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Vállalati Treasury 
Konferencia 2011 ôsz 
– nem csak treasury szakemberek részére

Idôpont: 2011. november 10. 
Helyszín: Magyar Telekom székház
 Tölösi Konferencia Központ
 budapest i., Krisztina krt. 55.

Konferenciánkon a részvétel ingyenes

a Treasury Club (Vállalati Pénzügyi Vezetôk egyesülete) 
a magyarországi nagyvállalati pénzügyi vezetôk által 1998-ban 
életre hívott szakmai szervezet. Célunk olyan fórum létrehozása, 
mûködtetése, mely lehetôséget teremt a tagok számára szakmai 
tapasztalatcserére, naprakész ismeretek elsajátítására, a gaz-
dasági élet vezetô szereplôinek aktuális, tematikus elemzéseinek, 
elôadásainak klubdélutánok, konferenciák keretében történô 
megismerésére.
 
Mûködésünk alapvetôen a havi klubtalálkozókra épül, melyet rend-
szerint a hónap utolsó csütörtökén tartunk. a találkozók érdeklôdôk 
számára nyitottak. 
 
a Treasury Club tagszervezete az európai vállalati treasury clubokat 
összefogó EACT European Association of Corporate Treasurers 
(további 16 tagszervezet, köztük a brit aCT) szervezetnek, mely a 
nemzetközi szakmai innovációk naprakész átvételét korszerû képzési 
rendszerekhez való könnyû elérést teszi lehetôvé.
 
az egyesület a szakmaiság mellett kiemelt jelentôséget tulajdonít 
a baráti légkör, a klubjelleg fenntartásának, mindezt évente 
többször a szakmához nem, vagy csak részben kapcsolódó progra-
mok szervezésével nyomatékosítja.
 
További a Club tevékenységével kapcsolatos információ a Club 
Titkárs ágán (1016 budapest, Gellérthegy utca 25. ii. em. 6.) és hon-
lapján (www.treasuryclub.hu) érhetô el.
 
 Ónody Tamás
 elnök
 Treasury Club

16.00-16.50

Vezérigazgatói kerekasztal a Malév, Wal-
lis, IBM és a Ghibli vezetôivel: reakciók a 
válságra – beszélgetést vezeti Krizsó Szilvia

16.50-17.10
Pesel Andrea MOL Tôkepiaci vezetô:
bank relationship management a válság idején

17.10-17.30
Michael Taschner - COPS: strukturált termé-
kek értékelése – a pénzügyi labirintus

17.30-17.50
Liener Gábor a Raiffeisen Treasury 
vezetôje: Devizapiaci várakozások

17.50 a konferencia zárása

12.30-13.00 regisztráció

13.00-14.00 Állófogadás

14.00-14.40
Karvalits Ferenc a Magyar Nemzeti Bank 
alelnöke: a magyar monetáris politika

14.40-15.00
James Lockyer: aCT (az angol Treasury Club) 
tevékenysége és képzési rendszere 

15.00-15.30
Török Zoltán Raiffeisen bank vezetô 
elemzô: Makrogazdasági világkép 

15.30-16.00 Kávészünet

Kérjük, részvételi szándékát az alábbi elérhetôségek egyikén szíveskedjen jelezni legkésôbb 2011. november 4-ig. 
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PROGRAM

Tolmácsolást biztosítunk.


