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AZ ÚJ KBT. KONCEPCIÓJA, 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, AKTUÁLIS 
DÖNTŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi adjunktus, közbeszerzési 
szakértő 
Budapesti Corvinus Egyetem 
 

Hubai Ágnes 
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó 
 

 
Időpont és helyszín: 

2015. március 10. kedd  
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Radisson Blu Béke Hotel 
1067 Budapest, Teréz krt. 43. 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3.600 Ft + Áfa/ fő 

 
Távoktatás: 
19 900 Ft + áfa/ fő 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

Az Európai Unió 2014. tavaszán új közbeszerzési irányelveket 
fogadott el, amelyeket legkésőbb 2016. áprilisáig át kell ültetni a 
magyar jogba. A Miniszterelnökség elkészítette a közbeszerzési 
tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új 
közbeszerzési törvény elfogadására vonatkozó Koncepcióját. Az 
előadás a Koncepcióval és az új irányelvekkel foglalkozik. 
 

Témakörök: 

Jogszabályváltozások ▪ Aktuális Döntőbizottsági határozatok ▪ A 
közbeszerzési eljárások során alkalmazott jogszabályban történt 
változás ▪ Elfogadásra került a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet ▪ Konzultáció 
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 
 

 Cégnév:  ........................................................................................  

 

 Cím:   ...........................................................................................  

 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  

 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 
 

 
Távoktatásra jelentkezem: �    (További információ: www.e-systemmedia.hu) 

 

Kérek ebédet:    �                       Vegetáriánus menüt kérek: � 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 2014……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


