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ENSZ Nemzetközi Beszerzési Szeminárium Magyarország Bécsi 

Nagykövetségének szervezésében 

IPS - International Procurement Seminar - Doing business with the United 

Nations 

Bécs, 2022. április 26-27. 

 
Magyarország Bécsi Nagykövetsége az ENSZ beszerzési ügynökségeivel szemináriumot szervez, 

melynek során az érdeklődő vállalatok a nemzetközi szervezet beszerzési rendszerével 

ismerkedhetnek meg, valamint tizennégy ENSZ szervezet beszerzőivel folytathatnak B2B 

megbeszéléseket. A nemzetközi szervezet 2020-ban globálisan több mint 20 milliárd dollár értékben 

vásárolt termékeket és szolgáltatásokat. 

A szemináriumon több ENSZ-szervezet beszerzője is felszólal, bemutatva, hogyan működnek a 

beszerzési folyamatok, mit várnak el a beszállítóktól, és milyen követelményeknek kell megfelelni 

ahhoz, hogy reszt vehessenek az ENSZ beszerzési pályázatain. Ezzel párhuzamosan egyéni B2B 

tárgyalások zajlanak a cégek és a beszerzők között. 

A szemináriumra azoknak a vállalatoknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az ENSZ által 

kínált beszállítói lehetőségek iránt. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a két napos szeminárium hibrid formában kerül 

megrendezésre, a jelentkező cégek az előadásokat és a panelbeszélgetéseket online követhetik 

nyomon. A részvételhez szükséges linket a Teams Live Event platformhoz a szervezők a jelentkező 

cégek sikeres regisztrációját követően megküldik. A szemináriumon résztvevő vállalkozásoknak 

lehetősége lesz az B2B megbeszélések kezdeményezésére a megjelenő ENSZ ügynökségek 
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beszerzőivel. A B2B megbeszéléseken résztvevő cégek az ENSZ beszerzők által kerülnek kiválasztásra 

és számukra kötelező a személyes részvétel. 

A szemináriumon a lent felsorolt ügynökségek képviseltetik magukat. Annak érdekében, hogy a 

jelentkezők jobban meg tudják ítélni, mely ügynökséggel kezdeményezzenek B2B megbeszélést az 

ügynökség nevére, vagy a lenti linkre kattintva az ügynökségekről bővebb információ található: 

▪ CTBTO ▪ FAO ▪ IAEA ▪ ILO ▪ OSCE ▪ UN Secretariat ▪ UNHCR ▪ UNICEF ▪ UNIDO ▪ UNOPS ▪ UN-Women 

▪ WBG ▪ WFP ▪ WHO 

https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/VBS 

A szemináriumot elsősorban a következő területek beszállítóinak ajánljuk:  

ICT 
szolgáltatások, 

HW, SW 

Orvosi 
berendezések, 

higiénia, 
gyógyszerek 

Építési és 
karbantartási 
szolgáltatások 

Mezőgazdasági 
berendezések 

Élelmiszerek és 
italok 

Szállítási eszközök Audió és videó 
berendezések 

Kutatás-
fejlesztés, 

technológia 

Üzemanyag, 
adalékok, 

kenőanyagok 

Egészségügyi és 
biztosítási 

szolgáltatások 

Közrend, 
biztonság, 
védelem 

Szállítás, 
raktározás 

Textiltermékek, 
fogyasztási 

cikkek, nyomdai 
szolgáltatások és 

egyebek 

Kültéri felszerelések, 
Irodaszerek, bútorok 

Generátorok, 
szivattyúk 

ENSZ küldetések 
technikai 

felszerelései 

 

A szeminárium a cseh és a szlovák nagykövetségekkel közösen kerül megszervezésre, így cseh és 

szlovák cégek is részt vesznek.  A rendelkezésre álló terem korlátozott befogadóképessége miatt 

országonként 30 fő vehet részt fizikálisan a rendezvényen. (Akik B2B megbeszélést folytatnak). A 

helyszínen megjelenő cégek számára az első nap záróeseménye egy fogadás, melynek fő célja a 

megjelenő cégek egymással történő kapcsolatépítés lehetőségének biztosítása.   

Jelentkezés és regisztráció folyamata: 

1. Jelentkezés 

A jelentkezés a mellékelt, kitöltött jelentkezési lap Magyarország Bécsi Nagykövetsége 

Külgazdasági Irodája számára legkésőbb határidőre történő megküldésével történik a 

trade.vie@mfa.gov.hu email címre. Jelentkezési határidő: 2022.02.18.  

A jelentkezés nem egyenlő a regisztrációval és nem helyettesíti azt. 

A jelentkezési email tárgymezőjébe kérjük irja be:  IPS ENSZ Beszerzési Szeminárium jelentkezés 

mailto:trade.vie@mfa.gov.hu
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/CTBTO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/FAO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/IAEA
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ILO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/OSCE
https://www.unov.org/unov/en/management_proc.html
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNHCR
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNICEF
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNIDO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNOPS
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UN_WOMEN
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WBG
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WFP
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WHO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/VBS
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2. Regisztráció 

A jelentkezési lap megküldést követően a jelentkező cég önállóan regisztrál az ENSZ Globális 

beszerzési platformján. Ez az UN Global Marketplace – UNGM. https://www.ungm.org/. 

Kérjük, hogy a regisztrációt a jelentkezést követően minél hamarabb, de legkésőbb 2022. 

február 25-ig végezzék el. A regisztráció elvégzéséhez angol nyelvű segédanyagok találhatók 

az alábbi linkeken:  

 Instructions for companies to register on UNGM 
 Video demonstrating how to register on UNGM 

 

3. Meghívás 

A regisztrációt követően végül a szervezők az UNGM portálon keresztül hívják meg a 

számukra jelentkezési lapot küldő cégeket a rendezvényen történő részvételre. A 

meghívásról az UNGM portálról érkező automatikus emailből értesülnek a regisztrációt 

elvégző jelentkezők. A vállalatok számára a nemzetközi beszerzési szemináriumra való 

meghívás elfogadásának és az ENSZ-szervezetekkel B2B megbeszélésekre való felkérésének 

folyamatához segédletek találhatók a lenti linkeken: 

 Instructions for companies to accept the invitation to the IPS (this article is public and 
can be shared with companies).    

 Instructions for companies to request one-on-one meetings with UN organizations (this 
article is public and can be shared with companies). 

 You will find a video demonstrating how companies accept the invitation and request 
one-on-one meetings in the powerpoint I shared with you in our first session (slide 14). 

 

A HATÁRIDŐK BETARTÁSÁRA KÉRJÜK FOKOZOTTAN FIGYELNI, MERT UTÓLAGOS JELENTKEZÉST ÉS 
REGISZTRÁCIÓT A SZERVEZŐK NEM TUDNAK ELFOGADNI.  

Járványügyi szabályok 

A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok szigorú betartásával kerül megrendezésre. Az 

Ausztriába történő beutazás aktuális szabályairól a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-

utazasi-tanacsok?ausztria honlapon, a Bécsben érvényben lévő aktuális előírásokról pedig a 

https://coronavirus.wien.gv.at/neue-corona-regeln/ honlapon található tájékoztatás.  

 

Esetleges kérdéseikkel kérjük forduljanak a szervezőkhöz: 

Lilik Gábor  Bagyinszki Éva   trade.vie@mfa.gov.hu 
+43 1 537 80 472  +43 1 537 80 471 
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https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360012810860-How-to-register-as-a-supplier-on-UNGM-
https://drive.google.com/file/d/1PIW93z_PitHaXcInh_yz-9bvSe4fYfey/view?usp=sharing
https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360016980280-How-to-accept-an-invitation-to-participate-in-an-International-Procurement-Seminar-via-UNGM-
https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360017026559-How-to-invite-UN-organizations-for-one-on-one-meetings-at-International-Procurement-Seminars-via-UNGM-
https://docs.google.com/presentation/d/1qEr9lZ7KjrYfS04TXqFg0v_3K0H6U_tx7hU3PdBHz_c/edit#slide=id.gaba005399b_0_342
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