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Meghatározó vállalkozók. Közéleti személyiségek. 
Tettrekészség, inspiráció. Borkóstoló, gasztronómiai 
különlegességek, kötetlen networking. Üzleti lehetőség 
és információ. Minden hónapban egy szerda este, 
és egy izgalmas helyszín. Ez a BizLounge. 
Legyen részese!

Tervezett vendégeink 2019-ben: 

Nagy Réka, Fejérdy Zsófia, 
Gattyán György, Garancsi István, 
Honfi Gábor, Juhász Ádám

Tervezett Időpontok
2019

január 16.
február 13.
március 13.
április 10.
május 15.
június 12.
szept 11.

október 16.
november 13.
december 11.

Aki kérdez:
Mester Sándor

BizLounge

Save the Date



Vendégeink voltak

Beck György
Egyenes volt az útja a matematikusi diploma megszerzésétől az informatikába 
és az informatikai multik világába. Több nagy nemzetközi IT cég helyi 
leányvállalatát vezette. Aztán átállt a távközlés oldalára. Ma a Vodafone 
Magyarország elnöke. Kemény, profi, állhatatos — szakasztott olyan, mint a 
híres vízilabdázóink. Akiknek egyébként társelnöke a pólósok nemzeti 
szövetségében.

Papp Péter
Álma és munkájának célja, hogy Magyarország az informatikai biztonság 
nagyhatalma legyen. Szülei Erdélybe becsempésztek neki egy ZX Spektrumot 
– ezzel kezdte meg ismerkedését az informatikával. Az örök tornacipős fiúból 
programozó matematikus lett, piacvezető informatikai biztonsági cég 
tulajdonosa és elnöke, címzetes egyetemi docens, Kelet-Közép-Európa 
legnagyobb hacker konferenciájának, a Hacktivity-nek a tulajdonosa és a 
TEDx Danubia atyja. És alig múlt 40…



Dobai Attila
Életfogytigos. Amíg él, ő a tiszteletbeli elnöke a Harley Owners Group 
budapesti chapterének. Az egyedülálló motormárka szerelmese és e márka 
hívőinek felkent vezetője. Üzletet csinál abból, ami az élete, és megszépíti 
mások életét azzal, amit csinál. Dobai Attila minden bizonnyal egy mélyen 
morgó Harley-Davidson motorral érkezik majd a májusi BizLounge 
pódiumbeszélgetésére, egy olyan géppel, amelynek hallatán és láttán 
kitárulnak a női szívek.

Tornóczky Anita
Otthonosan mozog a sztárok világában, de nem jön zavarba, ha kormányfők 
társaságában kell megjelennie. Kemény, ha heves a vita, és keményen ítéli el 
azokat, akik kiszolgáltatottak sérelmére követnek el bűncselekményt. Az 
állatmentés neki nem hobbi, hanem meggyőződésből fakad és létforma. 
Medgyessy Péter nevelt lánya lesz a BizLounge júniusi pódiumvendége.



Hetényi Márk
A Nagy Változtató. A gazdaság azon szegmensében csillogtatja a 
transzformeri képességeit, amely nem a gyors, hanem az üzembiztos 
változtatások híve. Az Újvilágban szerzett diplomáinak köszönhetően 
egyszerre látja át az informatikát és a banki működést – a digitalizáció 
számára nem feladat, hanem szenvedély. Az MKB Bank egyik vezetője a 
BizLounge áprilisi vendége.

Csetényi Csaba
Reggelihez kiflit és tejet szállított ki első vállalkozásában, amellyel gyorsan 
befuccsolt. A kommunikáció a szakterülete, de a minőségi szivarok 
forgalmazásában és a vendéglátásban is sikeres. Nézett már farkasszemet 
felfegyverzett nehézfiúkkal, meghálálta a megrendelést, amikor olyanok 
voltak az idők — hosszú, küzdelmes és tanulságos volt az útja a 
péksüteménytől a Hamu és Gyémántig. 

Buranits Ildikó 
A MOM Sport ügyvezetője, a WBPF főtitkára és a Hegyvidéki 
Fitparádé megálmodója — az első nő a BizLounge pódiumán. 



Hegedűs Éva
Nem született bele az anyagi jóba, megdolgozott a felemelkedésért. Bejárta 
az államigazgatás területét, helyettes államtitkárként ért el ott a csúcsra, de 
a profit világában is meg akarta méretni magát. Egyszerre munkamániás és 
családmániás, ami első hallásra lehetetlenségnek tűnik. Erősségei között az 
egyik a kitartás, a másik a kreativitás a problémák megoldásában. A többit 
azok ismerhetik meg, akik eljönnek a szeptemberi BizLounge-ra, amelynek 
vendége az egyik legdinamikusabban fejlődő bank, a GRÁNIT Bank 
elnök-vezérigazgatója, az egri származású Hegedűs Éva.

Kiss Norbert
Győzelemre született, aki ha nem állhat a dobogó legmagasabb fokára, 
vesztesnek érzi magát. Szimulátoron kezdte az autóversenyzést, de valóságos 
csúcsokat hódított meg, mert szenvedélyesen szereti a sebességet és a 
küzdelmet, és mert szenvedélyesen szereti a mezőnyből először megpillantani 
a kockás zászlót. Büszke kétszeres kontinensbajnok, aki alázattal szolgál 
jótékony célokat.



Széles Gábor
Magyarország 4. leggazdagabb embere. Amikor a műegyetem elvégzése 
után megkezdte mérnöki pályáját, valószínűleg nem gondolta, hogy egyszer 
majd mágnásként emlegetik. Iparmágnásként, sajtómágnásként — a 
Műszertechnikától egyenes volt az útja a leggazdagabb magyarok krémjébe. 
Ő nem maradt politikailag semleges. Ha úgy látta fontosnak, szerepet vállalt 
pártvezetésben, ha mondanivalója volt, mikrofonhoz lépett az ország főterén, 
és a menet élére állt, ha úgy látta, ezt kell tennie.

Gacsal József  
A magyarországi infokommunikációs ipar közismert és közkedvelt 
személyisége. Nemzetközi vállalatok hazai leányvállalataiban emelkedett fel 
az első számú helyi vezetői pozícióiba. Humora egyedi, élmény vele 
beszélgetni. Kemény fából faragták: kedvenc sportja a rögbi — nemcsak nézi, 
hanem csinálja is.



Harmati László
Olyan időkben kezdte karrierjét, amikor az áfész, a merkur és hasonló 
retrósan hangzó szavak különös jelentéssel bírtak. Szerinte a vállalkozáshoz 
érzék kell, nagy kitartás és a hajlandóság az áldozatvállalásra. Lendülete 
nem lankad, mert van kiért dolgozni és van kinek átadni majd a 
vállalkozásokat. A BizLounge fennállása óta először fogad pódiumán olyan 
vendéget, aki Egerben lett sikeres nagyvállalkozó.

Kücsön Gyula
Amihez nyúl, arannyá válik— a sikeres üzletemberről szokás állítani, hogy 
csodákra képes. Az üzleti életben sem istenek, hanem halandók 
tevékenykednek, sikerüknek csak egyik oka a saját képesség, erőfeszítés. A 
BizLounge februári vendége Kücsön Gyula, aki sikert sikerre halmoz az 
üzletben, ám ma is olyan intenzitással és alázattal éli életét, mintha még 
semmire sem jutott volna. Arról kérdezzük majd vendégünket, hogy miként élte 
meg, amikor cégét milliárdokért vásárolták fel, és arról is, hogy van-e élet egy 
nagy siker után.



Méder Áron
Földkerülő szólóvitorlázó, vitorlás oktató és világutazó, a Békét és szelet 
könyv szerzője. Európai rekorder, hiszen a valaha volt legkisebb európai 
hajóval, egy alig 6m-es lélekvesztővel kerülte meg sikeresen a Földet. 3 évig 
utazott, tapasztalatból fakad a mottója, miszerint “a vándort az út is 
eltartja”. Tanulságos történetekből kifogyhatatlan személyiség, nem 
mellesleg a 2019-es BizLounge Flottavitorlázás vezetője lesz.

Benkő Vilmos
Self-made man, az Amcham korábbi elnöke. Beszél és tanít a beszédre, üzletel 
és üzletre nevel. Egy kókadt régiós startupból neki is köszönhetően lett a New 
York-i Nasdaqon sikersztori. Texasban William, itthon szimplán Vili: a 
BizLounge februári vendége, Benkő Vilmos az első e pódiumon, akinek 
farzsebében amerikai útlevél is lapul.



Kárász Róbert
Kacérkodott a színészettel, gyűjtött pénzt a flaszteron utcazenészként, aztán 
a tévékamerák előtt kötött ki. Műsort vezet, fennmaradó idejében és 
energiájával pedig a fogyatékkal élőkön segít — az ország legnevesebb 
személyiségei támogatják. A saját ötletéből kinőtt Ezer Lámpás Éjszakája 
program keretében az eltűnt gyerekek megtalálásán fáradozik. A BizLounge 
őszi szezonnyitóján a pódiumbeszélgetés a médiáról, az üzletről és a 
jótékonykodásról szól majd.

dr. Fürjes Balázs
Rekordidő alatt épít fel mindent, ami a keze ügyébe kerül — képesnek tűnik 
a lehetetlenre. Derekasan állja a sajtó ütlegeit, ha azért támadják, mert van 
sapkája, és akkor is, ha azért, mert nincs. Tiszta szívből siratja a budapesti 
olimpiát. Agilis szervező, profi kommunikátor, parádés debattőr — az egyes 
kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos az első olyan 
vendége a BizLounge pódiumbeszélgetésének, aki a 100 milliárdos 
költségvetési magasságokban is járt már.



Lázár Vilmos
Aranykovács fia a BizLounge márciusi vendége, aki sportoló és üzletember egy 
testben és lélekben. A fogathajtás megasztárjaként tiszteli az ország, s egyike 
annak az első ötvennek, akik hazánk ügyeire a legnagyobb befolyással 
vannak. Több mint harminc éve éli életét az üzletben is, a CBA egyik 
emblematikus vezetője — legközelebb a magyar vállalkozók egyik hírességét 
faggatjuk a Fúzióban.

Rákay Philip
Dúskál az irigyekben. Mindig jó abban, amire vállalkozik. Mindig jó ott, ahol 
a jókra van szükség. Tehetséges és kemény, megnyerő és szenvedélyes, 
igényes és kitartó. Médiaszemélyiség, aki több mint valamely média 
személyisége.

Lakatos Zsolt
Könnyű kérdezni, mert színes személyiség, és mert élete fordulatokban 
gazdag. Katolikus, tizenhárom gyermeküket nevelik feleségével. Élete 
küzdelmekkel teli, de törekszik keresztényként élni. Hit és üzlet, lelki 
gazdagság és profit, szív és kassza – az ellentétek békéjét keressük ezen az 
estén.



Katrics Krisztina – Divatbemutató 
Szellemi vezető egy alkotó műhelyben, ahol nagy gonddal és finom ízléssel 
a magyar örökségünk egyik értékét éltetik tovább. A megújuló magyar 
öltözködéskultúra neves személyisége lesz a BizLounge évadnyitó vendége, 
aki a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke is 
egyben, s aki nem érkezik egyedül: divatbemutató keretében tárja elénk, 
miként válnak mindennapjaink részévé a magyar díszítőművészet ikonikus 
motívumai a mai divatnak és igényeknek mindenben megfelelő ruhákon.

Hamvas Béla – A bor filozófiája  
Exkluzív zenés est
Hamvas Béla legismertebb műve “A bor filozófiája”. Borfogyasztáshoz 
javasolt alapmű, garantált élvezet és kulturális élmény minden borkedvelő 
egri és nem egri számára. Főleg Szabó Sipos Barnabás előadásában, némi 
élőzenei aláfestéssel, énekszóval és vetítéssel. Közben tölthetünk egyet a 
kóstoló asztalról, vagy válogathatunk a svédasztal falatkáiból – a megújult 
BizLounge következő élményestje felejthetetlen lesz mindazok számára, akik 
velünk tartanak a borgasztronómiai kéjutazásra, egy kis művészettel és 
kiváló panorámával megfűszerezve!



Találkozásból üzlet
Nem elsődleges célja a BizLounge-nak, hogy a klub tagjai egymással 
üzleteljenek, mégis örömmel tölt el minket, hogy az inspiráción, közös 
élményeken és gondolkodáson alapuló kapcsolatépítés elhozta az első 
komolyabb üzleti sikert egyik vendégünk számára. Lezajlott klubtagjaink 
között az első négyszázmillió forintot meghaladó tranzakció, ráadásul az üzlet 
finanszírozása is egy klubtagunk segítségével történt. Ehhez az első 
kézfogásra a BizLounge egyik estjén került sor, még 2017-ben.
 
"A terveim épp megfenekleni látszottak, amikor a BizLounge estjén 
találkoztam Lakatos Zsolttal. Annak az estének köszönhetően, félév múlva 
sikerült megvásárolnom a szállodát, amelyet korábban csak üzemeltettem. 
Köszönet érte a BizLounge-nak!" – mondta Opra-Bódi Sándor.

Opra-Bódi Sándor
Hotel Unicornis Eger



Média partnerek

A klubestek nyitottak, bárki érkezhet. 
A belépés feltétele a helyszíni regisztráció.
Belépő: INGYENES
Borkóstoló: INGYENES
Vacsorafalatkák: INGYENES

A rendezvény résztvevői a helyszínen becsületkassza jelleggel 
támogathatják a BizLounge szervezőjét, az Y Vállalkozói 
Egyesületet, az ingyenes részvétel fejében.

Támogatóknak

A BizLounge vendégeinek szállását a 
Hotel Eger & Park biztosítja.

Szakmai partnerek

A klubestek értéket közvetítenek, és meghatározó vállalkozóknak nyújtanak 
találkozási lehetőséget. Ha Ön szívesen támogatná a BizLounge által képviselt 
minőséget és értékeket, vagy szeretné, hogy az Ön cége kiemelten jelenjen 
meg a BizLounge üzleti köre számára, válasszon szponzori csomagjaink közül. 
Legyen Ön is a BizLounge támogatója, a részletekért forduljon Zólyomi 
Andrea főszervezőhöz!



BIZLOUNGE – ÉLMÉNY ÉS ÜZLET 

A BizLounge középpontjában a közösség, a közösségi élmény áll. Ennek 
részeként nemcsak üzleti esteken és különleges programokon várjuk a 
gazdasági élet szereplőit, hanem 2018-tól együtt vitorlázunk az Adrián.
2019-ben 4 hajóval zajlik majd a BizLounge túravitorlázás!

Időpont: 2019. június 1 – 8. 
Helyszín: Adriai-tenger, Horvátország

Egy hét az Adrián, minden este kikötőben. A hajók összkomfortosak, 4 külön 
hálókabinnal, 2 fürdőszobával és felszerelt konyhával rendelkeznek.

Várható részvételi díj: 180.000Ft, ami tartalmazza a hajóbérlés (szállás) 
minden költségét, a kapitányok díját és  a kikötői díjakat is. Ezen felül az 
utazás és étkezés költsége terheli csak a résztvevőket. 

Jelentkezés: Zólyomi Andrea (+36-20-998-4075)



WWW.BIZLOUNGE.HU
INFO@BIZLOUNGE.HU

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

ZÓLYOMI ANDREA FŐSZERVEZŐ (+36-20-998-4075)


