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Tisztelt Partnerünk! 

  

Ezúton szeretnénk Önt ismételten meghívni 2017 egyetlen Vezérigazgató 

Találkozójára. Pontos időpont: 2017. március 9-10. (csütörtök-péntek) 

  

Az évi két eseményt lecserélő évente egyszer megrendezésre kerülő, 

megújult Vezérigazgató Találkozóra kiemelt résztvevői létszámra számítunk, 

jellemzően a hazai KKV-k tulajdonosaira, illetve a Multik vezérigazgatóira. 

Magyarországon ezen célközönség megismerésére ad egyedülálló lehetőséget a 

konferenciánk – Vezérigazgató Találkozó - Gazdaság személyesen. 

  

A Vezérigazgató Találkozók történetében először Díjátadóra is sor kerül, ahol a 

díjazott Vezérigazgatók részesülnek elismerésben az előző évi tevékenységük 

alapján. 

  

Kérem, tekintse meg a megújult honlapunkon az ott készült videót, illetve néhány a 

Találkozóról készült cikket: HVG, Magyar Hírlap, Világ Gazdaság, Népszava 

  

Részletes információért, kérem tekintse meg a megújult weboldalunkat. 

Az alábbiakban csatolva küldjük a konferencia témafelvetését és részletes előzetes 

programját. 

  

A Vezérigazgató Találkozó szervezésének jelenlegi fázisában a támogatók, 

előadók  jelentkezését is várjuk. Nagyon reméljük, hogy ez alkalommal 

Önök támogatóként, illetve előadóként is megjelennek a konferencián. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iiKpQwlQ58Q&feature=youtu.be
http://m.hvg.hu/itthon/20151008_Olyat_vitatkozott_harom_ellenezki_vezeto
http://magyarhirlap.hu/cikk/37314/Januartol_emelkedhet_az_adjunktusok_es_a_tanarsegedek_bere
http://www.vg.hu/gazdasag/a-kepzett-munkaero-hianya-fekezheti-a-novekedest-458978
http://nepszava.hu/cikk/1072524-igy-valthato-le-az-orban-kormany/
http://vezertalalkozo.com/


 

IPARI FORRADALOM 4.0 

Az első ipari forradalom a 18. század utolsó és a 19. első évtizedeiben zajlott le. Ebben az 
időszakban terjedt el a gőzgép, ekkor építették az első vasútvonalakat, nyitották meg a 
tömegtermelésre is alkalmas mechanikai üzemeket. A második ipari forradalom a 19. 
század végén kezdődött, majd a 20. első felében bontakozott ki igazán: ekkor történt meg 
a gazdaság villamosítása, ebben az időszakban jelentek meg a modern, szerelőszalagon 
előállított gyáripari termékek, például az autó és a mosógép. A harmadik forradalom 
kezdete a hatvanas évekre tehető, amikor megkezdte hódító útját a számítógép, először 
nagy mainframe-ek formájában, majd szaporodni kezdtek az irodákban és az üzemekben 
a személyi számítógépek, a kilencvenes években pedig elérkezett az internet korszaka.  

Az új évszázad második évtizedében a negyedik ipari forradalom kezdetéhez érkeztünk, 
ami a harmadik, a digitális forradalom szerves folytatása, de sok újdonságot is tartogat 
számunkra. A számítástechnika mindenütt és mindenben megjelenik, lassan több 
használati tárgy, gép, műszer kapcsolódik az internethez, mint ember. Eszközeink 
kommunikálni kezdenek egymással, adatokat cserélnek, folyamatokat optimalizálnak. A 
számítógépek kapacitása gyorsuló ütemben bővül, az úgynevezett számítástechnikai felhő 
tároló és feldolgozó kapacitása szinte végtelen. Szenzorok termelnek óriási tömegű 
adatot, aminek a feldolgozását okos, tanulásra is képes algoritmusokra bízzák. A gépek, a 
robotok mesterséges intelligenciája az emberekével versenyez. 

Az új forradalom új versenyhelyzetet teremt. Mindennek „okosabbnak” kell lennie: a 
gyáraknak, a városoknak, az otthonunknak, az autónknak. Újra kell szervezni a hazai és a 
nemzetközi ellátási láncokat, logisztikai rendszereket. Meg kell tanulni, mit jelent egy olyan 
világban élni és dolgozni, ahol a valóságos és a virtuális rendszerek szinte korlátok nélkül 
kooperálhatnak egymással, ahol a gépek már nem csak a fizikai, hanem a szellemi munka 
nagy részét is át tudják venni tőlünk.  

Minden jel arra vall, hogy a negyedik forradalomhoz való alkalmazkodás nem csak 
műszaki és munkaszervezési feladat. Az egész világ megváltozik körülöttünk, részen a 
technológiai fejlődésnek köszönhetően, részben más tendenciák és események miatt. A 
21. század elején rendkívül komplex, nehezen értelmezhető és magyarázható világban, 
különleges történelmi helyzetben találtuk magunkat. A nemzetgazdaság, az ágazatok, a 
vállalatok és az egyének szintjén egyaránt át kell gondolnunk a helyünket, az esélyeinket 
és a feladatainkat ebben az új világban. A 2017-es Vezérigazgató Találkozó előadásai és 
kerekasztal-vitái ezekhez a nagy kérdésekhez kapcsolódnak. 

  



 

PROGRAMTERVEZET 
2017. március 09. – csütörtök 

 

11:00  - 12:00 Érkezés a szállodába, a szállás elfoglalása, regisztráció, jelentkezés 

tesztvezetésre 

12.00  - 13.45  Üzleti ebéd 

Előadó: Kovács Árpád, elnök, Költségvetési Tanács 

  A növekedés perspektívái és feltételei. 

13.45  - 14.00  Moderátori köszöntő: Dr. Bőgel György egyetemi tanár, CEU 

14.00  - 14.30  Bod Péter Ákos, Egyetemi Tanár, Corvinus Egyetem 

   A magyar gazdaság a forrongó világban: veszélyek és esélyek 

 

14.30  - 15.00  László Csaba, Vezető Partner, KPMG Tanácsadó Kft. 

   Az EU támogatások hatása a magyar gazdaságra 

  

15.00  - 15.45 Változó privátbankári felelősségek 

Moderátor: Karagich István, Ügyvezető igazgató, Blochamps Capital Kft. 

Pénzügyi panel 

 

- Kállay András, Erste Prémium, Erste World és Private Banking 

igazgató, Erste Bank Hungary Zrt. 

- Bálint Attila, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Bank Zrt. 

- Bilibók Botond, vezérigazgató, Concorde Alapkezelő Zrt. 

- Konkoly Miklós, vezérigazgató, Budapest Alapkezelő Zrt. 

 

 

15.45  - 16.10 Csorbai Hajnalka, Stratégiai Igazgató, OPTEN Kft. 

 

16.10  - 16.30 Majorosi Gyöngyvér, Kereskedelmi Igazgató, LLP Hungary Kft. 

 

16.30  - 17.00 HR előadás 

 

17:00 - 17:30 Kávészünet, Személyes megbeszélések, Kiállítói standok megtekintése 

  

17:30 – 17:45 Hortobágyi Ágoston, Ügyvezető igazgató, DO-Q-MENT Kft.  

 

17:45  - 18:00 Kovach Anton, Vezérigazgató, Shiwaforce.com Zrt. 

 

18:00  - 18:15 Edenred előadás 

 
18.15  - 18.45  Bercsi Gábor, Ügyvezető igazgató, Cothec Kft. 
   Energetikai forradalom – azaz miből és hogyan lesz energiánk a következő évtizedekben 

 
 
19.30  - 20.00  Díjátadó: Az első Hungarian CEO Awards az Alfonz teremben 

20.00 - Állófogadás, borkóstolás válogatott magyar pincészetek boraiból,  



 

Kalandozás a Borok Világában, Pálinka kóstoló a Panyolai Szilvórium Zrt. 

jóvoltából. 

 

Az állófogadást követően a Vezértalálkozó Kft. szeretettel várja a Vezérigazgató Találkozó 

vendégeit a vacsora után egy határon belüli gasztronómiai utazásra, kizárólag magyar termelők 

ínyencségeit kóstolhatjuk meg. Különleges mangalica kolbászok, különböző érlelésű sajtok, házi 

készítésű kenyerek kerülnek majd az asztalra. A finom falatok mellé pedig Panyolai Szilvórium Zrt. 

jóvoltából pálinkakóstolóval készülünk.   



 

2017. március 10. – péntek 
 

08:00 - 10:00  Reggeli 

10:00 - 10:30  Gergely Ferenc, Ügyvezető Igazgató, CURIOCITY Kft. 

   Lehet-e homokból várat építeni? 

 

10:30 - 10:45 Krénusz Kornél, Vezérigazgató, MVM NET Zrt. 

 

10:45 - 11:00 Bóna Péter, Ügyvezető Igazgató, COM-FORTH Kft. 

 

11:00 - 11:45 Informatikai kerekasztal-beszélgetés 

Moderátor: Vityi Péter, Alelnök, IVSZ 

 Ipari  Forradalom 4.0 

 

- Hetényi Márk, Informatikai Igazgató, MKB Bank Zrt. 

- Bóna Péter, Ügyvezető Igazgató, COM-FORTH Kft. 

- Krénusz Kornél, Vezérigazgató, MVM NET Zrt. 

- Molnár Péter, Informatikai Igazgató, GE Hungary 

- Bodó Sándor, Informatikai Igazgazó, Siemens Hungary 

- Ábrahám László, Ügyvezető Igazgató, NI Hungary 

- Lakatos Péter, Tulajdonos, Videoton 

 

11:45 - 12:00  Kávészünet, Személyes megbeszélések, Kiállítói standok megtekintése 

12:00 - 12:30  BIC előadás 

 

12:30 - 12:45  Szekeres Viktor, Tulajdonos, Gloster Telekom Kft. 

 

12:45 - 13:00  Németh Balázs, Ügyvezető igazgató, Kvalikon Kft. 

   Ipar 4.0. és Lean menedzsment - Hatékonyság fejlesztés termelő vállalatoknál 

 

13:00 -13:15   Konica Minolta előadás 

 

13:15 - 13:45 VISZ kerekasztal-beszélgetés 

    

13:45 - 15:00  Ebéd, Személyes megbeszélések, Konferencia zárás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadók felkérés alatt! A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 



 

Az esemény teljes ideje alatt angol nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk! 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Két napos, teljes konferencia részvétel, szállással, teljes ellátással.  

 

A csomag ára:    440.000 Ft + áfa  □ 

 

Lakosztály:      50.000 Ft/éj   □ 

Hétvégi hosszabbítás:   50.000 Ft/fő/éj  □ 

 

 

Cégnév : 

 

Név:   Beosztás: 

 

Számlázási cím: 

 

Adószám: 

 

Telefon, e-mail cím: 

Aláírás :     

 

 

Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot a peter@vezertalalkozo.com e-mail címre küldje el! 

 

Lemondási feltételek: 

A jelentkezési lap kitöltése szerződésnek minősül. A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével egyértelműen elfogadja az 

alábbi lemondási feltételeket. A rendezvényt megelőző két héten túl történő lemondás esetén 60%-os kezelési költséget 

számolunk fel. A rendezvényt megelőző két héten belül történő lemondást nem áll módunkban elfogadni, a részvételi díjat nem 

áll módunkban visszafizetni, ez esetben a még ki nem fizetett számlát is érvényesnek tekintjük. Lemondásukat kérem, minden 

esetben írásban tegyék meg, ellenkező esetben nem tudjuk elfogadni! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy új résztvevő 

delegálására természetesen van lehetőség! 

 

mailto:peter@vezertalalkozo.com

