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Budapestre jön Európa pénzügyeseinek krémje 
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A EuroFinance konferenciát először rendezik Kelet-Európában.  

Nálunk vendégeskedik Európa pénzügyeseinek krémje. Közel kétezer résztvevővel, 650 
nagyvállalat képviseletében, három napon át tart a EuroFinance, a vállalati pénzügyi szektor 
legnagyobb tanácskozása a kontinensen. A konferenciát először rendezik Kelet-Európában - 
közölte a Hungarian Treasury Club. 
A résztvevők 67 szekcióban több mint száz előadót hallgathatnak meg a konferencián, melyet 
a Hungexpo területén rendeznek 2014. október 15-17-én. 
A fő előadók között ott lesz a konferenciát szervező brit Economist csoport egyik vezetője, a 
The World in 2015 főszerkesztője, Daniel Franklin; a TomorrowToday Global társ-alapítója, 
Dean van Leeuwen; a De Montfort egyetem (UK) előrejelzés és innováció professzora, James 
Woudhuysen és az Apple (USA) korábbi kreatív hirdetési igazgatója, Ken Segall. 
A konferencia tematikájának a súlypontja idén az, hogy hogyan hasznosíthatják a vállalati 
pénzügyi vezetők a formabontó innovációt (disruptive innovation). 
További információk a konferencia honlapján érhetőek el. 

 



Okt. 2 
 

Budapesten rendezik meg az EuroFinance konferenciát 
 
http://www.hirado.hu/2014/10/02/budapesten-rendezik-meg-az-eurofinance-konferenciat/# 
Forrás: MTI | 2014. 10. 02. 10:54:52 
 
Először rendezik meg Budapesten az EuroFinance konferenciát, a világ legnagyobb vállalatai 
pénzügyi vezetőinek tanácskozását - tájékoztatta a Hungary Treasury Club az MTI-t. A 
szervezők 650 nagyvállalat képviseletében kétezer résztvevőre számítanak, akik 67 
szekcióban több mint száz előadót hallgathatnak meg a három napos konferencián, melyet a 
Hungexpo területén rendeznek 2014. október 15-17-én. 

A közlemény szerint az, hogy a European Association of Corporate Treasurers (EACT), 
az európai pénzügyi vezetők szervezete először rendezi konferenciáját Kelet-Európában, 
komoly elismerése a magyar tagszervezet, a HTC munkájának. 
 A rendezvény fő témája idén az, hogy hogyan hasznosíthatják a vállalati pénzügyi 
vezetők a formabontó innovációt, illetve a konferencia alkalmából választja meg új elnökét az 
európai szervezet, az EACT.  

 
A HÍR TOVÁBBI MEGJELENÉSEI 

(Okt. 2): 
  

  
 

1. Budapesten rendezik meg az EuroFinance konferenciát, a világ legnagyobb vállalatai 
pénzügyi vezetőinek tanácskozását. 2014.10.02. csütörtök. A szervezők 650 
nagyvállalat képviseletében kétezer résztvevőre számítanak 
http://hunhirado.hu/r=15?r=11&c=5075 
 

2. Nálunk konferenciáznak a világ legnagyobb pénzügyi szakemberei (Turizmusonline, 
2014.10.02 11:30) Először rendezik meg Budapesten az EuroFinance konferenciát, a 
világ legnagyobb vállalatai pénzügyi vezetőinek tanácskozását.  
http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/nalunk_konferenciaznak_a_vilag_legnagy
obb_penzugyi_szakemberei 

 

3. Először rendezik meg Budapesten az EuroFinance konferenciát, a világ legnagyobb 
vállalatai pénzügyi vezetőinek tanácskozását 
http://www.ma.hu/uzlet/227066/Budapesten_tanacskoznak_a_vilag_legnagyobb_valla
latainak_vezetoi 
 

4.  Pénzügyi vezetők tanácskoznak Budapesten (Stop.hu, 2014.10.02 15:09) Először 
rendezik meg Budapesten az EuroFinance konferenciát, a világ legnagyobb vállalatai 
pénzügyi vezetőinek tanácskozását - tájékoztatta a Hungary Treasury Club (HTC) 
csütörtökön az MTI-t. http://www.stop.hu/gazdasag/penzugyi-vezetok-tanacskoznak-
budapesten/1267333/ 

 
5. http://propeller.hu/itthon/2995875-penzugyi-vezetok-tanacskoznak-budapesten  

 
 

 



 

Okt 15. 
 

 
 
http://www.hirado.hu/2014/10/15/eurofinance-konferencia-budapesten/ 
 
Főoldal / Gazdaság 

EuroFinance konferencia Budapesten 

Forrás: MTI | 2014. 10. 15. 09:13:01 
 

Szerdától három napon keresztül 650 nagyvállalat mintegy kétezer közép- és felsővezetője 
vesz részt a a Hungarian Treasury Club rendezte tanácskozáson, amely a vállalati pénzügyi 
szektor egyik legnagyobb rendezvénye a világban. 

A konferencia fő témája, hogyan tudják az adott vállalati és pénzügyi szervezetek, 
intézmények, nagyvállalatok előnyükre kihasználni az innovációból eredő változásokat, és 
hogyan tudnak alkalmazkodni a külső körülmények átalakulásához. A konferenciát 
beharangozó honlap szerint a technológiai fejlődés nagy kihívást jelent, a szabályozói 
környezet változása még a legjobban felkészült vállalati, banki pénzügyi osztályokat is 
váratlanul érheti. A globalizáció és az új üzleti modellek megjelenése bővíti az ügyfelek és a 
szolgáltatások lehetséges körét, de egyes vállalatokat romba is dönthet. 
 
A konferencián foglalkoznak majd az adózási környezet változásával, a nemzetközi 
devizakereskedelem újraszabályozásának hatásaival, a pénzügyi alapok helyzetével, a 
származékos pénzügyi termékek, az úgynevezett derivatívak kereskedelmének szigorításával, 
illetve az elektronikus bankszámlakezelés fejlesztéseivel. A konferencia visszatérő gondolata, 
hogy a technológiai változások és a globalizáció átformálja a vállalatok életét, a politikai és 
társadalmi rendszereket. Az innováció folyamatosan zajlik, amint kialakul egy működőképes 
üzleti modell, rögtön fel kell készülni, hogy már érkezik a következő. 



 
Emiatt is fontos a vállalati vezetőknek megvizsgálni, hogy milyen szerepe van a fenntartható 
fejlődésnek a vállalatok életében. Például az a mód, ahogy a vállalatok kiszámolják várható 
pénzügyi eredményeiket idejétmúlttá válhat a külső körülmények változásával. A mostani 
környezetben nehéz bármit is pontosan előre jelezni, de a makrogazdasági folyamatok 
ismerete nélkül nem lehet előre tervezni. A konferencián foglalkoznak majd a 2015-ben 
várható gazdasági változásokkal és a szabályozási környezet módosulásával is - olvasható a 
konferencia honlapján. 

 
A HÍR TOVÁBBI ONLINE  

MEGJELENÉSEI (OKT 15.) 

1. A világ egyik legnagyobb rendezvénye kezdődik ma Budapesten (Figyelő, 2014.10.15 
09:20) Szerdától három napon keresztül 650 nagyvállalat mintegy kétezer közép- és 
felsővezetője vesz részt a Budapesten megrendezett EuroFinance konferencián a 
Hungarian Treasury Club rendezésében, a tanácskozás a vállalati pénzügyi sze...  
 

2.  650 nagyvállalat tárgyal vállalati pénzügyekről Budapesten (Stop.hu, 2014.10.15 
11:16) Szerdától három napon keresztül 650 nagyvállalat mintegy kétezer közép- és 
felsővezetője vesz részt a Budapesten megrendezett EuroFinance konferencián a 
Hungarian Treasury Club rendezésében, a tanácskozás a vállalati pénzügyi sze...  
 

3. EuroFinance konferencia - 650 nagyvállalat képviselői tanácskoznak a vállalati 
pénzügyekről Budapesten MTI 2014. október 15., szerda 9:06 

Szerdától három napon keresztül 650 nagyvállalat mintegy kétezer közép- és 
felsővezetője vesz részt a Budapesten megrendezett EuroFinance konferencián 

http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/415167_eurofinance_konferencia_650_n
agyvallalat_a 
 

4.  EuroFinance konferencia - 650 nagyvállalat képviselői tanácskoznak a vál... 
(SzolnokiNapló, 2014.10.15 10:33) Szerdától három napon keresztül 650 nagyvállalat 
mintegy kétezer közép- és felsővezetője vesz részt  a Budapesten megrendezett 
EuroFinance konferencián a Hungarian Treasury Club rendezésében, a tanácskozás a 
vállalati pénzügyi sze...  
 

5. http://hir-ozon.hu/hirek/eurofinance-650-nagyvallalat-kepviseloi-tanacskoznak-a-
vallalati-penzugyekrol 

 
6. http://hitel.center/hirek/eurofinance-konferencia-650-nagyvallalat-kepviseloi-

tanacskoznak-a-vallalati-penzugyekrol-budapesten 
 

7. http://www.hirstart.hu/hk/20141002_penzugyi_vezetok_tanacskoznak_budapesten  
 

8.  EuroFinance konferencia - 650 nagyvállalat képviselői tanácskoznak a vál... 
(Elemzésközpont, 2014.10.15 10:19) Szerdától három napon keresztül 650 
nagyvállalat mintegy kétezer közép- és felsővezetője vesz részt a Budapesten 
megrendezett EuroFinance konferencián a Hungarian Treasury Club rendezésében, a 
tanácskozás a vállalati pénzügyi sze...  
 



9.  EuroFinance: 650 nagyvállalat képviselői tanácskoznak a vállalati pénzüg... (Ma.hu, 
2014.10.15 10:05) A konferencia fő témája, hogyan tudják az adott vállalati és 
pénzügyi szervezetek, intézmények, nagyvállalatok előnyükre kihasználni az 
innovációból eredő változásokat .  
 

10. Nagyvállalatok képviselői tanácskoznak (Téma.hu, 2014.10.15 10:05) Szerdától 
három napon keresztül 650 nagyvállalat mintegy kétezer közép- és felsővezetője vesz 
részt a Budapesten megrendezett EuroFinance konferencián a Hungarian Treasury 
Club rendezésében, a tanácskozás a vállalati pénzügyi sze...  
 

11.  EuroFinance konferencia - 650 nagyvállalat képviselői tanácskoznak a vál... 
(Webrádió, 2014.10.15 09:44) Szerdától három napon keresztül 650 nagyvállalat 
mintegy kétezer közép- és felsővezetője vesz részt  a Budapesten megrendezett 
EuroFinance konferencián a Hungarian Treasury Club rendezésében, a tanácskozás a 
vállalati pé...  
 

12.  Budapesten rendezik meg az EuroFinance konferenciát (Amdala, 2014.10.03 05:58) 
Először rendezik meg Budapesten az EuroFinance konferenciát, a világ legnagyobb 
vállalatai pénzügyi vezetőinek tanácskozását - tájékoztatta a Hungary Treasury Club 
(HTC) csütörtökön az MTI-t. A szervezők 650 nagyvállalat képvi...  

 
TELEVÍZIÓ Okt. 15 

 
RTL Klub TV Híradó 18h00  
Helyszíni riport és interjúrészlet Ónody Tamással  

 
 

Online fotóriport okt. 15 
HÍRKÉP GALÉRIA: 
http://www.vg.hu/galeria/1836 



 
 
 

Okt. 16  
 

Az innováció hatásait elemezték 
Európa pénzügyi vezetői Budapesten tanácskoztak 

 
Magyar Hírlap Somogyi Orsolya – 2014.10.16. 15:37 
http://magyarhirlap.hu/cikk/7579/Az_innovacio_hatasait_elemeztek# 
sthash.EDvFULOM.dpuf 
Hogyan tudják a vállalati és pénzügyi szervezetek, intézmények, nagyvállalatok előnyükre 
kihasználni az innovációból eredő változásokat – erről is tanácskozik mintegy kétezer közép- 
és felsővezető Európa hatszázötven legfontosabb pénzügyi vállalatának képviseletében, 
Budapesten. 
Az európai vállalati pénzügyi szektor egyik legjelentősebb konferenciája, a EuroFinance idén 
Budapesten zajlik. A háromnapos megbeszélésen hatszázötven nagyvállalat közép- és 
felsővezetői vesznek részt, arra is keresik a választ, hogy a szektor hogyan tud alkalmazkodni 
a külső körülmények átalakulásához. Kihívást jelent ugyanis a technológiai fejlődés, de a 
szabályozói környezet változása még a legjobban felkészült vállalati, banki pénzügyi 
osztályokat is váratlanul érheti – olvasható a konferencia tájékoztatójában. További kérdés a 
globalizáció és az új üzleti modellek megjelenése, hiszen ez egyfelől bővíti az ügyfelek és a 
szolgáltatások lehetséges körét, de ha nem megfelelően kezelik, egyes vállalatokat romba is 
dönthet. A technológiai változások és a kereskedelmi határok egyre könnyülő áthidalása 
jelentősen átformálja a politikai és társadalmi rendszereket, s ezen keresztül a vállalatok 
életére is hatással van. Figyelembe kell venni az innováció folyamatos fejlődését is: a 
működőképes üzleti modelleket fel kell készíteni e változásra. A konferencia témája az 
adózási környezet változása, a nemzetközi devizakereskedelem újraszabályozásának hatásai, a 
pénzügyi alapok helyzete, valamint a származékos pénzügyi termékek – az úgynevezett 
derivatívak – kereskedelmének szigorítása, illetve az elektronikus bankszámlakezelés 
fejlesztései. 



 
 
 

Konferencia - Középpontban az informatika és a szabályozás gyors változásai  
Pesten találkoznak a pénzügyi vezetők 

 
Világgazdaság (print) Gazdaság » Gazdaságpolitika  2014. 10. 16. 05:00 
 
Szerdától három napon keresztül 650 nagyvállalat mintegy kétezer közép- és felsővezetője 
vesz részt a Budapesten megrendezett EuroFinance konferencián a Hungarian Treasury Club 
rendezésében, a tanácskozás a vállalati pénzügyi szektor egyik legnagyobb rendezvénye a 
világban. 
A konferencia fő témája, hogyan tudják az adott … 

 
 
 


