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szeptember 29., Hungaroring

konferenciainteraktív flotta fórum,  
most először egy helyszínen a  
Járműipari konferenciával!

fő témáink
	Költségoptimalizálás és hatékonyságnövelés a nyomkövetés legmodernebb  
eszközeivel		ADAS: a jövő technológiájának jelen kihívásai és lehető- 
ségei		Flotta kockázati költségek hatékony kezelése		Nissan e-mobilitás 
víziója		Jövő a jelenben – Költségcsökkentő megoldások az aerodinamika  
és elektromobilitas segítségével 		TCO elemzés: előny-hátrány elemzés részletes-
ségének csapdája		Maradványérték-számítás		Kerekasztal-beszélgetés: 
Ringbe száll az operatív lízing és a saját kezelés		A jövő technológi-ája:  
az elektromos és hibrid autók
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820 Érkezés, regisztráció, welcome 
kávészünet

850	Köszöntő	az	IIR	és	az	elnök	részéről
A nap levezető elnöke: Erdélyi Péter, Ügyvezető 

elnök, Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete

900 A Hungaroring és a vezetéstech- 
nikai tanpálya rövid bemutatása
Hungaroring, mint…
 közlekedésbiztonsági központ
 rendezvényhelyszín

Előadó: a Kőrös András, vezető instruktor, 

Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum 

Az előadást sorsolás követi
A felajánlott ajándékokat a Hungaroring és a  
Tanpálya biztosítja résztvevőink számára.

920	 TCO	elemzés:	előny-hátrány	 
elemzés részletességének csapdája
	Milyen az ideális beszerzés definíciója?
 A gyári számítások mennyivel térnek el a valós  
 fogyasztástól? Katalógus-adatok vs. hétköznapi  
 körülmények.
 Milyen hatással lehet a cégautó használati sza- 
 bályzat a teljes költségre? 
 Melyik autótípust érdemes üzemeltetni? Hogyan  
 alakulnak a költségek, a javítás?
 Milyen szoftveres támogatás létezik erre?
 Mit érdemes ilyenkor vizsgálni? Beszerzési ár,  
 lízingelés vagy saját kezelés, szerviz, szervizben  
 eltöltött átlagos idő, karbantartás, műszaki vizs- 
 ga, adózás, kiegészítő eszközök, típus-történet,  
 futásteljesítmény, stb.
 Mikorra lódul meg az egyes típusoknál a karban- 
 tartási diagram? Átlagosan mennyi km után  
 jönnek a meghibásodások, meddig gazdaságos  
 üzemeltetni?
 Érdemes garanciaidő után autót bérelni? 
 Saját tulajdon esetén mikor érdemes túladni az  
 autón?

 Van-e valami benchmark, standard, amire az 
összes autógyártó használhatna?

 Várhatóan mennyiért tudom eladni a 
szándékolt futásteljesítmény végén?
 Van-e létjogosultsága egy hiteles 

összehasonlí-tásnak? 
 Melyek a gyári normák buktatói 
az üzemanyagköltség-számítás-
nál? 
 Hogyan lehetne minimalizálni a 
veszteséget?

Előadó: Kiss Lajos, flotta 

koordinátor, MO-LA-TAN Kft.

945 Maradványérték-számítás
	A szerződéskötés során pontosan mit foglaljanak  
 magukba az egyes maradványérték-számítási  
 tételek? 
 Várhatóan mekkora költség hányadot fog jelen- 
 teni a maradványérték elszámolás a teljes költ- 
 ségre tekintve?
 A bérlő tudja-e befolyásolni a maradványérté- 
 ket? Hogyan, milyen eszközökkel?
 Maradványérték elszámolás vagy fix maradvány- 
 érték? Kinek melyik a kifizetődőbb? 
 Hogyan alakul ki a maradványérték, amit a piac  
 és a lízingcég meghatároz?
 Mi van az életciklus végén? Ki végzi a számítást?  
 Mennyire független ez a személy? 
 Hogyan tudok érvelni, hogy milyen állapotban  
 van az autó? Kaphatok-e valóban pártatlan ér- 
 tékbecslést?
 Miért van a szerződésben az elfogadott rongáló- 
 dás, ha ezt a lejárati idő végén mégsem veszik  
 figyelembe? Tényleg létezik az elfogadott kopás,  
 amortizáció? Esetleg mindegyik autót új állapotra  
 kell hozni? Hogy van ez a valóságban? 
 Milyen szempontok alapján határozzák meg a pi- 
 aci árat?
 Mit garantál a maradványérték?
 Mi történik, ha magasabb áron értékesíthető a  
 gépjármű, mint a maradványérték?
Előadó: Horváth Gábor, Gépjármű üzemeltetési 

vezető, E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. 

1010 A Nissan víziója
 Nissan történelme és jelene
 Miért jó megoldás a tisztán elektromos meghaj- 
 tású autó?
 Tisztán elektromos autók fejlődésének története
 Nissan tisztán elektromos autóinak rövid bemu- 
 tatása
Előadó: Goldberger Mária, Area Fleet Section 

Manager, NISSAN Sales CEE Kft.

1035 Kávészünettel egybekötött  
tesztvezetés

1120	Jövő	a	jelenben	–	Költség- 
csökkentő	megoldások	az	aerodinamika 
és elektromobilitas segítségével 
Előadó: Molnár Tamás, Flotta értékesítési vezető, 

Mercedes-Benz Hungária Kft. 

1140	ADAS:	a	jövő	technológiájának	
jelen	kihívásai	és	lehetőségei
	Milyen  technológiai  megoldásokat alkalmaznak 
az autógyártók a közúti balesetek számának csök-
kentésére?
 Hogyan befolyásolhatják   a technológiák az üze- 
 meltetés költségeit?

Előadóink
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flottaüzemeltető  

és finanszírozó vállalatok  

vezérigazgatóihoz, ügyvezető  

igazgatóihoz

márkaimportőrök, márkakereskedők  

flottaértékesítési/flottakezelési vezetőihez

beszerzéssel, pályáztatással foglakozó  

foglalkozó szolgáltató cégek illetékes  

vezetőihez

biztosító cégek gépjármű-biztosításért  

felelős vezetőihez

gumiabroncs-gyártó és  

forgalmazó cégek illetékes  

vezetőihez
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vállalati  
járműüzemeltetési  vezetőkhöz,  facility/flotta menedzserekhez,  car fleet menedzserekhez,  szakemberekhez

flottakezelésben érintett beszerzési  igazgatókhoz/osztályvezetőkhöz,  szakemberekhez
pénzügyi vezetőkhöz és  logisztikai igazgatókhoz

Goldberger Mária 
Area Fleet Section Manager

NISSAN Sales CEE Kft.

Horváth Gábor 
gépjármű üzemeltetési vezető,  
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.

Balogh Csaba 
ügyvezető,  

Jármű Kontroll Magyarország Kft.

Borda László 
flotta értékesítési vezető,
Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.

Erdélyi Péter 
ügyvezető elnök, Magyar Gépjármű- 
importőrök Egyesülete

Czeglédi András 
ügyvezető igazgató,  

CARGLASS Magyarország

Ungár János 
alelnök,  
Magyar Elektromobilitás Szövetség

Matók Zsolt 
üzletágvezető, 

Aon Magyarország Kft.

Molnár Tamás 
Flotta értékesítési vezető,  
Mercedes-Benz Hungária Kft.

Kiss Lajos
flotta koordinátor,  

MO-LA-TAN Kft.

Kőrös András
vezető instruktor,
Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum

Csáti Réka
kereskedelmi igazgató,  
Jármű Kontroll Magyarország Kft.

Borók János
ügyvezető igazgató,  
Porsche Lízing Kft.

Pandur Imre 
Jármű Flotta Kezelési Vezető,  

UNIX AUTÓ Kft.

fax +36 1 459 7301www.iir-hungary.hu



 Miért életbevágóan fontos ak   és milyen szakmai felkészült- 
 séget igényelnek az ADAS rendszerek  egy autóüvegszerviz  
 szempontjából?
 Mi lyen  anyagi és jogi felelőssége  van  a flott át üzemeltető- 
 nek ezen technológiákkal kapcsolatban ?
14 órától bemutatóink között résztvevőink  
megtekinthetik a CARGLASS autóüvegszerviz  
bemutatóját is. 
Előadó: Czeglédi András, ügyvezető igazgató, 

CARGLASS Magyarország

1200 Flotta kockázati költségek hatékony  
kezelése
	Milyen szempontokat szükséges figyelembe venni
 Melyek a vállalat, a bróker és a biztosító legfontosabb fel- 
 adatai?
 Milyen tartalmi és formai követelményeknek kell megfe- 
 lelnie a biztosító tendernek ahhoz, hogy a legjobb szolgál- 
 tatást nyerje meg a vállalat?

Előadó: Matók Zsolt, üzletágvezető, Aon Magyarország Kft.

1220 Költségoptimalizálás és hatékonyságnöve-
lés a nyomkövetés legmodernebb eszközeivel
	Hogyan működik egy műholdas nyomkövető rendszer és  
 milyen eszközök teszik lehetővé a hatékony megfigyelést?
 Miért van szüksége a járműparkkal rendelkező vállalatnak  
 nyomkövetésre? Milyen hasznos adatokhoz juthat hozzá a  
 rendszer segítségével?
 Milyen előnyöket jelent a nyomkövetés a munkavállalóknak?
 Hogyan tudhatja biztonságban járműveit, munkatársait és  
 rakományát?
 Adatbiztonság és a megfigyelés keretei 

Előadó: Balogh Csaba, ügyvezető és Csáti Réka 

kereskedelmi igazgató, Jármű Kontroll Magyarország Kft.

1240	Egy	sikeres	együttműködés	története
	Hogyan jött létre az együttműködés a SEAT és Cseh László  
 között? 
 Milyen tényezők játszanak szerepet egy szponzor megvá- 
 lasztása során? Miért éppen a SEAT? 
 Környezete befolyásolja-e, kap-e visszajelzést a szponzor  
 megválasztása során? Támogatták-e, hogy a SEAT mellett  
 kötelezze el magát? 
 Milyen szempontok szerint konfigurál egy autót, van-e be- 
 leszólása, hogy milyen extrákkal szereljék fel az autót, vagy  
 az importőr dönti el? 
 Jelenleg milyen modellt vezet és miért e mellett döntött?

Beszélgetés: a SEAT márka képviseletében Cseh László,

Világ- és Európa bajnok, ötszörös olimpiai érmes úszóval

1300 Ebédszünet

1400	Élmény-	és	tesztvezetés,	együttműködő	
partnereink bemutatói

1500 KErEKasztal-bEszélgEtés ringbe száll 
az operatív lízing és a saját kezelés
	Melyek a lízingelés és saját kezelés kockázatai? Pro és  
 kontra!
 Költségként vagy beruházási keretként érdemes elszá- 
 molni? Hogyan érdemes ezeket lekönyvelni, hogy a lehető  
 leggazdaságosabb legyen? Milyen stratégiát érdemes ki- 
 alakítani?
 Mely kritériumok alapján folyjon a beszerzés? Milyen időzí- 
 téssel,  mekkora időtávon érdemes gondolkodni, van-e  
 preferált időszak az autók cseréjére? 
 Hogyan lehet a kiválasztás előtt auditálni a lízingcéget? 
 Milyen időtávra és futásteljesítményre béreljünk? 
 Melyek a kifizetődő szolgáltatások a gépkocsik lízingelése- 
 kor (assistance, gumi csere, flotta management, üzem- 
 anyagkártya, stb.)? 
 Mekkora az az autómennyiség ahol már érdemes lenne vál- 
 tani a lízingformák között?
 Milyen adminisztratív szolgáltatásokat tudnak nyújtani a  
 lízing cégek? Lehet-e ezzel létszámot megtakarítani a lí- 
 zingbevevőnél? 
 Hogyan küszöbölhetőek ki a lízingszerződésben található  
 rejtett tételek?
 Melyek a flottakezelő cégekkel szemben támasztható el- 
 lenőrzési, felügyeleti pontok? 
 Mire figyeljünk egy átadás-átvételnél, hogy megelőzzük a  
 későbbi konfliktust?
 Milyen költségek lesznek a szerződés lejártakor és mi- 
 ket számlázhatnak ki ilyenkor? Milyen extra tételeket akar- 
 hat a lízingpartner kifizettetni? Melyek a Forint és az Euro  
 alapú konstrukciók közötti különbségek?
 Hogyan határozzák meg a lízingcégek az inflációs rátát, mi- 
 lyen módszerrel aktualizálják az árakat, hogy ez kellő fede- 
 zetet termeljen? Miként határozzák meg az alkatrészárakat  
 a lízing idejére?
 Milyen háttér- / mellékszolgáltatásokat biztosít a lízing- 
 cég? Hogyan kivitelezhető ez a saját flottánál? (pl.: szerviz- 
 szerződések, biztosítási ügyintézés stb.)

Moderátor: Matók Zsolt, üzletágvezető, 

Aon Magyarország Kft.

Résztvevők: Borda László, flotta értékesítési vezető, 

Porsche Hungária Kereskedelmi Kft., Borók János, 

ügyvezető igazgató, Porsche Lízing Kft., 

Kiss Lajos, flotta koordinátor, MO-LA-TAN Kft.Pandur Imre, 

Jármű Flotta Kezelési Vezető, UNIX AUTÓ Kft.

10 éves a Flottamenedzsment szeptember 29. kedd

fax +36 1 459 7301www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hu
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1530	a	jövő	technológiája:	 
az elektromos és hibrid autók
	Hogyan működik az elektromos és hibrid tech- 
 nológia? 
 Merre tart az e-autózás? Mekkora ezek beru- 
 házási értéke és megtérülése? 
 Hogyan lehetne a penetrációt növelni?
 TCO számítás: mennyivel drágább az egy autó- 
 ra jutó beruházási finanszírozási és üzemelte- 
 tési költség? Mekkora a káros anyag kibo- 
 csájtásuk?
 Hogyan lehetne megfeleltetni az üzleti célú fel- 
 használásra? Hogyan működhetnének ezek a  
 gyakorlatban? 
 Mekkora az egy feltöltéssel megtehető távol- 
 ság? Milyen szabályzókkal növelhető az elekt- 
 romos töltőállomások száma?

 Érték vagy költség a környezet tudatos elektro- 
 mos autózás? 
 Várható-e az állam és az Európai Unió részé- 
 ről egy ösztönző rendszer kialakítása? Várha- 
 tóak-e adótámogatások? 
 Mekkora az elektromos és hibrid autók az ér- 
 tékvesztése?
 Mennyi ideig használható az akkumulátor és mi- 
 lyen költségvonzatai vannak ezek cseréjének?
Előadó: Ungár János, alelnök, 

Magyar Elektromobilitás Szövetség 

1620	gymkhana	drift	bemutató,	 
drift	élményautózás,	autós	foci	és	
dupla trabant

szeptember 29. kedd

conference@iir-hungary.hu



EmlÉkEzEtEs	pillanatok	az	Elmúlt	10	Évből

autós	foci
A résztvevőknek szabadrúgáso-

kat kell végrehajtani  
a csapatok rendelkezésére álló 
terepjárókkal. 
A feladat igazi kihívást jelent  
mindenkinek! 

gymkhana bemutató – 
Ken block után szabadon

Résztvevőink a Markom Racing Team jóvoltából 
Gymkhana bemutatóban és ezt követően élmény-
vezetésben részesülhetnek. A verseny során 

látványos manővereket kell végrehaj-
tani egy előre meghatározott pályán, 

különböző vezetési technikák alkalma-
zásával.

a tempót a magyar autósport  
nagyjai diktálták

bús  
Edina

Michelisz 
norbert

Wéber  
gábor

dupla	trabant
A két motorral, és két kormánnyal ellátott  

dupla trabit egy olyan szűken kibójázott  
pályán kell vezetni, ahol nélkülözhetetlen a sofőrök 

együttműködése, különben nem teljesíthető a feladat. 
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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 Papp Martina +36 70 419 8623
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.

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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FlottAmenedzsment ősz 1 Fő részére 2 Fő részére
flottával/autóparkkal rendelkező közép- és nagyvállalatok 89.000,- 149.000,-

gépjármű értékesítéssel / bérbeadással foglalkozó közép- és nagyvállalatok 149.000,- 249.000,-

együttes részvételi díj a Flottamenedzsment + Járműipar konferenciákra – – 149.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ 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 fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

CI5003

Flottamenedzsment
2015. szeptember 29., 

Hungaroring

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


