
A beszélgetésben részt vesznek a Lánchíd Klub tagjai is: 
Hovánszky LászLó elnök; Baja sándor (Randstad); BaLázs ILdIkó (auchan); BaLogH TIBor (OMV); Benedek LászLó 
(ViResOl); BékefI LászLó (cOca-cOla); dr. Boros PéTer (POweR Of dReaMs); dr. CsIrszka gáBor (estRacO); 
CsongovaI Tamás (suPeRshOP); fazekas endre; fekeTe zoLTán (MáRkaszöVetség); dr. fIsCHer BéLa; fLórIán  LászLó 
(ROssMann); föLdesI györgy (BinzagR); HázI zoLTán; HeIszLer gaBrIeLLa (sPaR); Hermann zsuzsanna (tRade 
Magazin); jusTIn IsTván; kedves ferenC (PaRtneR in Pet fOOd); korIn kaTaLIn (zwack unicuM); dr. kozák 
ákos (iMPetus ReseaRch); dr. köves andrás (nt); krIzsó szILvIa; magyar PéTer (tRadeOVeR); maTus 
IsTván; mezeI jános (cO-OP staR); murányI LászLó; nagy sándor; némeTH oTTó (heRBOw); noszek PéTer 
(nestlé); Poór zoLTán (PuRatOs); ráCz józsef (PRéMiuM keRt); saLTzer kornéL; sófaLvI aTTILa (MaRs); 
sóskuTI györgy (BOnafaRM); soLTész gergő (OstOROs családi Pincészet/takaRékBank); sTrasser-
káTaI BernadeTT (Real natuRe); szaLókyné TóTH judIT (the cOca-cOla cOMPany); szauTner PéTer 
(fRieslandcaMPina); székáCs TIBor; TarsoLy józsef (wieneRBeRgeR); dr. Tímár Imre (tanneR tRade); 
TóTH zoLTán (Mindz); vuLeTa zsoLT (BORsOdi söRgyáR); zsInkó BáLInT

Jelentkezési határidő:  2022. május 20.
Jelentkezés: www.businessdinner.hu 

További információ: justin.sara@trademagazin.hu

Program:
17.00–18.00 Érkezés, networking
18.00–20.00  Szakmai beszélgetés a meghívott vendégekkel, moderátor: Krizsó Szilvia
20.00–21.30  Állófogadás, vacsora

MIRE SZÁMÍTSUNK EBBEN  
A GAZDASÁGI KÖRNYEZETBEN?  

Biztos pontok a bizonytalanban
A szakmai beszélgetés résztvevői: Moderátor:

Nagy Márton 
közgazdász, a Miniszterelnök 

gazdaságpolitikai főtanácsadója, 
az MNB korábbi alelnöke,  

a BÉT korábbi elnöke

Felsmann Balázs 
közgazdász, energetikai szakértő, 

korábbi szakállamtitkár,  
a Magyar Energiakereskedők 

Szövetségének elnöke

Dr. Surányi 
György 

közgazdász, egyetemi tanár, 
az MNB korábbi elnöke

Krizsó Szilvia

Időpont: 
2022. május 26., 

csütörtök

A beszélgetés kitér többek között az alábbi témákra is:
• Meddig szalad az infláció és meddig romlik a forint?
• Kivédhető az energiaellátás esetleges akadozása és áruhiány negatív hatása?
• Meddig tarthat a „7 szűk esztendő”?
•  Meddig gyűrűzhetnek a nemzetközi szinten is jelentkező háborús hatások a mezőgazdasági  

terményellátásban?
• Melyik területeket érintheti az EU-s támogatások esetleges visszatartása?
•  A jövedelmek reálértékének csökkenése meddig viselhető a piac szereplői számára és hogyan jelenik  

meg a fogyasztási szerkezetben?


