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Dátum: 2019. április 15.   Akkreditált képzés  

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ  

2019. április 24-én képzést szervez 

a közbeszerzési keretmegállapodásról 
 

a közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók számára 

 

A képzés kezdete: 09.00 óra 

 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzéssel foglalkozó hivatalnokokra és a közbeszerzésekkel kapcsolatos 

feladatokat végző más foglalkoztatottakra komoly munka vár idén is a közbeszerzési eljárások lebonyolítása és a 

közbeszerzési szerződések és keretmegállapodások  megkötése tekintetében, a magyarkanizsai Regionális Szakmai 

Pedagógus-továbbképző Központ 2019. április 24-én előadást szervez a közbeszerzési keretmegállapodásokról, a 

következő témák részletezésével: 

- a keretmegállapodás beemelése törvényhozásunkba és a törvényi keretek 

- a keretmegállapodás fogalma és jellemzői 

- a közbeszerzési szerződés és a keretmegállapodás közötti különbségek 

- a keretmegállapodás előnyei és hiányosságai 

- a keretmegállapodás alkalmazásának területe 

- a keretmegállapodás megkötésének eljárása 

- a keretmegállapodások fajtái 

- keretmegállapodás egy beszállítóval (módozatok és alkalmazásuk) 

- keretmegállapodás több beszállítóval (módozatok és alkalmazásuk) 

- a közbeszerzési szerődés közvetlen odaítélésének rendszerei 

- a verseny újbóli megnyitása – mini tenderek (szabályok és példák) 

- jogvédelem 

 

A képzés hallgatói megismerkedhetnek továbbá számos olyan kérdéssel és kétellyel, melyekkel 

megrendelőként szembesülhetnek a közbeszerzési eljárások megtervezése és lefolytatása során, a 

keretmegállapodások megkötése alkalmával. 

Ezek mellett a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges közbeszerzési pályázati dokumentáció is 

bemutatásra kerül, melyet bizonyos módosításokkal felhasználhatnak a konkrét közbeszerzési esetekben, ha ezekre 

a gyakorlati megoldásokra lesz majd szükségük, mint ahogyan a keretmegállapodást is, amely igen hasznos konkrét 

eszközként is szolgálhat.  

 

A Regionális Központ a Közbeszerzési Igazgatóságban dolgozó, sokéves gyakorlati tapasztalattal 

rendelkező előadót biztosított a képzésre. 

 

A képzés hallgatóinak 

- elektronikus formában anyagot,  

- a szünetekben kávét, szendvicset és üdítőt biztosítunk. 

 

Részvételi díj: 5.900,00 dinár/fő 

 



 

 
 

24420 Kanjiža, Glavni trg 9.         24420 Magyarkanizsa, Fő tér 9. 
Tel: 024/874-733 E-mail: rckanjiza@kanjiza.rs Web: www.rckanjiza.edu.rs 

PIB: 106732522        MB: 08919208            Žiro račun: 840-952668-35 

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési adatlapon lehet a rckanjiza@.rs e-mail címen vagy a tatjana@kanjiza.rs e-mail 

címen 2019. április 18-ág. Jelentkezésüket követően megküldjük az előszámlát, amit a képzés kezdetéig be 

kell fizetni. 

 

A képzéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a 064/8062059 telefonszámon kapható. 

 

Kérjük szíveskedjenek időben jelentkezni, a részvételi létszám ugyanis korlátozott.  

 

 

 

Ezúton tájékoztatunk, hogy a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 

képzést szervez a közbeszerzéssel foglalkozó hivatalnokok szakvizsgájára való felkészülésre is, egyben felhívjuk 

az érintetteket, hogy éljenek az alkalommal és a képzést követően jelentkezzenek a hatályos jogi szabályozás 

szerinti közbeszerzési vizsgára, hamarosan ugyanis elfogadásra kerül az új közbeszerzési törvény. 

A képzést, a hatékonyság érdekében kisebb csoportok számára tartjuk és két napos lesz 6-6 órával, hogy 

minél jobban felkészíthessük a résztvevőket a vizsgára, illetve az azt követő gyakorlati munkára a közbeszerzések 

lefolytatásában.  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Tisztelettel, 

 

Varjú Potrebić Tatjana 

igazgató 
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