


 A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik 
kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével - olykor kritikusan nyers 
te nyekkel, de a valo sa ghoz hu  o szintese ggel ko zvetí teni a piaci eseme nyeket, 
progno zisokat. A konferencia k do mpingje ben ma r to bb e ve nagy hangsúlyt 
fektetünk a formabontó megközelítésű, interaktív rendezvény kidolgozására.  
  
             Az idén 5. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar 
Privátbankári Konferencia legfőbb célja, hasonlóan az előző évekhez az, 
hogy a privátbanki szektor szereplői számára fórumot biztosítson az évről-
évre bővülő tapasztalatok megosztására érdemi szakmai beszélgetéseken 
keresztül, ezzel konzultációs lehetőséget is teremtve a piac szereplői 
között, s a Konferencia a privátbanki vezetők mellett, a több tízezer 
privátbanki ügyféllel személyesen kapcsolatban lévő tanácsadói réteget is egy 
fedél alá hozza.  
  
             Társaságunk szakmai moderálása mellett a hazánkban aktív 
külföldi és magyar szolgáltatók privátbanki vezetői, vagyonkezelési 
szakemberek, nívós szolgáltatást és termékeket nyújtó kiállítók, a 
szervezés, a lebonyolítási koncepció és nem utolsó sorban az exkluzív 
helyszín teszik eseményünket Magyarországon páratlanná, a szakma valódi, 
zártkörű CSÚCSKONFERENCIÁJÁVÁ. Ez nem csak a Blochamps, de 
mindannyiunk, a privátbanki szektor közös sikere. A szervezőknek, az 
előadóknak, a kiállítóknak és a résztvevőknek együttesen köszönhető, hogy öt 
év során sikerült felépítenünk egy olyan eseményt, amely szerkezetét, 
menedzselését és a know-how-t tekintve Közép-Kelet Európában 
bizonyosan, de lehet, hogy az egész kontinensen bárhol megállja a 
helyét.  
              A Konferencia tervezett témáit illetően a Blochamps Capital 
szándéka hagyományosan az, hogy a privátbanki szektor fejlődését, 
változásait figyelembe véve az egyes panelbeszélgetések kiemelten 
foglalkozzanak a privátbanki területet is érintő globális változások hatásaival, 
vagyonkezele si trendekkel, a lehetse ges fejlo de si ira nyvonalakkal, az u gyfe l-
kommunika cio val, az u gyfelek szolga ltata si e s fogyasztási igényeivel, valamint 
a kényelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel, melyeket a privátbanki 
vezetőkkel közösen kidolgozva emelünk napirendre. 



KÖZÉPPONTBAN A PRIVÁTBANKÁR. KÉPZÉS, ÉRTÉKESÍTÉS.  CRM ÉS IT 
FEJLESZTÉSEK   • Fókuszban a privátbankár, Fejlesztések, Képzés  •  Változott a 
privátbankári döntéshozatal szabadságfoka   • Mennyit fektetnek a szolgáltatók a 
privátbankárok képzésébe?  • Privátbankárok motiválása, díjazása  • Ki mit fejleszt 
2014-2015-ben? • Új technológiák (mobil, tablet, közösségi média) a PB kiszolgálásban 
•  SMSZ, AKTÍV ÁLLAM A PB SZEKTORBAN  •  Prémium Magyar Államkötvények • 
Miért fogadnak és miért nem SMSZ számlát a szektor szereplői? •  Mit "hozott" és mit 
"vihet" az SMSZ?  •  

9:30-10:30  Kerekasztal beszélgetés I. 

PRIVÁTBANKI PIAC MAGYARORSZÁGON. PIACI SZEREPLŐK   • Piaci (versenytársi) 
konszolidáció   • Akvizíciós szándékok  • Növekszik vagy csökken a piac? • Szolgáltatói 
kör: heterogenitás és szűkülés • Befektetési stratégiák alacsony kamatkörnyezetben • 
Kötvények és befektetési alapok  • „Vegyünk ingatlant, az jobb mint az értékpapír!”  • 
TBSZ, ADÓAMNESZTIA • Az állam mint versenytárs? • TBSZ-hordozhatóság: Éltünk a 
lehetőséggel? •  NEMZETKÖZI VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK MAGYARORSZÁGI HATÁSAI • 
Dinamikusan változó adókörnyezet • Miben változik az iparág külföldön? • Mennyire 
támasztanak versenyt a külföldi szolgáltatók? Érezhető az elszívó hatás és a 
fenyegetettség? •  Valós esély-e a CEEU pénzek behozatala?  •  

10:45-11:45 Kerekasztal beszélgetés II. 

Moderátor:  Blochamps Capital: Karagich István 
Beszélgető partnerek: ERSTE BANK: KÁLLAY ANDRÁS  
  DORSUM: ROKOB IMRE 
  SPB: PINTÉR LÁSZLÓ 
  OTP BANK: HAÁS PÉTER 

Moderátor:  Blochamps Capital: Karagich István 
Beszélgető partnerek: K&H BANK: SZABÓ SÁNDOR 
  MKB BANK: KATONA ILDIKÓ 
  CIB BANK: DÓCS JÁNOS 
  CONCORDE ALAPKEZELŐ: SZABÓ LÁSZLÓ 



VAGYONKEZELÉS,  ÖRÖKLÉS, BIZALMI VAGYONKEZELÉS • Vagyonkezelési 
szolgáltatás Magyarországon  • DPM rulez? Mikortól lehet a PB inkább vagyonkezelés, 
vagyontervezés, és nem befektetési tanácsadás? • Nem hagyományos PB szolgáltatók: 
mekkora piaci részre nyújthatnak alternatívát? • Új PTK: bizalmi vagyonkezelés, 
magánalapítvány • Szövetségesek vagy konkurensek? A privátbankárok és BVK 
szolgáltatók szerepe és együttműködése a bizalmi vagyonkezelésben  • Öröklés és 
adózás. Itthon vagy külföldön? • PRIVÁT VAGYONTRANSZFEREK   • Off-shore 
vagyonok hazahozatalának esélyei •  

13:00-14:00 Kerekasztal beszélgetés III. 

TERMÉKEK, ÜGYFELEK, IGÉNYEK • Kockázati termékek előretörése? Megváltozik-e a 
"jó hozam" definíciója? Ügyfelek hozamelvárása és a realitások  •  Mi kell a top 
rétegnek? De tényleg mi kell?  • Megérteni és befolyásolni az ügyfelek igényeit   • Mik 
voltak a zuhanó hozamkörnyezetben a termékreakciók?   • Látszanak-e itthon is a 
külföldön átalakuló ügyféligények?   • MŰKÖDÉSI MODELLEK, DÍJSTRUKTÚRÁK  • 
Növekvő szektor, Stagnáló profit  • Árazási anomáliák a magyar piacon • Átalakultak-e 
az elmúlt években az árbevételi modellek? • Díjstruktúra: éves, állományarányos vs. 
tranzakciós jutalék díj •  

14:00-15:00 Kerekasztal beszélgetés IV. 

Moderátor:  Blochamps Capital: Karagich István 
Beszélgető partnerek: GUTMANN: BAKI ZOLTÁN  
  STEP HUNGARY: MENYHEI ÁKOS  
  CRWW: MIHÁLY PÉTER 
  F.W. RAIFFEISEN: BÁLINT ATTILA 

Moderátor:  Blochamps Capital: Karagich István 
Beszélgető partnerek: CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR: MÓRÓ TAMÁS  
  ALLIANZ INVESTMENTBANK: OCSENÁS ZOLTÁN  
  ERSTE BEFEKTETÉSI: CSELOVSZKI RÓBERT 
  OTP ALAPKEZELŐ: GÁTI LÁSZLÓ  



Dr Rose: 1 db prevenciós egészségügyi szűrőcsomag 

Attraktív Design: lakberendezési ajándékutalvány-csomag 

Lukács Ékszer: ékszerbemutató és pezsgős szalonlátogatás 

Lacontessa: 2 fő részére szóló 1 éjszakás ajándékutalvány félpanziós 
ellátással Standard szoba elhelyezéssel 

Dráva Hotel: 1 db 2 fő 1 éjszakára szóló voucher a Dráva Hotel Thermal 
Resort****-ba, wellness használattal, félpanziós ellátással, masszázzsal 

Szent Lőrinc Golf Klub: 1 csomagban 3 db egyenként 3 fő által igénybe 
vehető Golf Bemutató programon való részvétel 

Bortársaság: 6 üveg borválogatás 

Dúzsi pincészet: borkóstoló és pincelátogatás 15 fő részére 

Marc Cain: pezsgős zártkörű divatbemutató 
2 privátbankár és 8 ügyfél részére ajándékcsomagokkal 

Porsche Buda: 2 privátbankár és 6 ügyfelük részére 3 VW vagy Skoda 
személyautós flottabemutató, tesztvezetés és egy ebédmeghívás 

LIFESTYLE MÁTRA: 1 db standard szoba voucher 2 fő/2 éjszakára 

Residence Hotel Ózon: 2 személyre szóló 3 fogásos 
vacsorameghívás 

Lufthansa: exkluzív ajándékcsomag 

Residence Siófok: 3 fogásos vacsora 2 fő részére a balatonföldvári 
Kukorica Csárdában 


