
 

Részletes tájékoztatás kontakt (tantermi) képzés 

menetéről
Leírás

Konferebcia címe és formája: Felkészülés a közbeszerzést érintő változásokra

Miben segít a képzés:

Képzésünk során gyakorlott oktató, közbeszerzési szaktanácsadó segítségével tekintjük át a közbeszerzési törvény 

2023. évi változásait. Kiemelt figyelmet fordítunk az Európai Bizottsággal – az európai uniós források felhasználása 

tekintetében folytatott – egyeztetések alapján történt változásokra, de kitérünk az aktuális joggyakorlat ismertetésére 

is.

Képzés időpontja: 2023. február 8. szerda 9:30-13:00 (3×60 perc időtartam)

Jelentkezési határidő 2023. február 3.

Képzés helyszíne: 1077 Budapest, Wesselényi utca 4. Hotel Memories Budapest**** konferenciaterme (Rumbachspace)

Vizsgakötelezettség: Ehhez a kurzushoz NEM tartozik vizsga, a képzés 100%-án való részvételért igazolható kreditpont.

Tematika:

Tematika:

1. A Kbt. módosításainak átfogó, gyakorlatorientált bemutatása 

Az Európai Bizottsággal – az európai uniós források felhasználása tekintetében folytatott – egyeztetések alapján történt változások az uniós 

háttér ismertetésével, egyéb jelentős változások és megfelelő alkalmazásuk az eljárások során.

2. Aktuális joggyakorlat ismertetése 

Módosított útmutatók

Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális határozatai

Egyéb jogszabályi változások

3. Konzultációs kérdések

Oktató:

Dr. Hubai Ágnes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Hubai Ügyvédi Iroda), Közbeszerzési Tanácsadók 

Országos Szövetsége (KÖSZ) elnökségi tagja

Több mint 5 év felnőttképzési oktatási tapasztalat: System Media, Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, 

Konferenciaszervező Kft., stb.

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002509/2022

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 3 kredit

A kurzus díja:

(Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján)

32.900 (egy szervezettől min. 2 fő jelentkezése esetén 10% kedvezmény)

(Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.)

LÉTSZÁMKORLÁTOS szakmai képzés! Maximum 40 fő.

Mi történik a megrendelés elköldését követően:

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza, a regisztráció sorn megadott e-mail címre. A visszaigazoló levél minden 

információt tartalmaz a részvételi díj kiegyenlítéséhez, illetve azt követően a képzésen való részvételről. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a képzésről nincs megengedett hiányzás, a képzés 100%-án szükséges részt 

venni a kreditpontok igazolása érdekében.

A megszerzett kreditpontok lejelentéséről a MÜK rendszerébe minden esetben cégünk gondoskodik. A kreditpontok lejelentésével kapcsolatban Önnek semmi teendője nincs.

Segíthetünk?

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 195 2826

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-péntekig: 9:00-16:00

E-mail cím: info@konferenciaszervezo.hu

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/


