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BEVEZETÉS  
A KÖZBESZERZÉSBE 

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens,  
Budapesti Corvinus Egyetem 
az Európai Bizottság szakértője 

 
Dr. Hubai Ágnes 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 
Hubai Ügyvédi Iroda 

 
 
Időpont és helyszín: 

2019. május 28-29. 
kedd-szerda 10-15:00 óráig.  
Regisztráció 9.30 órától 

Gazdaság Háza 
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

 
 
Részvételi díj: 

80 000 Ft  + áfa/ fő/ 2 nap 
 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  

A részvételi díj ellátást nem 
tartalmaz. 

 

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 képzés célja a közbeszerzés szabályrendszerének alapjaival 

való megismerkedés, könnyebb tájékozódás a jogszabályok 

között. A képzést követően a részvevők könnyebben eligazodnak 

a közbeszerzési eljárások között, azonosítani tudják a főbb 

közbeszerzési eljárási lépéseket és az eljárások szereplőit. A cél 

a közbeszerzés szóhasználatának elsajátítása mellett a teljes 

intézményrendszer és közbeszerzési eljárási logika elsajátítása. 

A képzés során kitérünk az elektronikus közbeszerzés alapjaira 

is, hiszen ma már a közbeszerzési eljárásokat elektronikusan 

lehet lebonyolítani, ezért gyakorlati tapasztalatokat, hasznos 

ismereteket is megosztunk a résztvevőkkel.  

 

Témakörök: 

A közbeszerzés intézményrendszere ▪ Közbeszerzési jogszabályok 
▪ Információszerzés a közbeszerzésben ▪ A közbeszerzés hatálya, a 
közbeszerzési eljárás főbb szereplői ▪ Közbeszerzési 
eljárásrendek, főbb eljárási szabályok ▪ Eljárástípusok, eljárások 
ütemezése ▪ A közbeszerzési szerződés teljesítése, módosítása ▪ A 
közbeszerzési jogorvoslat rendszere ▪ Jogorvoslat 
kezdeményezése, jogorvoslati eljárás ▪ Elektronikus közbeszerzés 
▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS      „Közbeszerzés alapozó”       2019. 05. 28-29. 
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:  ...............................................  
 

 

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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