
 

 

2019. január 16-án (szerdán), illetve 24-én (csütörtökön) 

9:15 kezdéssel (regisztráció 8:45-től) 

KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK 

A JOGALKALMAZÁSBAN ÉS A JOGALKOTÁSBAN CÍMMEL 

A tanfolyam díja bruttó 39 000 Ft. Az ELTE ÁJK volt hallgatóinak, illetve az egy 

cégtől érkező több résztvevő esetén bruttó 35 000 Ft. 
 

A képzés helyszíne: ELTE ÁJK A épülete (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) A/1. 

9.15 – 10.45  

A közbeszerzési joggyakorlat irányai és 

egyes jogintézmények elemzése 

a Döntőbizottság és a bíróságok 

döntései nyomán.  

Előadás és konzultáció 

 dr. Miklós Gyula 

10.45 – 12.00  

I. Közbeszerzési aktualitások az Európai 

    Unió Bírósága döntései tükrében és  

    egyes jogintézmények elemzése. 

Előadás és konzultáció 

 dr. Németh Anita 

II. A közbeszerzési verseny tisztaságának 

     védelme, a közbeszerzés és a verseny- 

     jog kapcsolata az EUB 2018. évi dön- 

     téseiben. 

Előadások és konzultáció 

 dr. Várhomoki-Molnár Márta 

12.00 – 12.45  szendvicsebéd 
 

12.45 – 13.30  

A közbeszerzési törvény (és a kapcsolódó 

jogszabályok) legújabb módosítása 

Előadás és konzultáció 

dr. Horváth Dusán 
 

13.30 – 15.00  

Az EKR használata során felmerő kérdé-

sekkel kapcsolatos gyakorlati tanácsok. 

Előadás és konzultáció 

dr. Poroszkai-German Gabriella 
 

15.00 – 15.15  Kávészünet 
 

15.15 – 16.00 

A GDPR alkalmazása a közbeszerzési el-

járások során. 

Előadás és konzultáció 

dr. Sepsi Tibor 

ELISMERT FAKSZ KÉPZÉS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

3 KREDITPONT ÉRTÉKBEN  



 

Résztvevő neve:

……………………………………………………………………. 
 

E-mail címe:

………………………………………………………………………... 
 

Telefonszáma (mobil):

……………………………………………………………… 
 

Számlázási adatok 

Vevő neve:

…………………………………………………………………………. 
 

Címe:

………………………………………………………………………………. 
 

Adószáma:

…………………………………………………………………………. 
 

Az ELTE ÁJK volt hallgatójaként kérem a kedvezmény érvényesítését! 
 

Ugyanazon vevőtől érkező több résztvevő kedvezményét kérem érvényesíteni! 
 

A tanfolyam részvételi díjáról (39 000 Ft/fő, illetve a kedvezményes 

35 000 Ft/fő) szóló átutalásos számlát a fenti adatok alapján kérem kiállítani. 

Felhívjuk figyelmét, hogy befizetését csak átutalással tudja teljesíteni, egyéb 

fizetési módokra nincs lehetőség; a kedvezmények nem összevonhatók! 

JELENTKEZÉSI LAP JANUÁR 16-ÁRA 

KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK 

A JOGALKALMAZÁSBAN ÉS A JOGALKOTÁSBAN 

Kelt:………………………… …………………………………. 

aláírás 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az eltejti@ajk.elte.hu e-mail címre kérjük elküldeni! 

mailto:eltejti@ajk.elte.hu


 

Résztvevő neve:

……………………………………………………………………. 
 

E-mail címe:

………………………………………………………………………... 
 

Telefonszáma (mobil):

……………………………………………………………… 
 

Számlázási adatok 

Vevő neve:

…………………………………………………………………………. 
 

Címe:

………………………………………………………………………………. 
 

Adószáma:

…………………………………………………………………………. 
 

Az ELTE ÁJK volt hallgatójaként kérem a kedvezmény érvényesítését! 
 

Ugyanazon vevőtől érkező több résztvevő kedvezményét kérem érvényesíteni! 
 

A tanfolyam részvételi díjáról (39 000 Ft/fő, illetve a kedvezményes 

35 000 Ft/fő) szóló átutalásos számlát a fenti adatok alapján kérem kiállítani. 

Felhívjuk figyelmét, hogy befizetését csak átutalással tudja teljesíteni, egyéb 

fizetési módokra nincs lehetőség; a kedvezmények nem összevonhatók! 

JELENTKEZÉSI LAP JANUÁR 24-ÉRE 

KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK 

A JOGALKALMAZÁSBAN ÉS A JOGALKOTÁSBAN 

Kelt:………………………… …………………………………. 

aláírás 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az eltejti@ajk.elte.hu e-mail címre kérjük elküldeni! 

mailto:eltejti@ajk.elte.hu

