
 
 

J E L E N T K E ZÉ S I  L A P  
a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége által szervezett 

„KÖZBE-SZERDA” 

elnevezésű szakmai konzultáció jellegű megbeszélésre 

 

Az alább jegyzett személyek számára jelen jelentkezési lap kitöltésével és a megadott 

elérhetőségekre történő megküldésével megrendelem a részvételi lehetőséget a Közbeszerzési 

Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ) által a fenti tárgyban szervezett program  

XXV. alkalommal tartott megbeszélésén. 

 

A megbeszélés időpontja: 2017. május 24. 13:30-16:30 

 
A megbeszélés helyszíne:  

Fővárosi Vízművek, 1134 Budapest, Váci út 23-27.  

alatti székhelye, azon belül Balaton terem  

 

Megrendelő neve:  

Megrendelő címe:   

Résztvevő 1 neve:  

Résztvevő 2 neve:  

Résztvevő 3 neve:  

Számlázási név: 
(ha eltérő a fentitől) 

 

Számlázási cím: 
(ha eltérő a fentitől) 

 

Számla postázási címe: 
(ha eltérő a fentitől) 

 

Elérhetőségek:  

telefon: 
 

telefax:  

e-mail cím:  

Kérjük megjelölni:* 

 A fent megnevezett résztvevő(k) nem KÖSZ tag(ok), ennek megfelelően a 

rendezvényen való részvételért részvételi díjat (nettó 5000,- Ft + ÁFA/fő) fizetünk   

 A fent megjelölt résztvevők KÖSZ tag(ok) így a rendezvényen való részvétel 

ingyenes  

A részvételi díj rendezése egyaránt a rendezvényt követően kiállított és megküldött 

számla alapján történik.  
 

 

Kérjük a jelentkezési lapot az elnokseg.kosz@gmail.com e-mail címre megküldeni 

szíveskedjenek.  

mailto:elnokseg.kosz@gmail.com


 

Jelen jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulok a megadott személyes adataim jelen 

rendezvény szervezésével összefüggő kezeléséhez.  

 

A tagsági viszonnyal nem rendelkező részéről: Vállaljuk, hogy a rendezvényen történő 

részvételem esetén a részvételi díjat, a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége által a 

rendezvényt követően kiállított és megküldött számla kézhezvétele után határidőben 

kiegyenlítjük.  

 

 

A tagsági viszonnyal rendelkező részéről: Vállaljuk, hogy legkésőbb a rendezvény során 

átadom a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége részére a megfelelően kitöltött 

Belépési nyilatkozatot és így a 2016. évre vonatkozó tagdíjat a Közbeszerzési Tanácsadók 

Országos Szövetsége által a rendezvényt követően kiállított és megküldött számla 

kézhezvétele után határidőben kiegyenlítjük.  

 

 

Tudomásul vesszük, hogy a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége a 

jelentkezésről visszaigazolást nem küld, a jelentkezések lezárásának időpontja a 

www.kozbeszerzok.hu honlapon kerül közzétételre! 

 

A jelentkező a rendezvény részleteinek ismeretében küldi el a fenti jelentkezési lapot. A 

csatolt meghívóban szereplő rendezvény és a kitöltött jelentkezési lap együttesen a szervező 

Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége részéről ajánlatnak minősül, az előadásra 

írásban leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és - a rendezvény előtt legalább 

három munkanappal írásban történő lemondás esetét kivéve - fizetési kötelezettséget von 

maga után! 

 

 

 

Kelt ……………………….,  ………………………….. 

 

 

 

………………………………….. 

(cégszerű) aláírás 

 

 

A jelentkezést szkennelve az elnokseg.kosz@gmail.com e-mail címre szükséges 

megküldeni!  

 

 

 

 

 

 

 

* A KÖSZ tagsággal és belépéssel kapcsolatos további információért írjanak az 

elnokseg.kosz@gmail.com e-mail címre. 

 

mailto:elnokseg.kosz@gmail.com
mailto:elnokseg.kosz@gmail.com

