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„Ne engedd, hogy elvegyék Tőled a világ egy részét!”

A sokatmondó előadáscím a „nem látható világ” és a vállalkozás kapcsolatára utal. A vállalkozás „nem 
természetes” dimenzióit világítja meg a Biblia tükrében. Milyen pozitív hatásai vannak egy bibliai alapelvekre 
épülő vállalkozásnak? Feltétlenül versenyelőnyben van az a vállalkozó, aki „bevonja Istent üzlettársnak”? Az 
est során többek között szó esik a mai gazdasági bajok fő forrásáról, a kapitalizmus erkölcsi alapjairól és a 
biztonságos befektetésről is.

Főelőadó: Kiss György – a Budapesti Corvinus Egyetemen tanít, saját vállalkozásokat vezet itthon és az 
EU-ban és egy gyülekezet pásztora egyben. Élete első 30 évét a tudományos világban töltötte és sokáig azt 
hitte, hogy a kereszténység unalmas, korlátozza az életét és szegénynek kell lenni egy jó kereszténynek. Az 
igazság azonban éppen ennek az ellenkezője, erről fog beszélni az előadásában.

PROGRAM:
17:30 – 18:00     Regisztráció (kávé, sütemény)

18:00 – 18:50     Előadás: Kiss György, egyetemi oktató, vezérigazgató és Bibliatanító 

    – Ne engedd, hogy elvegyék Tőled a világ egy részét! 

18:50 – 19:05        Előadás: Mohácsi Gábor, az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont  

tulajdonos-ügyvezetője 

   – Személyes történetem: Hogyan alakítja a szemléletmód a vállalkozást és 

az egész életet

19:05 – 19:50     Kerekasztal-beszélgetés: 

Nagy György, a Magnew Kft. tulajdonos-ügyvezetője,  

Szilvásy László, a Lead-Holding Zrt. tulajdonos-ügyvezetője,         

Szabó Szilárd, a Stone-Dekor Kft. tulajdonos-ügyvezetője,

Robert Pausic, az SCnet tulajdonos-ügyvezetője

Kőrös Sándor, a Sigma-Pro Kft. tulajdonos-ügyvezetője és

Mohácsi Gábor, az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont tulajdonos-ügyvezetője.

19:50 – 20:00      Fórum – Kérdések és válaszok

20:00 – 20:15     Előadás: Süveges Imre, a Frontvonal Alapítvány és az Omega Hálózat elnöke

– Az ismeretlen megismerésének módja

20:15 –                Állófogadás

Az előadók gyakorlatiasan, példákkal szemléltetve nyújtják át tapasztalataikat.
Értékes előadásokat hallhatunk évtizedek óta sikeres cégeket vezető vállalkozóktól, megismerhetjük 
nézeteiket, első kézből kaphatunk információkat, ötleteket.



2

JELENTKEZÉS: Az uzletiforum@frontvonal.hu e-mail címen.
A részvételi díj 5.000 Ft, mely a helyszínen fizetendő (az ár magában foglalja a belépőt, a fogadást és a 
frissítőket). 

HELYSZÍN: 1132 Budapest, Kádár u. 8.

DRESS CODE: Üzleties megjelenés

A programra olyan cégtulajdonosokat/cégvezetőket várunk, akik hosszú távon 
kamatozó, bölcs döntésekre szeretnék építeni az életüket és a vállalkozásukat.

KAPCSOLAT:
E-mail: uzletiforum@frontvonal.hu 

Tel.: +36 70 360 9841

TÁMOGATÓK:


