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Kategóriamenedzsment  
fontossága a regionális  

beszerzésben
900  Hol a Helye a beszeRzésnek 
és a beszeRzési MenedzseRnek  
a vállalati Működésben?
	A beszerzés stratégiai kérdései
 Beszerzés a vállalati hiearchiában
 Beszerzési tervezés és a célkitűzések realizálása, 

azok mérése
 A beszerzés és az internal stakeholder-ek közötti 

kapcsolat, azok sajátosságai
 Milyen a jó belső kommunikáció?
 Outsourcing és insourcing általában és a beszer-

zésben
 A sztenderdizálás

Milyen alapvető feltételeknek,  
követelMényeknek kell  
Megfelelnie a beszerzőnek?

	Miért különösen fontos a kategóriamenedzsment 
a regionális és globális beszerzések során?

 Beszerzői hard és soft skillek – Milyen vezetői 
kvalitásokkal rendelkezzen?

 Milyen mértékben kell ismernie a piacot, a régi-
ós piacot? a kategóriánál folyamatosan követnie 
kell a különböző környező piacok mozgását, 
változását

 Mennyiben a vezető felelőssége, hogy a munka-
társak kvalitásai megfelelőek legyenek?

 People menedzsment: egyre laposabbak a szer-
vezetek, másfajta szemléletet igényel

 Assessment Center (AC) és Talent Development 
a beszerzésben

Előadó: KeMendy nándor, Partner, ProcurCon Kft.
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1100  központosított  
beszeRzés létReHozása,  
gyakoRlati Megvalósítása
	Mi az, amit érdemes központosítani a költségha-

tékonyság érdekében? 
 Mennyire szektorfüggő, vagy projektfüggő a köz-

pontosítás kérdése?
 Milyen kategóriamanagement mellett érdemes 

központosítani és mi az, amit meg kell hagyni a 
leánynak? 

 Milyen gyakorlati megvalósítások vannak? – multi 
környezet

 Melyek a központosítás előnyei, hátrányai?

lokális – regionális – globális  
beszerzés: centralizáció, vagy  
decentralizáció?

	Beszerzés regionális szinten 
 Miért van rá szükség? 
 A beszerzés stratégiája, folyamata – vállalaton 

belüli szabályozások
 A beszállítói kör felkutatása, piackutatás, kap-

csolatteremtés, a beszállítók kezelése
 Miként hangolja össze a cégen belül a különböző 

érdekeket a vállalat?
 Hogyan működnek együtt a beszerzési területek, 

hogy csökkentsék a költségeket? globális és lo-
kális beszerzés összehangolása

 Ki miért felelős? Hogy tudják letisztázni, hogy 
kinek meddig terjed a hatásköre a napi életben 
és egy adott projekt esetében?

 Melyek azok a projektek, amelyek sikeresek vol-
tak, és melyek kudarcok? Ahol nem érte meg, 
vagy kérdéses volt, hogy megérte-e a regionális 
beszerzés?

Előadó: HorvátH taMás, Az Év Beszerzési  
Menedzsere 2017

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

1300  ebédszüne t 

CentralizáCió,  
vagy deCentralizáCió?

1400  Mi kell a sikeRes  
együttMűködésHez?  
globális és lokális beszeRzés 
kapcsolata
	Globál/lokál beszerzési szervezetek előnyei, hát-

rányai
 Globál/lokál beszerzési szervezetek
 a szervezeti fejlődés szakaszai
 az így elérhető és érvényesíthető előnyök
 amit lehetne másképpen is csinálni

 Project beszerzés – ami mindig minden alól ki-
vétel – hogyan lehet sikeres együttműködő és 
támogató szervezetet felépíteni?

 Hogyan tudott együttműködni a helyi beszerzés 
a regionális beszerzéssel? Hol voltak a súrlódási 
pontok?

 Miként valósult meg a kooperáció? Milyen felada-
tokat allokálnak a régióba és mely feladatokat 
hagynak helyi szinten?
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 Más vállalat ezt hogyan vitte véghez? Honnan hová 
jutottak el? Mikor kezdte és mennyi ideig tartott 
véghezvinni?

 Mely területeket vittek be a regionális beszer-
zésbe? Először az anyagterületeket vonták be, 
és utána más területeket, vagy minden terméket 
egyszerre vontak be viszont országosan, terüle-
tenként szegmentáltak?

a lokális, regionális és globális  
beszerzés összehasonlítása

	Mi szól mellette, ellene? 
 Lehet-e ezt vegyesen kezelni, alkalmazni cég-

csoporton belül?  fókuszterületek, összpontosul-
nak-e a volumenek, szűkítik-e a beszállítói kört, 
mennyiség tekintetében összpontosulnak-e az 
erőforrások, csökkennek-e a kiadások?

 Miért tapasztalható jelenleg, hogy a regionális 
beszerzés kezd átalakulni globálissá?

1515  k ávészüne t 

1545  beszeRzési táRsulások,  
aMikoR a Helyi igényeket  
is figyeleMbe kell venni
	Mikor állhat elő az a helyzet, hogy érdekében áll a 

leánynak bizonyos dolgokat helyi szinten tartani és 
helyi beszállítókkal megoldani - akár beszerzési 
társulásokkal a beszállítást?

 Milyen működő modellek vannak?
 Kik a tagok, kik a szállítók és a kapcsolódó szer-

vezetek?
 Mennyire szektor, terület, vállalatméret, vagy 

az adott beszerzési termék, szolgáltatás speci-
fikusságának függvénye, hogy hol hoznak létre 
beszerzési társulásokat?

 Milyen előnyökkel jár a beszerzési társulás lét-
rehozása? költségcsökkentés

 Mennyben járhatnak előnnyel a területileg, föld-
rajzilag szerveződő beszerzési társulások? lo-
gisztikai költségek csökkentése

 Milyen üzleti előnyök származhatnak a beszerzési 
társulásokban tevékenykedőnek és a beszállítóknak?

1700  a rendez vény  
első napjának z árása 

 1. nap május 29., kedd

Rendezvényünk szólni kíván
 lokális és regionális beszerzési vezetőkhöz, szakértőkhöz,  
 főmunkatársakhoz, specialistákhoz

Purchasing, procurement, illetve sourcing managerekhez,  
 osztályvezetőkhöz, szakemberekhez

Supply chain és logisztikai vezetőkhöz, igazgatókhoz

Beszerzési projektekben érintett szakemberekhez, bármilyen  
 funkcionális területről

Cégvezetőkhöz, pénzügyi, stratégiai és üzletfejlesztési  
 vezetőkhöz

továbbá szívesen látjuk a beszerzési tanácsadókat, valamint a beszerzést 
támogató informatikai, vállalatirányítási rendszereket szállító tanácsadó és 
szolgáltató vállalatok képviselőit is.

Hiába van központosítás,  
lehet, hogy érdekében áll  
a leánynak bizonyos dolgokat 
helyi szinten tartani
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miKént értéKelje  
a szállítóKat?

900  Hogyan válassza ki az új és 
potenciális beszállítókat?
	Milyen szempontok alapján, hogyan értékelje a 

lehetséges partnereket?
 Hogyan győződjön meg a potenciális szállító ké-

pességeiről?
 A szállító alkalmassá tétele a beléptetésre.
 Miért szükséges a szállítók értékelése? Milyen 

gyakorisággal végezzük el?
 Hogyan értékeljünk: alkalmazható eszközök, 

mérőszámok
 A beszerzés kulcskérdése az ár és a minőség 

kapcsolata
 Esettanulmányok, gyakorlati példák: Beszerzési 

technikák a napi gyakorlatban, Szállítói értékelés
Előadó: PeKár János, Beszerzési vezető, 
Kühne + Nagel Kft.

1000  MiéRt fontos a beszállítói 
piac szegMentálása?
	Az aktív piacfelmérés klasszikus és korszerű 

eszközei
 Versenytárgyalás
 Szakmai fórumok
 Internet - milyen forrásokat érdemes nyomon 

követni? Milyen beszerzési platformokon tá-
jékozódhat?

 Egyéb belső és külső információs források
 Milyen visszajelzési csatornákat biztosítson a 

beszállítók számára, hogy folyamatosan tájé-
koztassák tevékenységükről, fejlesztéseikről, 
ajánlataikról? 

 Az adatok elemzéséhez szükséges ismeretek, a 
piackutatás tipikus problémái

 A beszállítói piackutatás költségei és haszna

RegionáliS BeSzeRzéS nehézSégei  
BeSzállítói oldalRól

 Miért fontos a win-win kapcsolat kialakítása a 
hosszú távú együttműködéseknél?

 Mennyivel lehet egy bizalmi viszonnyal gyorsíta-
ni, lerövidíteni a beszerzési folyamatot időben? 
biztonság, hogy ez biztos partnert jelent

 Hogyan csinálják? Hogyan építették fel a folya-
matokat? Honnan indultak és hová jutottak?

 Legnagyobb kihívás a szállítói oldalon az, hogy a 
szállítói kapacitás és a beruházási hajlandóság 
korlátozott

 Miként fejleszthető a beszállító beruházói hajlan-
dósága? hosszú távú megbízások?

 Milyen nehézségeket jelent a regionális beszerzés 
során, ha beszállítói oldalon más a struktúra? 
lengyel példa

1100  k ávészüne t 

1130  beszeRzési pRojekt  
Regionális szinten 
i.

	Miért van rá szükség? Mely igényeit érdemes 
regionálisan, melyeket lokálisan és globálisan 
tartani? 

 Milyen paramétereket érdemes figyelembe venni? 
Egy vállalat szemszögéből: hogyan közelíti meg?

 A beszerzés stratégiája, folyamata – vállalaton 
belüli szabályozások ahhoz, hogy egyáltalán tud-
junk döntést hozni, hogy mely tendereket milyen 
szintre írjunk ki

 Akarunk vagy kell importálnunk? „Választékbő-
vítés” vagy „kényszerpálya”?

 A beszállítói kör felkutatása, piackutatás, kap-
csolatteremtés, a beszállítók kezelése

 Üzleti kultúra, a régiók sajátosságai, gazdasága-
ik aktuális állapota, a szervezeti struktúra és a 
beszerzési struktúra, SSC-k: a nyelvtudás szük-
ségessége

ii.

	Mire figyeljünk oda, ha regionális beszállítókat is 
meghívunk a tenderre?

 A tendereztetés lebonyolítása
 Árcsökkentést – Költséghatékonyság növelést 

befolyásoló tényezők
 Tárgyalásmenedzsment – Szükséges-e más tár-

gyalástechnika alkalmazása a nemzetközi poron-
don?

 Low Cost Country Sourcing
Előadó: nyírfásné Kiss réKa, Project Manager, 
CG Electric Systems Hungary Zrt.

1230  ebédszüne t 

Certified regional purchasing specialist

Beszállítói kapcsolatok:  
win-win együttműködés?

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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1330  MunkaeRőHiány Hatásai  
a beszeRzési áRakRa
	Mik a kilátások? Kitekintve a kelet-európai szintre
 Mi alapján szereznek be? Az ár alapján, vagy a 

kockázat alapján?
 Már nem az a kérdés, hogy mennyiért, hanem 

az, hogy kész lesz-e a projekt? IT beszerzések, 
IT fejlesztések

 Mit jelent az, hogy el kell engedni a klasszikus be-
szerzési metodikát az ár-érték arányú megközelítést?

 Milyen módon segítenek a globális együttműködések, 
munkaerő-kölcsönzési szerződések a munkaerőhiány 
kérdésében, a probléma megoldásában? Munkaerő-
toborzás: a környező országokból is toborozzanak?

 Mennyiben helyi probléma inkább ez?
 A nemzeti piacok zártsága befejeződött, a mun-

kaerő szabad áramlása megkezdődött
 Milyen megoldása van erre az egyes vállalatok-

nak? tapasztalatcsere, gyakorlati példa

14 45  k ávészüne t 

1100  MiéRt fontos a beszállítói 
piac szegMentálása?
	Milyen elemek hogyan jelenjenek meg a szerző-

désben?
 Milyen hibák fordulnak elő – milyen kikötések, 

elemek kerülnek sokszor hibásan a szerződésbe? 
Milyen hiányosságok gyakoriak? 
 A szerződés alanyai
 A képviselet
 Az aláírás, az aláírási jog

 Melyek a leggyakoribb szerződéstípusok és ezek 
előnyei-hátrányai?

 A szerződés módosításának igénye-lehetősége 
(keretszerződés-előszerződés)

 A szerződés létrejöttének folyamata a tipikusan 
előforduló hibák

a szerződés tartalMa: az adásvétel  
és speciális forMáira vonatkozó  
legfontosabb szabályok a neMzetközi 
szabályok beépülése a Magyar jogba

	A teljesítés pontos folyamata, módja, helye és 
szükséges/igényelt igazolások

 Milyen garanciák vannak? Mennyire biztos a ga-
rancia? Mikor érvényes? „Garancia-jótállás”

 A hibás teljesítés. Hogyan biztosíthatja a szállítási 
határidő tartását? Hogyan érvényesítheti jogait 
hiányos teljesítéskor?

 A fizetési kondíciók rögzítése; a tartozás, a kamat, 
a kötbér, esedékesség, késedelem. A „késede-
lembe ejtés” szabályai

a szerződést biztosító  
Mellékkötelezettségek

	Foglaló, kötbér, jogvesztés, kezesség, jogvesztés 
kikötése, elővásárlási jog, vételi jog

 A szavatosság és a jótállás kapcsán felmerülő 
kérdések: 
 Mit tehet szerződésszegéskor?
 A nem-teljesítés: a nem időben teljesítés; ill. 

további nem-teljesítési problémák: mennyiségi 
és minőségi hiányosság

 Speciális kérdések harmadik fél bevonásakor 
(teljesítési segéd)

 A Bécsi Adásvételi Egyezmény – a vevő oldaláról 
a magyar jogba történő „beépülése”

Előadó: dr. fülöP lászló, Ügyvéd, Fülöp és Társa 
Ügyvédi Iroda

1700  a rendez vény z árása 

 2. nap május 30., szerda
El kell engedni a  
„klasszikus beszerzési  
dogmákat”

Résztvevőink írták
„Jó néhány gyakorlati megoldási javaslat elhangzott aktuális problémákra.”  
Lantos Gábor, beszállítói minőségfejlesztési vezető, KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.

„Hasznos összehasonlításra ad lehetőséget saját helyzetünk,  
más szereplők pozíciói és a szakmai trendek mentén.”  

Misinszki Gergely, beszerzési és termeléstervezési vezető, Yorkshire Fittings Gyártó Kft.

„Jó volt hallani szakmailag kompetens emberektől, hogy hol van,  
merre tart a beszerzés. Gyakorlati példák, hasznosítható gondolatok,  
kapcsolatépítés-értékes, hasznos 2 nap volt”  
Jenei Imre, beszerzési vezető, Pfizer Kft.

Résztvevőink írták
„Jó néhány gyakorlati megoldási javaslat elhangzott aktuális problémákra.”  
Lantos Gábor, beszállítói minőségfejlesztési vezető, KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.

„Hasznos összehasonlításra ad lehetőséget saját helyzetünk,  
más szereplők pozíciói és a szakmai trendek mentén.”  

Misinszki Gergely, beszerzési és termeléstervezési vezető, Yorkshire Fittings Gyártó Kft.

„Jó volt hallani szakmailag kompetens emberektől, hogy hol van,  
merre tart a beszerzés. Gyakorlati példák, hasznosítható gondolatok,  
kapcsolatépítés-értékes, hasznos 2 nap volt”  
Jenei Imre, beszerzési vezető, Pfizer Kft.

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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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 Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Sűli-Mezősi Éva +36 70 428 0376

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

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

Certified 
regional purchasing specialist 

Budapest, 2018. május 29-30.
XI8001

Részvételi díj 2018. ápRilis 13-ig kedvezmény 2018. ápRilis 14-től

certified  
regional purchasing 

specialist
219 000,- 40 000,- 259 000,-

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

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