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VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI 
BESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁSA 

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens,  
Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Lak Vilmos 
mérnök-közgazdász, felelős 
akkreditált közbeszerzési tanácsadó 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. november 17. csütörtök 
10-13 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

 
 
Ellátás: 

Kávé, üdítő, sütemények, szendvics. 
 

 
 
Részvételi díj: 

24.900 + Áfa / fő 

 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza az 
étkezés 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: 

A védelmi irányelv 2009 óta határozza meg azon beszerzések 
körét, melyet itthon ma már külön Védelmi beszerzési törvény  
és számos kormányrendelet szabályozása is érint.  
A nemzetbiztonsági beszerzések szabályozásának változása, az új 
európai közbeszerzési irányelvek mind hatással vannak a védelmi 
beszerzések mindennapjaira. A szeminarizált formában 
meghirdetett tematikus nap kifejezetten azokra a gyakorlati 
kérdésekre összpontosít, melyek a hazai védelmi és biztonsági 
beszerzések során felmerülnek. A jelentkezők előzetesen feltett 
kérdései alapján, anonimizált módon lehetőség nyílik az esetek 
megbeszélésére, a létező esetjogi környezet feltárására. 
 

 

Témakörök: 

Védelmi irányelv ▪ Védelmi és biztonsági beszerzések ▪ EUMSZ 
346. és az alapvető biztonsági érdekes érintő beszerzések ▪  
A közbeszerzési és a védelmi törvény valamint kapcsolódó 
kormányrendeleti szabályai ▪ Esetjog és gyakorlati kérdések 
megvitatása ▪ Konzultáció 
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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. ………………………………………………………. 

 


