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A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja,
hogy programjaival segítse a fiatal vállalkozókat az elindulásban,
a sikeres működésükben, mentorálasban, és lehetőséget
teremtsen számukra a találkozásra, a kapcsolatok építésére,
továbbfejlődésre.
A Bizlounge üzleti klub szakmai támogatójaként a HKIK
mindenkori célja, hogy támogassa a megye gazdasági
fejlődését, hozzájárulva egy friss, innovációs potenciálban,
megújulási alternatívákban gazdag helyi gazdasági környezet
megteremtéséhez. A cél elérésének kulcskérdése, hogy a
globalizálódó világ vidéki városokra gyakorolt elszívó hatását
csökkentve megmutassuk a helyi közösségnek és a ránk
kíváncsi világnak, hogy milyen sokszínű és produktív szellemi
tőke lakik közvetlen környezetünkben.

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.hkik.hu

BizLounge
M E G H AT Á R O Z Ó V Á L L A L K O Z Ó K . K Ö Z É L E T I S Z E M É LY I S É G E K .
T E T T R E K É S Z S É G , I N S P I R Á C I Ó . B O R K Ó STO L Ó ,
GASZTRONÓMIAI KÜLÖNLEGESSÉGEK, KÖTETLEN
NETWORKING. ÜZLETI LEHETŐSÉG ÉS INFORMÁCIÓ.
MINDEN HÓNAPBAN EGY SZERDA ESTE,
É S E G Y I Z G A L M A S H E LY S Z Í N . E Z A B I Z L O U N G E .
LEGYEN RÉSZESE!
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GARANCSI ISTVÁN

Vendégeink voltak
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, KeletKözép-Európa legnagyobb hacker konferenciájának, a Hacktivity-nek a
tulajdonosa és a TEDx Danubia atyja. És alig múlt 40…

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.

D O B A I AT T I L A
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
egy mélyen morgó Harley-Davidson motorral érkezett a BizLounge
pódiumbeszélgetésére, egy olyan géppel, amelynek hallatán és láttán
kitárulnak a női szívek.

T O R N Ó C Z K Y A N I TA
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.

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.

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

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.

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 BizLounge 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.

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.

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.

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. Kücsön Gyula, sikert sikerre halmoz az
üzletben, ám ma is olyan intenzitással és alázattal éli életét, mintha
még semmire sem jutott volna. Arról kérdeztük vendégünket, hogy
miként élte meg, amikor cégét milliárdokért vásárolták fel, és arról is,
hogy van-e élet egy nagy siker után.

H A R M AT I L Á S Z L Ó
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 során az első vendég, aki Egerben lett
sikeres nagyvállalkozó.

LÁZÁR VILMOS
Aranykovács fia a BizLounge 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 — a magyar vállalkozók egyik
hírességét faggattuk a Fúzióban.

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.

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.

L A K A T O S Z S O LT
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.

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: Benkő
Vilmos az első e pódiumon, akinek farzsebében amerikai
útlevél is lapul.

L E I S Z T I N G E R TA M Á S
Elméleti fizikusként lépett ki a rendszerváltást után nem sokkal a nagybetűs
ÉLETbe, ahol hamar rátalált a leggazdagabb magyarok közé vezető útra.
Sokszínű portfóliót épített, amelynek egyik legfőbb jellemzője, hogy változhat. Az
állandóságot Leisztinger Tamás életében a sakk és a foci iránt rajongása, továbbá
fegyelmezettsége és kitartása képviseli.

S O LT É S Z G E R G Ő
Bank és bor – évekig élt kettős életet az egri borvidék egyik sztárborásza, aki
a fővárosban egy bankban épített üzletágat, és nem mellesleg egy pincészet
fejlődésének irányításában vett részt Ostoroson. A borvidék legnagyobb
vállalkozása első emberének látásmódja egyedi, egyszerre kíméletlenül és
professzionálisan üzleti, ugyanakkor kreatív borászi – sajátos e házasítás.

MACSINKA JÁNOS
Megjárta a gasztroszakemberek el caminoját. Olyan
értékekkel tért haza, amelyek árát pénzben nehéz
megbecsülni, és amelyeket még nehezebb nap mint nap
újrateremteni. Egyszerre üzletember, marketinges és séf,
megszállott vendéglős és szigorú könyvelő. Macsinka János
úton halad afelé, hogy próféta legyen a saját hazájában.

JUHÁSZ ÁDÁM
A borvidék egyik nagyra törő pincészetének első számú vezetője – fiatal,
határozott, lát a jövőbe. Az ő családjukban megtörtént a generációváltás a
cég élén: a több mint húsz éves vállalkozás életében új fejezet kezdődik.
Juhász Ádámot egyebek között arról faggatunk majd, hogy a vezetésével
milyen irányban halad tovább Eger egyik legnagyobb pincészete.

KÁLLAI GÁBOR
Ahol véget ér sakktábla, ott kezdődik a küzdelmek valósága.
Okosabbá tesz és tisztábbá teszi a látásunkat a sakk – mondja
Putyin, aki csak egy azok közül a híres emberek közül, akik
szerint a sakk az elme egyik legnagyszerűbb fenőköve.
Kállai Gábor nemzetközi nagymester sakkozó szerint az
üzletembereknek is hasznos lenne, ha többet sakkoznának,
és egy interaktív csapatjáték keretei között a csoportos
döntéshozás titkait is elárulta.

HAJDÚ PÉTER
Egyik közismert karaktere és egyben népszerű közvetítője annak a
különös világnak, amelyben a nézettség, a követők és a lájkok száma
szerint alakulnak a hírességek különféle rangsorai és gázsijai. Hajdú Péter
műsorvezető, üzletember, vállalkozó, aki keresi az üzleti lehetőségeket
a médián túli területeken is – eljött, hogy többet tudhassunk meg az
életéről és üzleti elképzeléseiről.

OROJÁN SÁNDOR
Eljött az ideje. Mélységi felderítő, utcai harcos, stratéga,
elemző vagy épp szóvivő – nem válogat a politikai színpad
adta szerepek között. A színfalak mögött is feltalálja magát,
igazi rendszerszervező. Csapatjátékos, aki felkészült a hosszú,
emberpróbáló küldetésekre. Nem mellesleg a BizLounge
három éve az ő ötlete volt. Évadnyitó vendégünk Oroján
Sándor, aki egy új út felé veszi az irányt.

HABIS LÁSZLÓ
Mintha mindig is Eger polgármesterének készült volna. Közgazdász,
közigazgatási szakember, banki szakember – széleskörű tapasztalatinak
tőkéjét 13 éve e város irányításába fekteti. A BizLounge vendége a
negyedik polgármesteri ciklusára készülő Habis László volt, akit nemcsak
a politikai pályájáról kérdeztük, hanem arról is, hogy szerinte milyen lesz
Eger a jövő évtizedekben.

NAGY RÉKA
Modell, műsorvezető, színésznő – és nem mellesleg egri, sőt: nagyon egri.
Alapító tagja az Eger Sikeréért Egyesületnek, modellversenyt nyert, külföldön
is ismertté vált, tévében szerepel. Vivienként ismerhetjük az utóbbi évek egyik
legérdekesebb magyar tévésorozatában – különféle utak nyílnak előtte. Kedves
beszélgetőtárs, a munkában profi – Nagy Réka, egy olyan világba vezette be
hallgatóságát, ahova sokan vágynak, de csak kevesek jutnak be.

N E S Z M É LY I E M I L
Az első magyar, aki az északi útvonalon jutott fel a Mount Everest északi,
8848 méter magas csúcsára. Magát amatőr hegymászónak tartja a nem
mellesleg keresett ügyvéd, akinek sokat segített, hogy a himnuszt is dúdolta
a csúcstámadáskor. A 43 éves dr. Neszmélyi Emil ugyancsak nem mellesleg
asztmás, aki példájával teljes élet élésre bátorítja sorstársait. Az egri BizLounge
vendége arról beszélt, hogy alig van nehézség, amelyet hittel és a kitartással
ne lehetne leküzdeni.

HAMVAS BÉLA – A BOR FILOZÓFIÁJA – EXKLÚZÍV 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 tölthettünk egyet a kóstoló
asztalról, vagy válogathattunk a svédasztal falatkáiból – a megújult
BizLounge élményestje felejthetetlen volt mindazok számára, akik
velünk tartottak a borgasztronómiai kéjutazásra, egy kis művészettel

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 volt a 2019-es BizLounge évadnyitó vendége,
aki a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari
alelnöke is egyben, s aki nem érkezett egyedül: divatbemutató
keretében tárta elénk, miként válnak mindennapjaink részévé a
magyar díszítőművészet ikonikus motívumai a mai divatnak és
igényeknek mindenben megfelelő ruhákon.

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, fél
év múlva sikerült megvásárolnom
a szállodát, amelyet korábban csak
üzemeltettem. Köszönet érte a
BizLounge-nak!”

Opra-Bódi Sándor.

Hotel Unicornis Eger

ÉLMÉNY ÉS ÜZLET

VITORLÁZÁS
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 már 4 hajóval zajlott a
BizLounge túravitorlázás, közel 30 vendégünk ismerkedett meg a vitorlázás alapjaival és a játékos versenyekkel.

A BizLounge flottavitorlázás célja, hogy a vitorlázás felejthetetlen közösségi élmény legyen minden résztvevő számára.
Kényelmes hajókkal utazunk, profi kapitányokkal, így ideális alkalom arra, hogy aki nem próbálta még ki a vitorlázást, az
megismerkedjen a tengeri hobbihajózás páratlan világával. A pozitív élményre garancia a lap alján lévő fényképes beszámoló.

2020-ban tavasszal és ősszel vitorlázunk, a VMG Yachting vitorlás túrájának részeként! Várhatóan
2-3 egri hajót indítunk útnak a VMG 5-6 hajós flottájához csatlakozva, így garantált a jó közösség,
az új üzleti és baráti kapcsolatok lehetősége!

Az alvás két fős kabinokban történik, miközben a hajó kikötőben van, vagy csendes, biztonságos
öbölben horgonyoz. A tisztálkodási lehetőségek a hajón adottak (két wc-fürdőkabin található a
hajókon), és a kikötők is kiváló tisztaságú, ingyenes helyiségekkel rendelkeznek. A hajókon van
áram és wi-fi. Az étkezést egyénileg oldjuk meg, de lehetőség van közös főzésre is – a hajókon
teljesen felszerelt konyha található mosogatóval, sütővel, tűzhellyel, mikrohullámú sütővel,
hűtőszekrénnyel és fagyasztóval.

A tavaszi túra időpontja május 23-30.
Helyszín: Adriai-tenger, Horvátország.
A részvételi díj 220.000 Ft, ami tartalmazza a hajóbérlést (szállást), biztosítást, a kapitányok díját és
a kikötői díjakat is. Ezen felül az utazás és étkezés költsége terheli csak a résztvevőket. Induló és
érkező kikötőnk a Rogoznica Marina lesz.

Az őszi túránk előreláthatólag szeptember végén lesz, részleteket nyár elején tudunk mondani.

ÉLMÉNY ÉS ÜZLET

SÍELÉS
A BizLounge 2020-tól évente közös síelést is szervez tagjainak, hogy a havi klubestek és évi
rendszeres vitorlázás mellett tovább bővítsük a közösségi élmények kínálatát.

A 2020-as síelés helyszíne Heligenblut volt, 16 vendégünk hódolt a legnépszerűbb téli sportnak
Ausztria legmagasabb csúcsa, a Grossglockner “árnyékában” valamint a Mölltal-gleccseren.

2021-ben előreláthatólag január második hetében síelünk együtt, de addig is szervezünk
egynapos síkirándulásokat az Alacsony-Tátrába, az időjárás függvényében. Részletek erről a
BizLounge facebook oldalán lesznek.

BizLounge

EDDIGI HELYSZÍNEK

Minden hónapban egy este,
egy izgalmas egri helyszínen.
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

Média partnerek

A rendezvények résztvevőit
kérjük, hogy lehetőségükhöz
mérten, magánszemélyként vagy
cégükönkeresztül támogassák a
BizLounge közösségét, hogy továbbra
is biztosíthassuk programjainkat az
érdeklődők számára!

Szakmai partnerek
A BizLounge vendégeinek szállását a
Hotel Eger & Park biztosítja.

www.bizlounge.hu
info@bizlounge.hu
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
ZÓLYOMI ANDREA FŐSZERVEZŐ
+36-20-998-4075

