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beszerzés
2018

budapest, 2018. április 11.

A rendezvény főbb témái
A beszerzés válaszai a munkaerő-hiányra  
 Változó piaci környezet: növekvő kockázatok  
 Új és távoli beszállítók bekapcsolódása és ennek kockázatai  Oktatás, szakképzett munkaerő 
keresése és új szereplők bevonása

Hatékonyságnövelés és haszonnövelés, optimalizáció 
 Automatizálás szoftveres támogatással: elektronizálás, mint megoldás a szakemberhiányra  
 Monopol beszállítók kezelése  Beszállítói kapcsolatok, versenyeztetés, hosszú távú stratégiai 
együttműködés

Költségcsökkentés és a folyamatok újragondolása 
 A beruházások beszerzési aspektusai  Flottamenedzsment – Operatív lízing szerepe és erősödése

Az ipari automatizálás, digitalizálás, robotizálás kihívásai 
Előadás és kerekasztal-beszélgetés

Az üzleti folyamatok beszerzé
si 

oldalról kockázatossá válnak

Fő probléma: nehéz jó munkaer
őt 

és jó beszállítót találni

Mik a dinamizmus korlátai 

a beszerzésben?
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Üzleti Fórum  
(nem csak) Beszerzőknek

a business process támogatása 

az Üzleti Fórum keretein BelÜl keretein BelÜl a résztvevőknek alkalmuk 
nyílik arra, hogy megosszák egymással és a workshop előadóival  

azokat a Beszerzési Folyamatok során FelmerÜlő nehézségeket, melyekre 
valós, gyakorlati megoldásokat várnak a szakemBerektől. 

a rendezvény interaktív keretei lehetőséget Biztosítanak arra,  
hogy Felszínre kerÜljenek azok a döntést BeFolyásoló vezetői  

szempontok, dilemmák, melyek a vállalati Folyamatokat a proBlémák 
valós kezelésének irányBa tudják vinni, így teljes körű megoldásokat 

nyújtva a vállalatvezetés számára.

együttműködő partnereink

a rendezvény szakmai partnere

Budapest, 2018. április 17.

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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a 830  regisztráció

850  megnyitó Az iir  
és A nAp elnöke részéről

A beszerzés válasza  
a munkaerő-hiányra

900  változó piAci  
környezet: A munkAerő- 
hiány következményei
	Nehezen betervezhető változó körülmények: paradig-

maváltás a piacon, egyre komplexebbé váló folyamatok: 
munkaerő-hiány=áremelés?

 Hogyan hat a termelésre és a kivitelezésre a munka-
erő-hiány?

 Milyen problémák merülhetnek fel (be)szállítói oldalról?
 nem tudják teljesíteni a megrendelést az alkat-

részgyártók, beszállítók?
 a szállítási idő meghosszabbodhat az alapanyag-

beszerzésnél?
 humánerőforrás és logisztikai oldalról és drágul-

hat a termék? kötbér-áras határidős termék kontra 
beszerzési ár

 Növekvő kockázat, ha nem tudják teljesíteni a meg-
rendelést: korábbi, már leszerződött projektek kapcsán 
is probléma

 Kétirányú kockázat: alultervezés költségek szem-
pontjából, vagy fölültervezés, mert a termék, vagy 
szolgáltatás versenyképessége is romlik

 A munkaerő beszerzése és utána a megtartása: 
 egyre inkább előtérbe kerül a munkaerő-kölcsönzés
 vagy külföldről munkaerő behozatala

előadó: liziczAi zsolt, 

beszerzési, ellátási és ingatlankezelési 

Főosztályvezető, Groupama Biztosító Zrt.

az előadás az előadó által módosításra kerül.

930  Új szereplők bevonásA  
és szAkképzett munkAerő  
keresése
	Munkaerő kérdése: nem tudják a vállalatok megoldani 

a munkaerő-hiányt?!
 A nyugdíjasok visszahívása a munkaerő-piacra
 Megfelelő utánpótlás kérdése: valaki elmegy, 

akkor találni helyette mást 

 Nincs szakképzett munkaerő, pedig ez megoldhatná a 
munkaerő-hiányt (akár kiváltható lenne 4-5 betanitott 
munkás egy szakképzett munkással)

 Hogyan lehetne a képzésen, oktatáson javítani? Meg-
reformálni, célzottabban oktatni, átképzések, nincsenek 
szakképzett mérnökök

 Nincsenek új szereplők, mert óriásiak a belépési kor-
látok

 Beszállítók fejlesztése 
 Multik vs KKV-k: ki fejleszt, invesztál jobban?

előadó: Alter róbertné, 

Kunplast Karsai ZRt. igazgatóság alelnök 

1010 tesztvezetéssel  
egybekötött kávészünet

1050 beszállítói bővítés,  
vAgy szűkítés? – Új és távoli 
beszállítók bekApcsolódásA 
és ennek kockázAtAi
	Milyen feladatváltozásokat eredményezhet beszer-

zői oldalról a munkaerő-hiány? új tendereztetések, 
kedvező(bb) feltételek elérése, kockázatok minél inkább 
kiszűrése, marketing beszerzési oldala, jogi irány

 A kockázat növekedhet: újra tendereztetés- 
nél, ha egy beszállító szállít be (kockázati kitettség)

 Milyen változások történnek most a világban? Milyen 
hatásuk van a hazai beszállítói piacra, és munkaerő 
piacra?

 Hogyan lett, és lesz még jobban Ázsia a világ gazda-
ságának motorja? Mire számítsunk beszerzőként a 
következő időszakban?

 Ázsiai megoldási lehetőségek a megfelelő beszállítók 
beazonosítására.

 Mire figyeljünk, ha kínai beszállítókkal akarunk üzletet 
kötni?

 Megoldja-e beszállítói oldalról a problémát a keleti 
beszállítók bekapcsolása, bekapcsolódása az ellátási 
láncba? trend, vagy megoldás?

 Milyen nehézségek merülhetnek fel a távoli beszállítók 
alkalmazásánál? hosszabb szállítási idő, minőségbeli 
problémák, tárgyalástechnikai különbözőségek, nincsen 
nagyon rálátásuk, hogy mit fognak kapni, előrefizetési 
nehézségek

előadó: gulyás jános, tanácsadási üzletág

vezető, Beszerzés.hu 
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Fő probléma: nehéz jó 

munkaerőt és jó beszállítót t
alálni

Az üzleti folyamatok 

beszerzési oldalról kockázato
ssá 

válnak

A dinamizmus korlátai 

a beszerzésben

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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18Hatékonyságnövelés, 
és haszonnövelés, 
optimalizáció

1130  robotizált intelligens 
információirányítás  
AlkAlmAzásA beszerzési  
területen
	Hogyan kezelik a gyűjtő email címekre érkező írásos 

üzeneteket?
 Mennyi idő alatt jut el az információ ahhoz, akinek 

reagálnia kell (lejáró határidő, jogvesztés, stb.)?
 Hogyan kezelik a megkötött szállítói, vevői és egyéb 

szerződéseket?
 Mi a különbség az elektronizálás és az adat szintű 

nyilvántartás, életciklus menedzsment között? 
 Miért fontos egy folyamatként tekinteni a szállító ki-

választás/szerződéskötés-lehívás/beszerzés-szám-
lafeldolgozás hármasra?

 Hogyan lehet a teljes kontrollt megvalósítani a meglévő 
rendszerek teljes újratervezése nélkül? 

előadó: gergely ákos, 

vezérigazgató,

DOQSYS Business Solutions Zrt. 

az előadás az előadó által módosításra kerül.

1145  AutomAtizálás A  
beszerzésben, mint  
A hAtékonyságnövelés  
egyik eszköze
	Mekkora megtakarítást jelent(het) egy szoftveres tá-

mogató rendszer alkalmazása? 
 Milyen előnnyel jár egy elektronikus automatizáló 

rendszer használata? 
 Minden esetben beruházással jár a bevezetés?
 Hol, melyik beszerzési területen és miben tudja tá-

mogatni a folyamatokat? 
 Elektronizálás a hatékonyságnövelés egyik eszköze 

és ennek beillesztése a vállalati folyamatokba
 Informatikai rendszerek bekapcsolása, a teljes folya-

mat támogatása

előadó: guszter gAbriellA, 

beszerzési vezető 

MVM Magyar Villamosművek Zrt. 

Flottamenedzsment 
a beszerzésben

1225  tco hAsználAtA  
A gépjármű-beszerzéseknél
	A TCO fontossága, annak alapja és számítása
 Hogyan lehet a TCO-t a legjobban előre tervezni?
 A jelenlegi tapasztalatok az első 1-2 év alapján
 Hogyan lehet a további költségeket optimalizálni, 

illetve kiegyensúlyozottá tenni?
 Az elektromos autó és a diesel gépjármű üzemel-

tetési költségének összehasonlítása (maradvány-
érték, szervízköltség, üzemeltetési és üzemanyag-
költség)

előadó: vArgA tAmás, Flottastratégiai vezető,

Citroën és Peugeot magyarországi importőre 

1305   ebédszünet

1400 operAtív lízing szerepe 
és erősödése
	Mi az oka annak, hogy egyre inkább eltolódik a cé-

ges lízing irányába az érdeklődés?
 Milyen beruházást igényel az egyik és a másik meg-

oldás?
 Milyen kedvezmények, adókedvezmények és egyéb 

kapcsolódó szolgáltatások teszik kelendőbbé ezt a 
megoldást? hozom-viszem szolgáltatás, szervizszolgál-
tatás

 Lízingnél a kapcsolódó szervízszolgáltatások korlá-
toltsága (telítettség)

 Miért fontos, hogy a márkák intézzék a beszerzéseket, 
Ők szerződjenek a végfelhasználókkal?

 Mennyiben jelent kihívást a flottamenedzsereknek a 
több márkából álló flotta összehangolt üzemeltetése? 
pl.: szervízszolgáltatások összehangolása

 Milyen hatással van a piac működésére az elektromos 
autók folyamatos fejlődése?

 Mennyiben fogja a magyar beszállítókat érinteni az 
elektromos autók előretörése a közeljövőben? tech-
nológiai szintű alkatrészekre és magasabb tudásszintű 
emberekre lesz szükség

 Kinek kell fejleszteni, a megrendelőnek, vagy a be-
szállítónak?

előadó: pAndur imre, osztályvezető 

Járműmenedzsment osztály, Magyar Posta Zrt.

április 11. szerda

A beszerzés hátrébb
 szorul 

a többi vállalati fo
lyamat után

Diesel autó vs elektromos aut
ó 

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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a Költségcsökkentés  
és a folyamatok  
újragondolása

1440 beszállítói kApcsolAtok, 
versenyeztetés,  
hosszÚ távÚ strAtégiAi 
együttműködés
	Most a vevők keresik meg a szállítókat, nem a szállí-

tók a vevőket! Nincsen kínálat, egyre inkább szűkülő 
kínálat, piac van

 Mely szempontok válnak fontossá a versenyeztetés 
kapcsán, a szállítók pályáztatásánál? Hogyan lehet 
ezt jól csinálni most?

 Milyen módon lehet hosszú távú stratégiai együttmű-
ködéseket kötni, úgy, hogy ne a szállító diktálja csak 
az árakat? 

 Mennyivel drágítja meg ez a terméket, vagy szolgál-
tatást, vezethet áremelkedéshez? Más feltételeket 
adjanak: fizetési határidő

 Mennyiben tud segíteni a korábban kialakított jó partneri 
kapcsolat egy vismajor esetében? más szállító ajánlása

 Hogyan kössünk okosan szerződést egy monopol 
szállítóval? Az első szerződés megkötése fontos, „itt 
legyünk okosak”!

 Miként tudja a saját érdekeit érvényesíteni a vál-
lalat a monopol beszállító érdekeivel szemben? 
asszertivitás

előadó: szitA máriA, 

beszerzési igazgató, praktiker Kft. 

1520  minden beruházás  
– Akár jelentős nAgyságrendű –  
beszerzés is egyben
	Beruházások növekvő jelentősége – de mekkora is most 

pontosan? És mekkora lesz a közeli jövőben?

 Beruházási döntés – beszerzési döntés: mikor miről 
is döntünk valójában?

	 A beszerzés hozzáadott értéke a beruházási folyamat-
ban – mekkora? És mekkora lehetne?

 Hosszú távú kapcsolat a beruházási szállítóval…és 
valami mindig közbejön - de hogyan is lehet ezt jól 
kezelni?

 Total Cost of Ownership / Total Economic Impact – 
melyik döntés mire is hat pontosan?

 Beruházások menedzsmentje – szervezeti kérdések, 
vezetői válaszok – de vajon mennyire tudatosak?

 Komplex döntési helyzetek – esetpéldák

előadó: deme zoltán, procurement expert 

1600 kávészünet

Innováció  
a beszerzésben
1615 Az ipAri AutomAtizálás, 
digitAlizálás,  
robotizálás kihívásAi 
KereKasztal-beszélgetés 
 Milyen fejlesztési lehetőségeket biztosít a robotika a 

beszerzésben?
 Mire lehet számítani az ipari szektorban a robotizálás 

kapcsán?
 Kiváltják-e idővel teljes mértékben a humán erőforrást 

a robotok?
 Gyorsabb folyamatok, gyorsabb reakciók biztosítása 

– hogyan? 
 Például a beszámoló rendszerek gyorsulása, ro-

botizálása várható az Ipar 4.0-nak köszönhetően 
– hatékonyabb munkavégzés és kevesebb hiba 
lesz az eredmény?

 Futószalag helyett automata szállítórendszerek? 
 Finom szállítás elvégzése a hagyományos szalag 

felváltásával

a KereKasztal-beszélgetés résztvevői: 

mészáros zsolt, Ügyvezető, 

motiment Üzletviteli és szolgáltató Kft.

és további felkérések folyamatban

1715 A rendezvény zárásA

Beszerzés 2018
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Már nincsenek a pia
con 

annyian, hogy lehet
ne 

versenyeztetni ár a
lapon

Monopol beszállítók 
kezelés

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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1. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

A RÉSzVÉtElt ENgEdÉlyEzŐ/ElRENdElŐ SzEMÉly
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

AdMINISztRAtíV kApCSOlAttARtó
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HElyEttESítŐ SzEMÉly3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SzÁMlÁzÁSI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

jelentkezés elküldése

CI8002

Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Süli-Mezősi Éva +36 70 428 0376
Marketing Tóth Barbara +36 1 459 7334
Szponzoráció Hemeder Adrienn +36 70 703 5274
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

RÉszVÉTELI díj 2018. MÁRCIus 14-IG KEdVEzMÉNy 2018. MÁRCIus 15-TŐL

beszerzés 2018 149 000,- 30 000,- 179 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOpORtOS kEdVEzMÉNy
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        

 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.                              
 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

Beszerzés 2018 
Budapest, április 11.

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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