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NEMZEKTÖZI KÖZBESZERZÉSI KONFERENCIA 
EU IRÁNYELVEK ▪ ÚJ KBT.  ▪ JOGGYAKORLAT  

Előadóink: 
 

Dr. Bakonyi József 
a rendezvény védnöke; volt mb. 
vezető Közbeszerzési Hatóság  
 
Christopher H. Bovis  
professor of Business Law 
Business School  
of the University of Hull 
 
Dr. Kovács László 
főosztályvezető-helyettes 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közbeszerzés-stratégiai és 
Tájékoztatási Főosztály 
 
Dr. Puskás Sándor 
elnökhelyettes 
Közbeszerzési Döntőbizottság 
 
Füzesi Géza 
vezető 
Gazdasági Versenyhivatal Felderítő 
Iroda 
 
Dr. Tátrai Tünde 
közbeszerzési szakértő 
Európai Bizottság - Stakeholder 
Expert Group tagja 
 
Kárpátiné Dr. Krausz Zsuzsanna 
közbeszerzési igazgató 
Molton Green Consulting Kft. 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. január. 21. csütörtök 
9 -15 óráig. Regisztráció 8.30 órától. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
 
 
 

 

 Ajánló: 

A nemzetközi konferencia aktualitását adja, hogy hatályba lépett 
három új európai közbeszerzési irányelv, mely meghatározza a 
közbeszerzés szabályrendszere változásának várható irányait. A 
konferencia gyakorlatorientált módon közelít az újdonságokat és 
figyelemmel van a hazai szakmai közönség igényeire. A konferencia 
egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a közbeszerzési szakma 
legismertebb résztvevői aktívan hozzá tudjanak járulni a szakmaiság 
fejlődéséhez. 

 

Témakörök: 

Közbeszerzési aktualitások, az Uniós és a magyar szabályozás főbb 
változásai ▪ Határidők ▪ Célkitűzések ▪ Nyilvánosság, 
összeférhetetlenség ▪ Kivételi körök ▪ Eljárásban történő megfelelés – 
teljesítés ▪ Új jogkör a Közbeszerzési Hatóságnál ▪ Szigorodó kizáró oki 
rendszer ▪ Előkészítés ▪ Értékelési szempontrendszer ▪ Fenntarthatóság 
▪ Beszerzési technikák ▪ Túlárazás, becsült érték ▪ Nyilatkozati elv ▪ 
Részajánlattétel ▪ Jogorvoslat▪ Szakmai vita  

JELENTKEZÉS      „Nemzetközi közbeszerzési..”    2016. január 21. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
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 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

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

 

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

 
Kérek ebédet:    �                        

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

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

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.  
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. 

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: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


