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SZAKÉRTŐI KÉPZÉS AZ ÚJ 

KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNYRŐL 
KÖZBESZERZÉS SZEMINÁRIUM I. 

Előadónk: 

Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella 
közbeszerzési szakértő, 
európai jogi szakjogász 
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi 
Iroda 

 
Időpont és helyszín: 

2015. október 20. kedd 
9 -12.30 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Mercure Budapest Metropol Hotel 
1074 Budapest, Rákóczi út 58. 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
16.900 + Áfa / fő 

 

ONLINE képzés: 
36.000 + Áfa / fő / két szeminárium 

 
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: 

A Parlament 2015. szeptember 22-én elfogadta az új közbeszerzési 
törvényt, amely november 1-jén lép hatályba. Ez alapjaiban 
reformálja meg a közbeszerzési szabályozást. 
Az európai uniós követelményeken túlmutató összetett célrendszer 
megvalósítása érdekében a jelentősebb változtatások mellett számos 
kiigazításra kerül sor a jogszabály szövegében. A 2 napos képzés 
keretein belül lehetőség lesz az új előírások alaposabb 
feldolgozására, valamint előadóinkkal való konzultációra is, és 
mélyebben elmerülhet az egyes módosítások hátterének 
megismerésében. 

Témakörök: 

A Kbt. alanyi és tárgyi hatályának változásai, a kivételekre vonatkozó 
új előírások ▪ A becsült érték megállapításának új szabályai, az új 
értékhatárok ▪ A részekre bontás tilalmának új szabályai ▪ A 
módosított összeférhetetlenségi rendelkezések ▪ A közbeszerzési 
eljárás előkészítésére vonatkozó új rendelkezések ▪ Az üzleti titok és 
az iratbetekintés az új törvény rendszerében ▪ A közbeszerzéstől 
való visszalépés átalakított szabályai ajánlatkérői és ajánlattevői 
oldalon ▪ A feltételes közbeszerzés kiterjesztett lehetősége ▪ A 
közbeszerzés tárgyának meghatározása ▪ A részére történő 
ajánlattétel és a többváltozatú ajánlat az új törvényben ▪ Átalakított 
kizáró okok és az öntisztázás intézménye ▪ Módosított alkalmassági 
előírások ▪ A bírálat folyamata: kiigazított hiánypótlási, módosított 
aránytalanul alacsony árra vonatkozó szabályok ▪ Az értékelési 
szempontok új rendszere ▪ Az érvénytelenség és eredménytelenség 
új esetei ▪ 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: �     

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: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


