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A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK 
SAJÁTOSSÁGAI  

AVAGY A SIKERES BESZERZÉS KULCSA A JÓ SZERZŐDÉS 

Előadóink: 
 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens, 
közbeszerzési szakértő, 
Budapesti Corvinus Egyetem 
 

Dr. Fazekas Szilvia 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2019. május 23. csütörtök 
9 -12.20 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 

Hunguest Hotel Millennium 
1089. Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 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 közbeszerzésekről szóló törvény részletes szabályokat tartalmaz a 
szerződések tartalma, megkötése, módosítása, teljesítése 
vonatkozásában. A szeminárium a közbeszerzési szabályozás 
gyakorlatban felmerülő értelmezési problémáiról szól, mely a 
rendelkezésünkre álló jogorvoslati tapasztalatok alapján kerül 
ismertetésre. Külön érdekessége a témának a szerződések 
teljesítésével kapcsolatban megjelent jogorvoslati döntések, a 
teljesítés, a módosítás és az ellenőrzés szabályai.  
 

Témakörök: 

Szerződés tartalmi sajátosságai ▪ Szerződéskötés ▪ A szerződés 
teljesítésében résztvevők köre és változása ▪ Alvállalkozócsere ▪ 
Kapacitást biztosító szervezet bevonása, alvállalkozó bevonásának 
mértéke ▪ Teljesítés és számlakifizetés ▪ Szerződés és az EKR, 
közzététel és nyilvánosság ▪  Szerződésmódosítás korlátai és 
lehetőségei ▪ Szerződési biztosíték mértéke ▪  Szerződés-ellenőrzése 
▪ Szerződés semmissége ▪ Építési beruházások sajátosságai, 
tartalékkeret, kifizetések, pótmunka/többletmunka ▪ Konzultáció  

 JELENTKEZÉS       „Közbeszerzési szerződések”       2019. 05. 23. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 
 
Cégnév:  ..........................................................................................  

 
Cím:   ...........................................................................................  

 
Jelentkező neve:   ............................................................................  

 
Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  

 
Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

 

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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