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A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 
VÁLTOZÓ SZABÁLYAI 

ÚJ KÖZPONTI BESZERZŐ SZERVEZETEK, 
AKTUÁLIS JOGGYAKORLAT 

 

Előadóink: 
 

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

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

2019. március 7. csütörtök 
10 -15 óráig.   
Regisztráció 9 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089.Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

29.990 + 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.  

 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat 
a www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 
Ajánló: 

2019. április 1-jétől  már törvényi szinten kerül szabályozásra az 
elektronikus közbeszerzési kérdések többsége, és ezen túl további 
módosítások is alkalmazandóvá válnak. Több olyan új központi 
beszerző szervezet, vagy központi jellegű szervezet kezdi meg 
működését továbbá, melyek működése érinti mind az 
ajánlatkérők, mind az ajánlattevők működését. Konferenciánk 
egyik fő célja a módosítások és azok hátterének, 
következményeinek ismertetése. Rendezvényünk emellett az 
aktuális hazai és európai joggyakorlat bemutatására is fókuszál. 

Témakörök: 

A Kbt. áprilisi módosításainak ismertetése ▪ Új központi vagy 
központi jellegű beszerző szervezetek ▪ EKR tapasztalatok ▪ Hazai 
és uniós joggyakorlat: szakmai ajánlat, hiánypótlás, kapacitást 
nyújtó szervezetek, üzleti titok, nemzeti eljárásrend, összegezés 
összeállítása, közbenső döntés, bírálat ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS       „Közbeszerzési törvény”         2019. 03.07. 

SystemMediaOktatóésTanácsadóKft.▪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:                                 Vegetáriánus menüt kérek:    

 

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:2019……………………………..  P.H. ………………………………………………………. 
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