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MEGHÍVÓ  

 

„VÁLLALKOZÓI FÓRUM” ONLINE KONFERENCIA  

2021. FEBRUÁR 24. 
 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-5.3.2-
17-SB1-2018-00001 azonosító számú, „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című 
projekt megvalósítására, melynek elsődleges célja a megyei lakosság identitástudatának erősítése. 
 
A projekt megvalósításával megyei szinten azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a lokális önazonosságtudat, 
a lokálpatriotizmus, mint a helyi közösséghez tartozás egyik alappillére, belső, immanens értékként jelenjen 
meg az adott település lakosságában, közösségi és egyéni szinten egyaránt. Emellett a megyei identitás, 
azon belül a MI „szabolcsiak”, „szatmáriak” és „beregiek” tudat egyaránt felszínre kerüljön és erősödjön.  
 
A rendezvény elsődleges célja, hogy az érdeklődők megismerjék a megyei gazdasági fejlődés 
lehetőségeit, jövőbeni trendeket, megyei sikeres gazdasági szereplők egy-egy képviselőjének 
bemutatkozásán keresztül a helyi kötődés fontosságát, az eredményes vállalkozás és identitásőrzés 
kapcsolatát, az ezen alapuló lokális értékteremtést. 

Tisztelettel meghívom Önt a „Vállalkozói Fórum”  online konferenciára! 

A rendezvény időpontja:  2021. február 24. (szerda), 10 óra 

 

Az online rendezvény előadásai az alábbi linken keresztül érhetők el:  

https://www.gotomeet.me/konfenerea/vallalkozoi-forum 

 
 
PROGRAM: 

10:00 - 10:10  MEGNYITÓ   

                                Seszták Oszkár elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

10.10 – 10.30 KÖSZÖNTŐ 

 Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes 
államtitkár, Pénzügyminisztérium 

10.30 – 10.50 A Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a vállalkozások 

menedzselésében - megyei márkák, brand-ek, 

innováció, sikerek 

                                Nagyné Varga Katalin kamarai 

főtitkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara  
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10.50 – 11.10 A gazdasági szakemberképzés helyzete - múlt, jelen, jövő 

 Kósáné Dr. Bilanics Ágnes főiskolai docens, intézetvezető - 

Nyíregyházi Egyetem, Gazdálkodástudományi Intézet 

11.10 – 11.25 SZÜNET  

11.25 – 11.45 25 év vállalati tanácsadás a megye gazdasági életének szolgálatában 

 Szuhóczky Gábor ügyvezető, közgazdász, EuroAdvance 

Közgazdasági Tanácsadó Kft. - Regionális Tanácsadó Centrum 

11.45 – 12.05 Egy multinacionális cég szerepe a lokális közösségfejlesztésben, 

helyi értékőrzésben 

 Szautner Péter vezérigazgató, Friesland Hungária Zrt. Mátészalkai 

Tejüzeme 

12.05 – 12.25 Lokálpatriotizmus a hazai és nemzetközi sikerek tükrében 

           Novák Tibor cégtulajdonos, Nobilis Első Hazai Zrt. 

12.25 – 12.45 Helyi közösségi kezdeményezés bemutatása, hazai termények 

értékesítésének közvetítése a termelők és a vevők között 

 Zalatnay László közösségi hálózat szervezési vezető, Nyíregyházi 

Kosárközösség 

12.45 – 12.55 ZÁRSZÓ 
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