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A konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős 

Vállalatirányítási Szakosztálya, a Budapesti Értéktőzsde és az Óbudai Egyetem Keleti Károly 

Gazdasági Kara rendezte, melynek az Óbudai Egyetem adott otthont.  

350 főt meghaladó létszámban érkeztek résztvevők a konferenciára, ahol a állami és vállalati oldal 

vezetői, illetve a tudományos élet kiemelkedő szereplői is jelen voltak. A konferenciát Réger Mihály 

az Óbuda Egyetem rektora, Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági társaság elnöke, a Magyar 

Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, valamint Parragh Bianka konferencia elnök, az Óbudai 

Egyetem oktatója, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja nyitotta meg. A konferencia 

társelnöke Szeghegyi Ágnes, az Óbudai Egyetem főiskolai tanára volt. Az előadók között ott volt 

Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, Végh Richárd, a 

Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója, Bihall Tamás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

oktatási és képzési ügyekért felelős alelnöke, Zsembery Levente, a Magyar Kockázati- és Magántőke 

Egyesület elnöke, Lazányi Kornélia az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kárnak kutatási 

dékánhelyettese, Takács István, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának egyetemi tanára, 

Szabó András, az iData Kft. alapító-tulajdonosa, Vitkovics Péter, Megakrán Zrt. igazgatósági tagja, a 

Változásmenedzserek.hu alapító-tulajdonosa, valamint Gaál József, a Szimikron Kft. alapító-

tulajdonosa, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara iparfejlesztésért és innovációért felelős alelnöke.  

A konferenciát Szigeti Ádám, az Óbudai Egyetem kancellárja értékelte a Zárszó megtartásával. A 

pénzügyi és vállalati szektor vezető közgazdász szakemberei, egyetemi oktatók, közgazdász-hallgatók 

széles körben látogattak el a konferenciára. 

A tanácskozás központi témáját a vállalatiránytás jelenlegi és jövőbeli kihívásai, továbbá a felelős 

vállalatirányítás gyakorlata adta, melyet a versenyképesség makro- és mikro szintű összetevői 

foglaltak keretbe. A felelős vállalatirányítási gyakorlatok elterjedése jelentősen hozzájárulnak hazánk 

versenyképességének növeléséhez, hiszen a magas színvonalú és átlátható elvek mentén működő 

vállalatirányítás javítja a hatékonyságot, növeli a vállalatok értékét. A hazai vállalatok eredményes 

vezetéséhez kapcsolódó erőforrás-felhasználás és -mozgósítás mikéntjéről a közönség aktív 

részvételével folyt az eszmecsere.  

A konferencia konklúziója olyan optimális, a gazdaság-állam-tudomány vetületében megvalósult 

szakmai együtt-gondolkodás, mely a hazai cégek vállalatirányítási jellemzőit számba véve, fejlődés- és 

növekedés fókuszú, állami szerepvállalást és kormányzati támogatást jól hasznosító, az oktatásra 

valós erőforrásként és versenyképességi tényezőként építő, megfelelő tulajdonosi szemlélet 

kialakítása irányába mutat.  

A Vállalatiránytás Felsőfokon 2017 Konferenciát hagyományteremtő céllal rendeztük, mely újbóli 

megrendezésére előreláthatóan 2018. őszén kerül sor. 

Néhány hallgatói gondolat a konferenciáról: 

„szeretném megköszönni a magam és hallgatótársaim nevében a meghívást erre a nagyszerű 

konferenciára. Nagyon érdekes és szép előadásokat hallhattunk. Az előadók nagyon magas szakmai 

tudásról adtak számot a hallgatóságnak.” Tibor 

„Nagyon jó ötlet volt az élőben kérdezés, …. "plusz funkcióval" bővültek az előadások, és persze jó, 

hogy utána egyesével kitértek az előadók a jelenlévők által feltett kérdésekre. ….. nagyon hasznos volt 

azt látni, hogy egy kis vállalkozásból milyen módon, milyen stratégiával és szemléletmóddal lehet 



egyrészt megteremteni azt, hogy jó légkör legyen a Cégen belül, másrészt, a folyamatos növekedést, 

bővítést hogy lehet kivitelezni.” Tamás 

„A konferencia nagyon érdekes volt számomra. Sok új információt nyújtott, és több olyan tudást is 

megerősített bennem, amit eddigi tapasztalataim adtak.” Katalin  

„Mind szervezettségében, mind az előadásokat tekintve egy jó, tanulságos konferencián 

vehettünk részt.” Péter 

„Hasznos volt számomra, hogy vannak olyan ifjúsági szervezetek, ahova be lehet regisztrálni…Amit 

sajnáltam, hogy az egyes témákra kevés idő jutott. Volt néhány kiemelt téma, amiről szívesen 

hallottam volna többet.” Tamás 

„A konferencia előadásai több tanulsággal is szolgáltak, melyekből számomra a leglényegesebb a 

magyar gazdaságot sújtó munkaerőhiány, ami a jövőben egyre jobban fokozódik, melyre megfelelő 

választ kell adni a piac szereplőinek, a kormánynak illetve az oktatási intézményeknek. Összességében 

nagyon tetszett a konferencia, mind az előadók összeállítása, mind az előadások tartalma” Gábor 
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