


  
                                                  

                                                                 
  

 Társaságunk idén, immár negyedik alkalommal, örömmel üdvözli a Magyar 

Privátbankári Konferencia résztvevőit. A Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan, a 
privátbanki vezetők mellett természetesen a több tízezer privátbanki ügyféllel személyesen 
kapcsolatban lévő tanácsadói réteget is a Konferencia égisze alá gyűjti. A Konferencia tervezett 
témáit illetően a Blochamps Capital Kft. szándéka hagyományosan az, hogy a privátbanki 
szektor fejlődését, változásait figyelembe véve az egyes panelbeszélgetések kiemelten 
foglalkozzanak a privátbanki területet is érintő globális válság aktuális hatásaival, a lehetséges 
trendekkel, az ügyfél-kommunikáció fejlesztésével, az ügyfelek szolgáltatási és fogyasztási 
igényeinek változásával, vagy a kényelmi szolgáltatások térnyerésével. 

 
 A Blochamps Capital sok éves private banking intelligence monitoring 
tevékenységét és tudását, adatbázisát osztja meg ismét a résztvevő üzletágvezetőkkel, ami az 
Önök tudásával, meglátásaival egészül ki. Hisszük, abban a tekintetben is egyedülálló a 
Konferencia, hogy egy napig „magunkra zárt ajtókkal” vitatunk meg minden aktuális kérdést, mely 
az eddigi visszajelzések alapján az egész szakma számára páratlan és nélkülözhetetlen, naprakész 
szakmai tudást eredményező  vívmány. 
 
 A Konferencia végleges tematikája a résztvevő Partnerek bevonásával állt 
össze, így az összes partnerrel, illetve üzletágvezetővel konzultáltunk. A zárt szakmai kör és az 
interaktív kommunikációs keret lehetőséget teremt, hogy a szegmens lehetőség szerint 
törekedjen markáns éllel véleményeket nyilvánítani és meglátásokat megfogalmazni. Talán ebbéli 
hasznosságával is különbözik más Konferenciáktól ez a szakmai fórum, hiszen a privátbanki 
szektor képviselői a teljes piac előtt tudják megvitatni a legfontosabb piaci aktualitásokat, élve a 
környezettel, hogy valóban érdemi és szakmai eszmecsere jöhessen létre. 
 
 A Privátbankári Konferenciák színvonalát minden évben a meghívott 
luxusmárkák standjai és a bemutatott termékek is emelik. A standokon idén is bemutatásra 
kerülő prémium termékeken keresztül a privátbankárok a kiegészítő kényelmi szolgáltatási 
lehetőségekkel is kapcsolatba kerülnek, így mindennapi munkájuk során módjuk nyílik 
alkalmazni is azokat, a különleges ügyféligények teljesebb kiszolgálása érdekében.  
 
 A konferencia nyelve magyar. A konferencia megállapításainak, tanulságainak 
összefoglalásaként a kerekasztal résztvevők legfontosabb megállapításaikat a Blochamps Capital 
szervezésében, egyfajta után követésként a gazdasági sajtó hasábjain is kifejtik.  

     

 
 „ÖSSZEÁLL A KOCKA A FEJLŐDÉSHEZ? 

-  ORTODOX SZOLGÁLTATÓI 
LEHETŐSÉGEK UNORTODOX PIACI ÉS 

SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZETBEN” 



    09.30-10.30               KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I. 
NEMZETKÖZI VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK MAGYARORSZÁGI HATÁSAI. • Dinamikusan változó 
adókörnyezet, megrendülő offshore központok.  • Miben változik az iparág külföldön? 
Compliance vs Banktitok...  • Rubik egyezmények: Fenyegetettség vagy lehetőség?    • 
Mennyire támasztanak versenyt a külföldi szolgáltatók, vannak-e új lokációk a 
hagyományos Svájc, Ausztria mellett? TERMÉKEK, ÜGYFELEK, IGÉNYEK. • Mit hoz a QE 
vége, gyökeresen megváltozó befektetési környezetet?   • Mik a lehetséges termék 
reakciók?   • Látszanak-e itthon is a külföldön átalakuló ügyféligények? 
 
Moderátor:                     Blochamps Capital: Karagich István  Ügyvezető Igazgató 

Beszélgető Partnerek:   OTP ALAPKEZELŐ: KÖVES BENEDEK  Vezérigazgató 

  ALLIANZ INVESTMENTBANK: OCSENÁS ZOLTÁN  Igazgató 

  CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR: MÓRÓ TAMÁS  Igazgató 

  SPB: PARÁDI-VARGA TAMÁS  Vezérigazgató 

09.10-09.30      Moderátori Prezentáció, Blochamps Capital   

     10.30-10.45  Kávészünet, Kiállítói standok megtekintése 

     08.45-09.10     Regisztráció, Kávé, Kiállítói  standok megtekintése 

     10.45-11.45           KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.  
PRIVÁTBANKI PIAC MAGYARORSZÁGON. VÁLTOZÓ PORTFOLIÓK. • Növekszik vagy 
csökken a piac? • Intézményi válaszok az átrendeződő  piacon  • Szolgáltatói kör: 
heterogenitás és szűkülés • Befektetési stratégiák alacsony kamatkörnyezetben • 
Meghalt a király, éljen a király? Bankbetét, strukturált termék helyett részvények, 
kötvények és befektetés alapok  • Kockázatos válaszok "hozamszocializált" ügyfeleknek? 
TBSZ, ADÓAMNESZTIA, SMSZ, AZ ÁLLAM A SZEKTORBAN. • Az állam, mint versenytárs? 
• Továbbra is higgyünk a TBSZ-ben? • Ortodox szolgáltatói lehetőségek unortodox 
szabályozói környezetben •  Az adóváltozások kihívásai a szektorra –szektor adó, 
tranzakciós adó, EHO, kamatadó • Adóamnesztia lehetőségek és esélyek: SMSZ, mint 
permanens "amnesztia"? 
 
Moderátor:                   Blochamps Capital: Karagich István Ügyvezető Igazgató 

Beszélgető Partnerek:   MKB BANK: KATONA ILDIKÓ  Ügyvezető Igazgató 

  FW RAIFFEISEN: BÁLINT ATTILA   Ügyvezető Igazgató 

  OTP BANK: HAÁS PÉTER   Igazgató 



    13.00-14.00              KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III. 
PIACI SZEREPLŐK KOOPERÁCIÓJA, LISTÁK.  • Privátbanki szolgáltatók együttműködési 
lehetőségei, formái  • Piaci (versenytársi) konszolidáció a láthatáron?   • Akvizíciós 
tapasztalatok  KÖZÉPPONTBAN A PRIVÁTBANKÁR, KÉPZÉS, ÉRTÉKESÍTÉS.  • A privátbankári 
döntéshozatal szabadságfoka   • Privátbankárok képzése, mint befektetés  • Privátbankárok 
motiválása, díjazása  • Értékesítési csatornák hatékonysága MŰKÖDÉSI MODELLEK, 
DÍJSTRUKTÚRÁK, BANK A BANKBAN. •  Anyabank: Áldás vagy Teher? • Hogyan alakul(hat) át az 
árbevételi modell? • Díjstruktúra: éves, állományarányos vs. tranzakciós jutalék díj 
 
Moderátor:                  Blochamps Capital: Karagich István  Ügyvezető Igazgató 

Beszélgető Partnerek  K&H BANK: SZABÓ SÁNDOR  Igazgató  

  GENERALI ALAPKEZELŐ: SCHUSZTER PÉTER Elnök Vezérigazgató 

  ERSTE BANK: KÁLLAY ANDRÁS Igazgató 

     11.45-13.00              Ebéd, a Kiállítói standok megtekintése 

   14.00-15.00              KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV. 
VAGYONKEZELÉS, BIZALMI VAGYONKEZELÉS, FAMILY OFFICE.  • Milyen formában létezik a 
vagyonkezelési szolgáltatás Magyarországon?  • Nem hagyományos PB szolgáltatók: mekkora 
piaci részre nyújthatnak alternatívát? • Mikor lehet a PB inkább vagyonkezelés, vagyontervezés, 
és nem befektetési tanácsadás? • Új PTK: bizalmi vagyonkezelés, magánalapítvány • Family 
office-ok Magyarországon és a világban. • A privátbankárok és trust szolgáltatók szerepe és 
együttműködése a bizalmi vagyonkezelésben 
 
Moderátor:                    Blochamps Capital: Karagich István Ügyvezető Igazgató 

Beszélgető Partnerek: CONCORDE ALAPKEZELŐ: SOÓS PÉTER Vagyonkezelési Igazgató  

  GUTMANN MAGYARORSZÁG: VARGA SZABOLCS Vezérigazgató 

  CRYSTAL WORLD WIDE: MIHÁLY PÉTER Ügyvezető igazgató 

 

 15.00-15.30    A konferencia zárása-összefoglalása, 
Tombola sorsolás 

15.30-16.00         A Kiállítói standok megtekintése 



Egy privátbanki üzletág (10 privátbankár) 
számára, egy üzletági off-site találkozó 

lehetősége, egész napos Zen Spa belépővel, 
személyenként ebéddel az OXIGÉN HOTEL& 

ZEN SPA-ba, 70.000 forint értékben. 

A Rejuvi Szépség és Egészségközpontban 
exkluzív kozmetikai kezelés és bérlet  

45.000 forint értékben a 4MEN 
COMSETICS jóvoltából,  

Személyes parfümtanácsadás a LE 
PARFUM CROISETTE felajánlásával, 

33.000 forint értékben. 

2 fős 1 éjszakára szóló pihenés a DRÁVA 
HOTEL THERMAL RESORT-ba, wellness 

használattal, félpanziós ellátással, egy 
frissítő masszázzsal, 70.000 forint értékben 

SCANDINAVIAN 
AIRLINES 

ajándékcsomag, 
10.000 forint 

értékben. 

Napközbeni koronglövészet és ebéd a 
HERTELENDY KASTÉLYSZÁLLÓ parkjában 
egy privátbankár és 3 vendége számára spa 
használat mellett, 80.000 forint értékben.  

10 főre szóló TÖRLEY 
látogatóközpont megtekintés és 

kóstoló, 100.000 forint értékben. 

Egész napos - konferencia terem 
igénybevételi lehetőség (10 fő részére) a 

nyertes Bank privátbanki üzletága 
számára ebéd biztosításával a PARK INN 
RADISSON BUDAPEST Hotelbe, 50.000 

forint értékben. 

1 db 10 fős (2 privát bankár 8 ügyféllel) 
ANH TUAN showroom látogatás részvételi 

lehetőség, 50.000 forint értékben. 

2 db 1 hetes repülőjegy (repülőtéri 
illetékkel) a Budapest-Antalya-

Budapest járaton a TUI jóvoltából, 
200.000 forint értékben. 

Exkluzív zártkörű borbemutató 2 
privátbankár és 8 ügyfelük részére az 
AR2DAY GALLERY vendéglátásával, 

50.000 forint értékben. 

A nyári időszakra egy db 2 
éjszakás, 2 személyes pihenés a 

HOTEL RELAX RESORT 
jóvoltából 70.000 forint értékben. 

Egész napos - konferencia terem 
igénybevételi lehetőség (10 fő 

részére) a nyertes Bank privátbanki 
üzletága számára a GINKGO SAS 
Hotelbe, 50.000 forint értékben. 

2 privátbankár és 6 ügyfele részére Lexus 
személyautós flottabemutató, egy hosszabb 

50 – 200 km-es tesztvezetés keretei közt, 
ebéddel egybekötve 200.000 forint 

értékben, a REÁLSZISZTÉMA jóvoltából. 

„Menedzser” Prémium szűrővizsgálat 
a BUDAI EGÉSZSÉGKÖZPONTBAN, 

148.000 forint értékben.  

Egy privátbanki üzletág (10 fő) számára, egy év közbeni, üzletági off-site találkozó 
lehetősége, egész napos wellness belépővel, személyenként egy ebéddel A KÉK 

DUNA WELLNESS HOTEL-be,  70.000 forint értékben. 

Voucher 2 privátbankár+8 ügyfél részére 
AGÁRDI PÁLINKA főzde látogatás, kóstoló és 3 

fogásos vacsorára 80.000 forint értékben. 


