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800  ReGisztRáció

850  meGnyitó az iiR RészéRől

900  BeszeRzési táRsulások 
létRejöttének célja
 Kik hozzanak létre beszerzési társulást, hogy az va-

lóban előnyös legyen? Hasonló, vagy eltérő profilú 
vállalatok? csoportosítása a beszerzési társulásoknak

 Kik a tagok, kik a szállítók és a kapcsolódó szerve-
zetek?

 Mennyiben készült fel a piac arra, hogy ezek a klasz-
terek megjelenjenek? 

 Milyen piaci reakciót vált ki a megjelenésük?
 Milyen rendszereket hozzunk létre? Mi válik a társa-

dalom hasznára?
 Mennyiben célja a beszerzési társulások létrehozá-

sának a jobb kondíciók, a jobb beszerzési feltételek 
elérése? költségcsökkentés vs volumen kérdése

 Hogyan működik ez nyugaton? Miért jó?
 Milyen kezdeményezések vannak Magyarországon?
 Mit kellene tenni annak érdekében, hogy jobban el-

terjedjenek ezek?
 Mely szektoroknál a legelterjettebb a beszerzési tár-

sulás? Építőipar, élelmiszer, elektronikában, bank-
szektor, agrár

 Mennyire szektor, terület, vállalatméret, vagy az adott 
beszerzési termék, szolgáltatás specifikusságának 
függvénye, hogy hol hoznak létre beszerzési társu-
lásokat?

 Milyen összefüggésben van a tulajdonosi szerkezet, 
a tulajdonosi háttér és a finanszírozási háttér?

Előadó: Gulyás János, Tanácsadási üzlETág 

vEzETő, BEszErzÉs.Hu

1000  káVészünet 

1030  BeszeRzési táRsulások 
GyakoRlati jelentőséGe
 Megtérülnek-e finanszírozás szempontjából ezek a 

beruházások?
 Milyen működő modellek vannak? lefedi-e az új be-

lépő portfólióját a társulás profilja?
 Milyen előnyökkel jár a beszerzési társulás létreho-

zása? költségcsökkentés
 Milyen üzleti előnyök származhatnak a beszerzési 

társulásokban tevékenykedőnek és a beszállítóknak?
 Melyek a működésükben rejlő kockázatok?
 Kik a tagok, kik a szállítók és a kapcsolódó szervezetek? 
 Milyen érdekek mentén kapcsolódnak ezek a beszer-

zési társulásokhoz?
 Milyen igényeket támasztunk a beszállítókkal szemben?
 Mennyiben tekinthetők beszerzési társulásnak mű-

ködési szempontból 
 az ssc-k,
 a franchise rendszerek,
 a központosított közbeszerzés?

Előadó: Gulyás János, Tanácsadási üzlETág 

vEzETő, BEszErzÉs.Hu

1130  a BeszeRzési táRsulások 
joGi keRetei
Versenyjogi leszabályozás:  
gVH iránymutatások
 Mennyire lefedett ez jogilag? Mennyire transzparens? 
 Hogyan legyen ez leszabályozva gvH oldalról? irány-

mutatás a szabályozásra vonatkozóan
 Mit lehet, és mit nem? Mi az, ami engedélyezett, ami 

esetleg köztes, ami nem annyira szabályozott? gvH 
részéről

 Milyen versenyjogi kérdések merülhetnek fel a be-
szerzési társulások kapcsán? 

 nem súrolja-e az erőfölénnyel való visszaélés esetét?
 Miben különbözik a kartellezéstől?

Vállalati beszerzési jogász  
a beszerzési társulásokról
 Milyen jogi keretek között lehet ezt vállalaton belül 

leszabályozni?
 voltak-e ilyen jellegű (versenyjogi) problémáik adott 

projektben a megvalósitás során?
 Hogyan tesznek a felek ajánlatot? 
 Hogyan mennek ki a piacra? 
 Ki írja ki az ajánlatkérést? Ki kéri az ajánlatot és utána 

ki szerződik?
 Mennyiben viheti előre és fejlesztheti a piacot a be-

szerzési társulás?
 ugyanazok-e a feltételek a beszerzési társuláson 

belül, ha eltérő a százalékos arányuk a vállalatoknak 
társuláson belül? Milyen megoszlásban?

Előadó: dr. soós AndreA, ügyvÉd

1300  eBédszünet 

1400  dawn Raid-Re  
Való felkészülés  
a BeszeRzési  
táRsulások  
esetéBen
 dawn raid jogi keretei. 
 Mit tehet és mit nem a gvH?
 Felkészülés menete: 

 Jogászok és más munkatársak feladatai
 Belső oktatás és szabályzatok fontossága
 Külsős ügyvédek részvétele – ügyvédi titok ill.  

a védett ügyvédi kommunikáció jelenősége. Mi-
lyen körben érvényesíthető a védett ügyvédi kom-
munikáció?

 Kik tehetnek nyilatkozatot? a nyilatkozattétel belső 
szabályozása.

 Beszerzési társulások specialitásai dawn raid esetén.
 Jogesetek
Előadó: dr. dósA MAriAnnA, ügyvÉd

Egyidejű  
megfelelés  
több cégnél

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

társulások
1430  Hasonló pRofilú  
Vállalatok a BeszeRzési  
táRsulásBan – EsETTanulMány
 Miként kivitelezhető, 

 összekoordinálni az igényeket,
 hogy ne ugorjon ki a beszerzési társulásból va-

lamelyik tag? organizációs rész
 Hogy lehet életben tartani? Egyszeri volt, vagy folya-

matos?
 Mekkora hozzáadott értéket nyújt a vállalatnak, hogy 

tagja a beszerzési társulásnak?
 Milyen versenyjogi aggályok merülhetnek fel verseny-

társak esetében, olyan vállalatoknál, akik hasonló 
termékeket szereznek be?

 Mi az, ami már üzleti titok? bizalmas információk kiadása
 Meddig lehet ebbe elmenni? Mekkora volumenek, 

árak, egyéb feltételrendszerek?
 Előnyök, hátrányok: mik származhatnak ebből?
 Milyen adatokat és hogyan osztanak meg egymással? 
 Milyen mértékű és jellegű kockázatokat vállalnak be 

az egyes tagok a társuláson belül? Bizonyos dolgokról 
le kell mondani az áralku miatt?

 Megkönnyítheti-e a folyamatokat humánerőforrás oldalról 
a beszerzési társulás? Megosztják egymással a tudást?

ElőadóK: doMinek ákos, KözponTi 

BEszErzÉsi igazgaTó, gdF suEz EnErgy Hungary 

Holding zrT.

1530  káVészünet 

1600  eltéRő pRofilú  
Vállalatok – aHol nem  
VeRsenytáRsak  
alkotják a táRsulást 
EsETTanulMány
 Milyen jellegű beszerzési társulások  

jöhetnek létre nem versenytársak esetében?  
inkább eseti alkalommal egyedi megállapodások 
jönnek létre?

 Mennyire stratégiai, taktikai, átmeneti lehetőség? 
Mikor érdemes ezt használni?

 Hogyan jutottak el odáig, hogy belevágjanak? mére-
téből adódóan

 Hogyan fogtak hozzá? Hogyan történt az adott terület 
kiválasztása, amit megcéloztak? gyakorlati tapasz-
talat

 Melyek a kapcsolódó területek vállalaton belül? vál-
lalatvezetés, beszerzés, jog, projektmenedzsment

 Milyen megtakarítások származhatnak ebből? elő-
nyök, hátrányok

 Hogy nézett ki a termék ára mielőtt bekapcsolódott 
a vállalat a beszerzési társulásba?

 Milyen árváltozást tudott elérni utána, miután bekap-
csolódott? az árváltozás bemutatása

Előadói FElKÉrÉs FolyaMaTBan

1700  a szemináRium záRása 

Rendezvényünk szólni kíván
 cÉgvEzETőKHöz, pénzügyi, gazdasági vEzETőKHöz

 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

 stratégiai és üzletfejlesztési vEzETőKHöz

 Jogi vEzETőHöz, versenyjogért felelős vállalaTi szaKEMBErHEz

TováBBá szívEsEn láTJuK a BEszErzÉsi tanácsadókat, valaMinT a BEszErzÉsT TáMo-
gaTó informatikai, vállalatirányítási rEndszErEKET szállíTó  
tanácsadó és szolgáltató vállalaToK KÉpvisElőiT is.

Folyamatos  
kockázatokat  
kell kezelni az 
üzleti életben Az a kérdés, 

hogy szeretne-e 
belevágni,  
vagy sem egy 
beszerzési  
társulásba?

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

RÉSzVÉtElI díj 2017. júlIuS 14-Ig kEdVEzMÉNy 2017. júlIuS 15-tŐl

beszerzési társulások 149.000,- 20.000,- 169.000,-

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

SI7008

Beszerzési társulások
Budapest, 2017. szeptember 7.
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