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KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT 

 JOGORVOSLATI TAPASZTALATOK 
 

Előadóink: 
 

Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella, 
közbeszerzési és európai jogi 
szakjogász 
 

Dr. Tátrai Tünde, egyetemi docens, 
közbeszerzési szakértő,  
Budapesti Corvinus Egyetem,  
 
 
Időpont és helyszín: 

2018. november 26. hétfő 
10 -15 óráig.   
Regisztráció 9 órától. 
 

Hotel Hungária City Center 
1079. Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

29.990 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3. 800 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.  
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat 
a www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 
Ajánló: 

A Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatának, a jellemző 
eseteknek a bemutatása segít abban, hogy a közbeszerzési piac 
érintettjei követni tudják a jogértelmezés változását. Az Európai 
Unió Bíróságának kiemelten fontos ügyei pedig abban segítenek, 
hogy minden vonatkozó esetben hivatkozva az érintett esetekre 
határozottabban tudjunk kiállni szakmai véleményünk mellett, 
legyen szó ajánlatkérői vagy ajánlattevői oldalról. A jogorvoslati 
tapasztalatokról szóló alkalom keretében az előadók 
szemezgetnek a jellegzetes határozatok, ítéletek között és ennek 
keretében nyújtanak segítséget a jogalkalmazás során, – a 
megszokott módon folyamatos konzultációs lehetőséget 
biztosítva. 

 

Témakörök: 

Bírálat ▪ Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés ▪ Előzetes vitarendezés ▪ 
Nemzeti eljárásrend: „öt ajánlattevős eljárás” ▪ Összefoglaló 
tájékoztatással meghirdetett eljárás ▪ Elektronikus közbeszerzés 
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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. ………………………………………………………. 

 


