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a 820  Érkezés, regisztráció, 
welcome kávészünet

850  A nap elnökének és az  
IIR Magyarország képviselőjének 
köszöntője
A nap elnöke: Horváth Tamás, Vezérigazgató, 

Magyar Takarék Ellátó Zrt.

900  Fenntartható mobilitás,  
fenntartható-e a mobilitás?
	A mobilitás, mint komplex fogalom
 A környezetvédelem szerepe
 A gépjármű műszaki fejlődésének következő lépései
 Önvezető autók, okos városok
Előadó: Erdélyi Péter, Ügyvezető elnök, 

Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete

920  Elektromos autóflották  
töltési stratégiája
	Az ELMŰ töltőrendszerének hálózata
 A töltők hátterében működő számítástechnikai rendszerek 

és azok alkalmazási lehetőségei
 A villamos elosztóhálózattal való együttműködés
Előadó: ifj. Jászay Tamás, Vállalatfejlesztési igazgató, 

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

950  A GPS-alapú nyomkövetés 
jelenlegi és jövőbeni felhasználási 
lehetőségei
	Hogyan lehet költségmegtakarítást elérni a GPS-alapú 

nyomkövetéssel?
 Mennyiben más az elektromos autóflották kezelése?
 A műholdas nyomkövetés a flottavédelemben
 Automatizált car pooling szolgáltatás előnyei
 A műholdas nyomkövetés gyakorlati alkalmazása eset-

tanulmányokon keresztül
Előadók: Csáti Réka, Kereskedelmi igazgató &  

Rácz Tamás, Értékesítési igazgató,   

Jármű Kontroll Magyarország Kft.

1025  A jövő autója
	Milyen irányba mutatnak a következő évek műszaki új-

donságai, fejlesztései?
 A Nissan önvezető autójának koncepciója
Előadó: Goldberger Mária, Országigazgató, 

NISSAN Sales CEE Kft.

1045  Tesztvezetéssel egybekötött 
kávészünet

1145  Mercedes-Benz  
Intelligent Drive – Úton az  
autonóm autózás felé!
Előadó: Molnár Tamás, Flottaértékesítési vezető, 

Mercedes-Benz Hungária Kft.

1210  5+1 innovatív flottakövetési 
megoldás
	Kulcsos autó foglalási rendszer
 Élhető adminisztráció elektronikus munkalappal
 Szerethető megoldások a flottakövetésben
Előadók: Szabó András, Alapító-tulajdonos, 

iData Kft.

1230  Innovatív üzleti szoftver- 
megoldás a flottakezelésben
	Menedzselje vállalatát online!
 Ügyfélkapcsolattartás, vállalati belső kommunikáció egy 

platformon 
 Automatizált vállalati tevékenységek, átlátható üzleti 

folyamatok flottamenedzsment szoftverrel
 A flottakezelés tipikus gyakorlati nehézségeinek hatékony 

megoldása
 Megalapozott vezetői és tulajdonosi döntések támogatása 

exceltáblák helyett
Előadó: Arányi Sándor, Alapító, Ügyvezető igazgató, 

ENIAC Computing Kft.

1250  Ebédszünet

1345  Élmény- és tesztvezetés

1445  A globális és lokális érdekek 
ütközése a flottamenedzsmentben
	Hogyan lehet szimbiózisban működni a nemzetközi cso-

portérdekekkel?
 Hogyan lehet ésszerű logikai érvekkel meggyőzni a lokális 

vezetést egy flottamenedzsment módszer helyi módo-
zatáról

 Gyakorlatban alkalmazott módszerek az operáció során
Előadó: Ferencz László, Fleet Manager,

 Schneider Electric Zrt.

1510  A flottakezelés örökzöld  
témája: a maradványérték- 
számítás
	Milyen metódus szerint történik a maradványérték-szá-

mítás Magyarországon?
 A maradványérték-számítási tételek
 Az értékbecslők szerepe és korlátai
 Hogyan lehet maximalizálni az értékesítési árakat?
Előadó: Zs. Nagy István, Üzletágvezető, Merkantil 

Bank Zrt.

1530  Buy or lease?
kerekasztal-beszélgetés
	Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a dön-

téskor?
 Mik az előnyök, illetve a hátrányok?
 Operatív vagy pénzügyi leasing?
 Kiszervezett flottakezelés vagy saját flottakezelési osztály?
 Hogyan történik az átállás a saját flottáról a flottakezelő 

cég által nyújtott szolgáltatásra? – Esettanulmány
Résztvevők: Borda László, Flottaértékesítési vezető, 

Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. & 

Ferencz László, Fleet Manager, Schneider Electric Zrt. & 

Horváth Tamás, Vezérigazgató, 

Magyar Takarék Ellátó Zrt. & 

Lakatos Péter, Gépjárműflotta menedzsment 

csoportvezető, Invitel Távközlési Zrt. & 

Vizvárdy Erika, Szolgáltatás beszerző, 

Pannontej Zrt.

1600  Az előadások után  
élményprogramok várják  
résztvevőinket 1730-ig

1730  Stadiontúra

korábbi résztvevőink mondták
„Teljes témát körülölelő áttekintést kaptam a jelenlegi flotta feladatokról.” 
Gyebnár Zoltán, flotta koordinátor, Magyar Telecom Nyrt.

 
„Közvetlenül értesülhettem a jelenlegi piaci helyzetről és trendekről.”  
Dr. Fülöp Miklós, Dr. Fülöp Miklós Ügyvédi Iroda

  
„Átfogó képet kaptunk a piacról rangos előadóktól kiváló  
körülmények között.” 
Sas Tamás, A4S.hu Kft., ügyvezető igazgató

 
„Hasznos párbeszédek és kapcsolatteremtés szempontjából,  
valamint sok olyan információhoz jut az ember, amelyet nem biztos,  
hogy máshonnan megkaphat.” 
Bolyán Péter, értékesítési vezető, ICELL Kft.
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830  Regisztráció

850  Az IIR köszöntője

900  Flottaüzemeltetés – adózási  
szempontból
	Gépjárműlízing ÁFA-visszaigénylésének módszertana
 Mi számít magánhasználatnak és mi nem egy flottás 

gépjármű esetében?
 Konkrét modellezés, esettanulmány
 A beszerzéssel kapcsolatos áfakérdések
 A karbantartással kapcsolatos áfakérdések
 Cégautó adó
 Kell-e számolni reklámadóval a nagyvállalatok járművein 

elhelyezett reklámok miatt?
Előadó: Dr. Funtek Zsolt, Főosztályvezető, Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, Észak-budapesti Adó- 

és Vámigazgatósága, Tájékoztatási Főosztály

1100  Kávészünet

1120  Gyakorlati tippek a flották 
fenntartásának  
költséghatékonyabbá tételéhez
	Car Policy – fókusz az üzemeltetési tételéhez vonat-

kozóan
 Lízingelt és saját flotta esetén lévő optimalizálási lehe-

tőségek
 A gépjármű beszerzések tervezése és időbeli megva-

lósítása
 Mikre figyeljünk a beszerzés esetén – pályáztatás, 

gyártás, átadás időtartama 
 Monitorozási lehetőségek
 Önrész, bírság, üzemanyag fogyasztás, egyéb dolgozói 

tételek, levonások
 Pool autó vagy bérautó? Hol a határ?
 Pool és bérautók optimalizálása
 Telematika használata, kihasználtság elemzés
 Üzemanyag felhasználási elemzések, külföldi tankolások
 Karosszéria és egyéb javítások - értékesítés vagy lízing 

leadást megelőzően
 Meddig tartsunk fenn egy gépjárművet, hol a műszaki 

és pénzügyi határ?
Előadó: Pandur Imre, Szakterületi koordinátor, 

Magyar Posta Zrt.

1300  Ebédszünet

1400  Mindent a TCO-számításról
	Miért fontos a TCO számítás, modellezés
 TCO alapjai
 Miket, milyen kötelező tartalmi elemeket kell figyelembe 

venni a TCO számításnál?
 TCO tartalmi hiányok, torzítások
 Eseti modellezés
A tematika az előadó által módosításra kerül.

Előadó: Kiss Lajos, Flotta koordinátor, 

MO-LA-TAN Kft.

1530  Kávészünet

1550  Flottaautók beszerzése  
és értékesítése
	A globális versenyeztetés
 A tendereztetés folyamata
 Megfelelő, minősített szállítók feltérképezése, kivá-

lasztása
 Mennyiség, háttér, szakértelem, megoldások, egyéb 

támogató funkciók
 Az előminősítés eszköze
 Short-lista készítés a könnyebb és gyorsabb kiválasztás 

érdekében
 E-aukció, mint elektronikus eszköz az árajánlatkérés 

során
 Mi alapján döntsünk a flottakezelő cég kiválasztásánál?
 Hogyan kell/lehet meghatározni egy flottaautó műszaki 

paramétereit?
 Hogyan, milyen csatornákon keresztül és hol érdemes 

értékesíteni a saját tulajdonban lévő flottajárműveket?
 Mire kell figyelni a megfelelő eljárás és dokumentáltság 

érdekében? 
	  Árképzés alapja
	  Vevők köre
	  Belső audit-kontroll megfelelősség, NAV ellenőrzés
 Hogyan lehet maximalizálni az értékesítési árakat?
 Az e-aukció, mint a legkézenfekvőbb lehetőség
 Érdemes-e foglalkozni a magánügyfelekkel?
Előadó: Hegedűs Péter, Regional Operations 

Manager, Arval Magyarország

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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Látogasson el Európa egyik legmodernebb stadionjába, a Groupama Arénába,  
amely az FTC otthonául szolgál.

A látogatók egy egészen különleges világba csöppenhetnek, megismerhetik a stadion kulisszatitkait  
és átélhetik azt az élményt, ami csak keveseknek adatik meg: beléphetnek a szentélybe, vagyis  

a legkorszerűbb megoldásokkal gondozott, zöld pályára, az öltözőkbe és a stadion legexkluzívabb páholyaiba.

Exkluzív  
nyereményjáték
Fernando Torres, Didier Drogba és  
Király Gábor után lépjen rá Ön is  
a nemzetközi futballcsaták helyszínéül  
szolgáló vakító zöld gyepre. 

Élje át a hangulatot és vegyen részt  
az exkluzív ajándékokat felvonultató  
sorsolásunkon.  
A sorsolás helyszíne a  
magyar válogatott otthonául szolgáló  
Groupama Aréna pályája.

Amikor találkozik az autók 
és a foci világa  –  

Bemutatkozik a SEAT Ateca

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301



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
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konferenciA worksHop konf+ws

részvételi díj 149.000,- 69.000,- 199.000,-

Részvételi díj flottaautókkal Rendelkező  
vállalatok számáRa 99.000,- 69.000,- 149.000,-

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

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 Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Váczi Péter +36 70 419 8629
Marketing Mile Mónika +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.
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