
 



OROSZORSZÁG ÉS RÉGIÓI – ÜZLETI SZEMMEL  
 

Ifjú üzletemberek és leendő közgazdászok fóruma  

(2019. dec. 12. Eötvös József Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)  

 

Tisztelettel meghívjuk a Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság, a 

Külkereskedelmi Főiskoláért Alapítvány, valamint a «Kelet–Európa» Üzleti 

Klub szakmai rendezvényére, amely elsősorban az orosz piac és az oroszországi 

régiók aktuális gazdasági helyzetére, üzleti kihívásaira fókuszál. A találkozó fő 

célja, hogy minél több fiatal szakember érdeklődését keltse fel a térség 

együttműködési lehetőségei iránt. A programok alatt, a változatos előadások és 

beszélgetések során a diplomáciai, valamint az üzleti élet résztvevőinek, egyes 

képviselőinek megismerésére, továbbá kapcsolatépítésre is lehetőség nyílhat.  

 

PROGRAM  

09.30: Regisztráció  

10.00: Köszöntő  

10.15: Előadások  

12.10: Büféebéd – orosz módra…  

13.30: Könyvbemutató  

14.30: Zárszó  

14.45: A «Dve Gitáry Duo» orosz nyelvű műsora:  

Sebestyén Kátya és László Anna koncertje, Orosz népdalok és románcok 

címmel.  

15.30: Teaest, avagy «B2B» – orosz módra…  

 

A szakmai üzleti fórumot elsősorban olyan érdeklődő fiataloknak, 

egyetemistáknak, friss diplomás pályakezdő szakembereknek ajánljuk, akik 

kutatják a témát, tanulják, illetve valamilyen szinten beszélik az orosz nyelvet 

és terveik vannak vele a gazdasági vagy kulturális életben.  

 

A rendezvény munkanyelve magyar és orosz.  

 

A részvétel ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi 

címen lehet Jelentkezési Lap 2019. december 10-ig.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHhMIkKZescdpwWgxW-PTMCLsTBvoyfbYoKQmEx5PD0ZB64Q/viewform?usp=sf_link


ELŐADÁSOK ÉS SZAKMAI ELŐADÓK  

 

10.00–10.15:  
Dr. Marinovich Endre, Professor Emeritus, a Külkereskedelmi Főiskoláért 

Alapítvány elnökének megnyitó és köszöntő beszéde  

 

10.15–10.55:  

Drinocskin Alekszej Az OF Magyarországi Kereskedelmi Képviselete 

Közgazdasági Osztályának vezetője:  

Oroszország gazdasága és jelenlegi üzleti környezete. Fejlesztési programok, 

piaci lehetőségek az Orosz Föderáció régióiban  

 

10.55–11.20:  

Gilyán György, c. egyetemi docens, Magyarország volt moszkvai nagykövete:  

A magyar–orosz gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok alakulása a 

rendszerváltást követően  

 

11.20–11.45:  

Klébercz Balázs, export manager, PPF Hungária Kft.:  

Egy sales manager tapasztalatai az orosz piacon: sikertényezők, eredmények, 

szakmai konzekvenciák  

 

11.45–12.10:  

Oroszvári András, a BGE KKK végzős hallgatója:  

Az orosznyelv-tudás által nyújtott lehetőségek, avagy útravaló pályakezdő 

fiataloknak  

 

13.30–14.30:  

KÖNYVBEMUTATÓ  

Prof. dr. Kemény László politológus: A Szovjetunióból Oroszországba – a 

kommunizmusból a kapitalizmusba  

A szerzővel beszélget Gilyán György nagykövet  

 

14.30–14.45: 
Gilyán Györgynek, a Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökének 

záróbeszéde  

 

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!  


