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DINAMIKUS BESZERZÉSI 
RENDSZER ALKALMAZÁSA 

A KÖZBESZERZÉSBEN 

Előadóink:  

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi tanár, 
Budapesti Corvinus Egyetem, 
az Európai Bizottság szakértője  
 
Németh Krisztina 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, Electool Beszerzési 
Szolgáltató Kft. 
 
Dr. Nagy Paulina 
SZTE, beszerzési igazgató 
 
Időpont és helyszín: 

2019. november 19. kedd 
9:00-12:30 óráig.  
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1189 Budapest, Üllői út 94-98. 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvicsek 
 
Részvételi díj: 

24 900 + 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.  
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 
Ajánló: 

A kötelező elektronikus közbeszerzési bevezetésével lehetővé vált 
olyan beszerzési módszerek alkalmazása, mint a Dinamikus 
Beszerzési Rendszer és az elektronikus katalógus. A szeminárium a 
szabályozási és informatikai háttér bemutatása mellett hazai jó 
gyakorlatot is bemutat. A szakértők válaszolnak a helyben vagy a 
szeminárium előtt felmerülő kérdésekre. Az EKR-ben jelenleg zajló 
DBR-ek vonatkozásában friss információk és javaslatok, praktikus 
megoldások is elhangzanak. Az interaktív beszélgetés és előadás 
célja, hogy minél többen alkalmazzák és használják ezt a 
lehetőséget, melyhez érdemes az elektronikus katalógus nyújtotta 
lehetőségeket is kihasználni.  
 
 Témakörök: 

Elektronikus katalógus, Dinamikus Beszerzési Rendszer, 
Keretmegállapodásos eljárás és DBR összehasonlítása ▪ Elektronikus 
katalógus, Dinamikus Beszerzési Rendszer, Keretmegállapodásos 
eljárás és DBR összehasonlítása ▪ A DBR hazai jogszabályi 
hátterének ismertetése ▪ A DBR bonyolíthatósága az EKR-ben, 
előnyök, hátrányok ▪ Esettanulmányok a hazai gyakorlatból, a DBR 
gyakorlati alkalmazhatósága ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS      „Dinamikus beszerzés”    2019. november 19. 
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! 
 

Elektronikus 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. ………………………………………………………. 

 


