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JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, 
GYAKORLATI KÉRDÉSEK  

A KÖZBESZERZÉSBEN 2018. 
Előadóink: 
 

Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella, 
közbeszerzési és európai jogi 
szakjogász,ügyvéd 
Ecovis Hungary Legal 

 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens, 
közbeszerzési szakértő,  
Budapesti Corvinus Egyetem,  
az Európai Bizottság EXEP 
munkacsoport tagja  

 
Időpont és helyszín: 

2018. február 20. kedd  
10-15 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Tuilp In Millenium Hotel 
1089. Budapest, Üllői út 94-98. 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények 

 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 
Ebéd igényelhető: 3 200 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: 

2018. januárjától törvény és kormányrendeleti változások 
történtek a közbeszerzések területén: változtak a jogorvoslati 
szabályok továbbá, több kormányrendelet is módosult, valamint 
nem kötelező jelleggel, de a papír alapú közbeszerzési eljárásról 
teljes egészében átállunk Magyarországon az elektronikus úton 
történő eljárásra. A szemináriumon a változások bemutatása 
mellett irányadó jogorvoslati esetek, példák, gyakorlati 
problémák kerülnek bemutatásra, figyelemmel az alakuló 
joggyakorlatra.  
 
 
 Témakörök: 

Jogorvoslati szabályok változása, érvénytelenség kérdésköre ▪ 
Elektronikus közbeszerzés irányelvi értelmezése ▪ Újdonságok, 
főbb változások az elektronikus közbeszerzési eljárásban a papír 
alapú eljárással szemben ▪ eESPD, E-certis ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS           „Közbeszerzés”          2018. február 20. 
System Media 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:  ...............................................

 
Kérek ebédet:    �                 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
 

E-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: 2018……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


