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 2017. ÉVI VÁLTOZÁSOK  
A KÖZBESZERZÉSEKBEN  

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens,  
Budapesti Corvinus Egyetem 
Európai Bizottság szakértője 
 
Dr. Hubai Ágnes 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 
Hubai Ügyvédi Iroda 

 
 
Időpont és helyszín: 

2017. február 23. csütörtök 
10-15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center**** 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

29.900 + Áfa / fő 

 

Ebéd igényelhető: 3.200 Ft + áfa/ fő 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
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: 

Konferenciánkon a 2017. január 1-jétől alkalmazandó jogszabályi 

változások bemutatására koncentrálunk.  A jogszabály-változások 

ismertetése mellett az utolsó hónapok legfrissebb és 

legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból is szemezgetünk a 

jogalkalmazási tapasztalatok bemutatása érdekében.  

Témakörök: 

Három ajánlat bekérésének kötelezettsége 1 millió forinttól  ▪  
Alkalmazandó eljárásrend meghatározása, átmenet az uniós és 
nemzeti eljárásrendben, választási lehetőség az egyes nemzeti 
eljárások között  ▪  Új kötelező kizáró ok  ▪ A szükséges mérték az 
alkalmasság előírásakor  ▪ A kapacitást nyújtó szervezetek  ▪  
A kétlépcsős bírálat kiigazítása  ▪ Új eredeménytelenségi okok ▪  
Nemzeti eljárásrend alkalmazása, értékhatárok változása ▪  
Az összefoglaló tájékoztatással induló eljárás kiigazításai  ▪ Az „5 
ajánlattevős” eljárás v „4 ajánlattevős” eljárás ▪ Az 50%-os szabály 
törlése szolgáltatás-megrendeléseknél, és átalakítása építési 
beruházásoknál ▪ A közvetlen kifizetési szabályok változása ▪ 
Előleg-szabályok pontosodása ▪ A de-minimis szerződés-módosítási 
eset pontosítása  ▪  Felkészülés a kötelező elektronikus 
közbeszerzésre ▪  Joggyakorlat egyes kiemelt témakörök kapcsán  

JELENTKEZÉS          „Közbeszerzés 2017.”  2017. február 23. 

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:..................................................................................................   

Kérek ebédet:                            

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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