eljárás alapján kötött szerződések speciális előírásai. Alvállalkozók, egyéb

Óraszám
3 óra

szakemberek részvétele, dokumentálása. Műszaki tartalom változások, szerződés
módosítás lehetőségei, következményei. Teljesítés, vállalkozói díj fizetés speciális
rendelkezései. Jótállás, szavatosság, vállalkozói teljesítés utánkövetése.
Gyakorlat
Az előadás tematikájának megfelelően a folyamatban lévő erdei infrastruktúra
fejlesztések helyszíni megtekintés a Pilisi Parkerdő területén, konzultációs
lehetőséggel.

3 óra

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Terepi előadás, bemutató, helyszíni konzultáció.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A szakmai tervezésben, megvalósításban és ellenőrzésben „első körben” közvetlenül részt vevő
szakemberek ismerettel bírjanak a finanszírozási jelleghez, ill. a vállalkozó kiválasztási módszerhez
kötődő speciális elvárásokról és azt a releváns munkavégzésük során alkalmazzák.
III. A képzés teljesítésének feltételei
Kötelező részvétel és jelenléti ív aláírása szükséges.
A jelentkezők részére előzetes regisztráció szükséges, regisztrálni az oee.hu
honlapon közétett jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

