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AZ ÚJ KBT. LÉNYEGES 
SZABÁLYAINAK GYAKORLATI 

ALKALMAZÁSA  
KÖZBESZERZÉSI SZEMINÁRIUM SOROZAT 

Előadóink: 

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

2016. március  30. szerda 
2016. április 19. kedd 

2016.május 18. szerda 
2016. június 14. kedd   
10-13 óráig. Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

16 900 + Áfa / fő / rendezvény 
 
 
 
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. hatálybalépését követő hónapokban számos, az új törvény 
alkalmazásával kapcsolatos központi kérdéskör körvonalazódott. A 
szeminárium-sorozat célja a felmerülő kérdések és a megoldási 
irányok bemutatása, továbbá egyes témakörök kapcsán a korábbi 
Kbt. alapján kialakult és az új törvény alkalmazásában is aktuális és 
érvényes döntőbizottsági gyakorlat bemutatása, a legfontosabb 
buktatók elkerülésének elősegítése, a folyamatos konzultáció 
lehetőségének biztosítása mellett. 
 
1. Az uniós nyílt eljárás lényeges szabályainak gyakorlati 

alkalmazása (I. rész) 

2. Az uniós nyílt eljárás lényeges szabályainak gyakorlati 

alkalmazása  (II. rész) 

3. Az uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárások buktatói  
ajánlatkérői szempontból (III. rész) 

4. A sikeres ajánlattétel kérdései a nemzeti eljárásrendben az új 
Kbt. alapján (IV. rész) 

 

Kérjük tegyen x-et a kívánt szeminárium mellé!  

□ I. RÉSZ □ II. RÉSZ □ III. RÉSZ □ IV. RÉSZ 

    

  

JELENTKEZÉS                 „Kbt. Szeminárium sorozat” 
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:  ...............................................  
 

 

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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