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AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK 
GYAKORLATI ALKALMAZÁSA  

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK ÉS MEGOLDÁSUK   

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens,  
Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella 
európai jogi szakjogász 
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi 
Iroda 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. május 4. szerda  
10-15 óráig. Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, aprósütemények. 
 

 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
Távoktatás: 
16.900 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.  

 

 
Ajánló: 

Az új Kbt. szakmai napunk időpontjára már közel fél éve hatályos, 
de gyakorlatba való átültetése továbbra is sok jogalkalmazási 
lehetőséget vet fel. A rendezvény célja az időközben elfogadott 
jogszabály-módosítások bemutatása mellett a kikristályosodó 
jogalkalmazási irányok bemutatása, és egyes, a Kbt. alkalmazása 
szempontjából kiemelt jelentőségű kérdéskörök interaktív 
áttekintése, a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatának 
bemutatásával. A konferencián bemutatjuk az időközben 
elérhetővé váló alkalmazási segédleteket is. 

 
Témakörök: 

A Kbt. 2015. november 1-jét követő újabb módosításainak 
áttekintése ▪ A becsült érték megállapításának egyes kérdései, a 
részekre bontás tilalmának új szabályai, a szabályok gyakorlati 
értelmezése ▪ A műszaki leírás meghatározásának egyes kérdései ▪ Az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok alkalmazása a 
gyakorlatban ▪ A részekre történő ajánlattétel és többváltozatú 
ajánlat ▪ Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
alkalmazásának kérdései ▪ Módosított alkalmassági előírások a Kbt.-
ben és a végrehajtási rendeletben ▪ Kiigazított hiánypótlási, 
módosított aránytalanul alacsony árra vonatkozó szabályok ▪ Az 
elbírálás és az értékelés ▪ A nemzeti eljárásrend alkalmazásának 
részletszabályai, egyes kérdései ▪ Közbeszerzési szerződések új 
szabályai: a szerződés teljesítése, szerződésmódosítás és az 
ellenőrzés szabályai ▪ A beszerzési módszerek alkalmazása ▪ Az új 
eljárástípusok a gyakorlatban ▪ Konzultáció  
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Cégnév:  ..........................................................................................  
 

 

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

 

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

 

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

 

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

Távoktatásra jelentkezem:                         Kérek ebédet:                            
 

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