
 

                                       
 

H-1119 Budapest, Fehérvári út 79. | Phone: +36 30 630 66 33 www.mce.hu 

 

 

 

 
 

 

MCE Controlling Konferencia 2017  
 

Digitalizáció és a 3K - kommunikáció, kooperáció, koordináció 
 
 
 

A Menedzsment és Controlling Egyesület  
és a Debreceni Egyetem GTK közös rendezésében 

 
 
 

IDŐPONT: 
2017. október 26. 

 
HELYSZÍN: 

Debreceni Egyetem,  
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

 
 
 
 
 
 



 

                                       
 

H-1119 Budapest, Fehérvári út 79. | Phone: +36 30 630 66 33 www.mce.hu 

 

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 
9:00-9:30   Érkezés 
 
9:30- 9:50    Bevezető a konferencia témájához 
         Digitalizáció és 3K – miért választottuk ezt a témát a konferencia vezérfonalának?  
         Milyen kihatással jár a technológia gyors fejlődése az irányításra és a controllingra?  
         Hogyan változik meg a döntéshozatal és a kommunikáció?   

        Előadó:  
  Radó István, Menedzsment és Controlling Egyesület elnöke 
   
 9:50-10:10   Házigazda köszöntője 

         Milyen kihívások előtt áll a controlling a hazai felsőoktatásban? 
  Előadó: 
  Dr. Bács Zoltán egyetemi tanár, Debreceni Egyetem kancellárja 
 
 
10:10-10:30  Felsővezetés elvárásai a controllerekkel szemben egy 8000 termelőt integráló  

300 milliárdos cég élén 
Előadó:  
Kotormán Mihály vezérigazgató-helyettes, KITE zRt. 

 
10:30-10:50  A közönség visszajelzése   
  Résztvevők: az előadók és a közönség        
          
10:50-11:20  Kávészünet 
 
11:20- 11:50  Átfogó beszámoló rendszerek egy globális konszern példáján 

Komplex környezetben elengedhetetlenné válik a beszámolási folyamatok, rendszerek 
egységesítése, szabályozása.  Az átfogó, holisztikus megközelítés azért fontos, mert 
a döntéshozókat a pénzügyi teljesítmények mellett informálni kell sok más kérdésről is 
(kockázatok, kulcsmutatók, projektek stb.) 
Előadó:  

Kisné Diószegi Zsófia, National Instruments Hungary globális gyártási pénzügyi 
igazgatója 
 

11:50-12:10  Délutáni A) workshop felvezető előadása 
Self-Service Reporting fogások, technikák és megoldások controllereknek, nem 
csak Excel alapon 

  Előadó: 
  Havas Levente, principális, IFUA Horváth & Partners Kft. 
 
12:10-12:30  Délutáni B) workshop felvezető előadása 

3K – kommunikáció, kooperáció, koordináció 
Sikeres controller kommunikációs készségei  

  Előadó: 
  Boldis Ildikó, tanácsadó, tréner és coach 
 
12:30-12:45 A közönség visszajelzése   
  Résztvevők: az előadók és a közönség      

12:45-13:30 Ebéd 
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13:30-15:30  Workshopok párhuzamos szekcióban 
  Rövid előadások mellett minden résztvevő aktívan kiveheti a részét csoportmunkából. 
   

A. workshop: Reporting, dashboarding önkiszolgáló módon 
A mai felgyorsult világban nagy az igény arra, hogy az üzleti kérdésekre azonnal 
választ tudjunk adni.  Fontossá vált, hogy ne kelljen várni, amíg az IT vagy BI 
fejlesztők kifejlesztik a kérdés megválaszolásához szükséges lekérdezést a 
meglévő BI rendszerben 

dr. Tarnóczi Tibor, egyetemi docens, tanszékvezető, Debreceni Egyetem GTK 
Havas Levente, principális, IFUA Horváth & Partners Kft. 

 
B. workshop: Sikeres controller kommunikációs készségei 

A controllerek a tervezési és a beszámolási folyamat során számtalan alkalommal 

kerülnek kiélezett kommunikációs helyzetbe. A megbeszélések sikere nagyban 

azon múlik, milyen a controller személyes fellépése, hogyan tudja kezelni az új 

technológiákból, a megváltozott elvárásokból és a különböző generációk 

együttműködéséből adódó nehéz kommunikációs helyzeteket. 

Andreas Kovács, MCS Kft. ügyvezetője, MCE tiszteletbeli tagja 

Boldis Ildikó tanácsadó, tréner és coach 

 

15:30-16:00 Rapid randi: The World Café: moderációval irányított kávészünet 
  A szekciókban szerzett élmények megosztása a résztvevők között 
  Résztvevők: az előadók és a közönség        
 

16:00-16:30  Munkavilág 4.0 - Kinek lesz munkája 10 év múlva?  
Valami megváltozott a világban, de még nem mindenki értette meg a változás valódi  
okát és lefolyását, valamint hatását szakmánkra és magánéletünkre. 

 Kompetenciaelvárások és fizetések pénzügyi területen 

 Munkaerőpiaci tendenciák a controlling szakma számára 

 Keresett kompetenciák, karrier menedzselése 

 Hol húzódnak a tervezhetőség határai? Mi váltja fel a lojalitást? 

 Hogyan rendeződik át a hatalom, a döntéshozatal és a vállalatirányítás? 

Dr. Fenyves Veronika egyetemi docens, tanszékvezető, Debreceni Egyetem GTK 

Radó István, az MCE elnöke, IFUA Horváth & Partners ügyvezetője 

Szukits Ágnes, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem 
 
16:30-17:00 A közönség visszajelzése   
  Résztvevők: az előadók és a közönség      

 

17:00  Konferencia vége 

 
17:00-18:00  Ráadás: Netvörkölök, tehát vagyok! 

Pódiumvita azok részvételével, akik egy órát szívesen rászánnak 
néhány fontos kérdés megvitatására  

 Egyedül nem megy. Kapcsolódjunk szakmai hálózathoz? Vagy hozzunk létre egyet? 
Folyamatos tanulás nemzetközi és hazai regionális és ágazati munkacsoportokban 
Bevezetőt tartja: az MCE elnökségének tagjai, résztvevők: mindenki 
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RÉSZVÉTELI INFORMÁCIÓK: 
 
Időpont: 2017. október 26.  
Helyszín: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
 
Részvételi díj: 48.300 Ft/fő 
 
A konferencia díjából az alábbi kedvezményeket biztosítjuk: 

• MCE tagok részére 10 % kedvezmény 
• Egy cégtől 3-an, vagy többen jelentkeznek – 10 % /fő kedvezmény 
• Közszolgálati szervezetek – 30% engedmény 

 
A kedvezmények nem vonhatók össze! 
 
Jelentkezés 
Jelentkezését elektronikus formában küldheti el hozzánk, honlapunkon keresztül, a Jelentkezés 
rendezvényre fülre kattintva. 
Jelentkezése elküldése megrendelésnek minősül, amivel Ön elfogadja a rendezvény tartalmát, 
szervezési, pénzügyi és lemondási feltételeit. 
Jelentkezésének beérkezése után regisztráljuk a rendezvényre. 
Jelentkezési határidő: 2017. október 19. 
 
Szervezési feltételek 
Az esetleges program-, időpont- és helyszínváltoztatás jogát a hivatalos visszaigazolásig fenntartjuk. A 
részvételi díj tartalmazza a tananyag, a szünetekben a frissítők és az ebéd költségét. 
 
Pénzügyi feltételek 
A regisztráció során jóváhagyott adatok alapján a visszaigazoló levél mellékleteként egy díjbekérőt 
küldünk e-mailben, amelyet kérünk, szíveskedjenek a regisztráció visszaigazolásától számított 8 
munkanapon belül kiegyenlíteni. A díjbekérő kifizetését követően állítjuk ki a számlát, amelyet  
eljuttatunk a regisztráció során megadott címre. A rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi díj 
előzetes kiegyenlítése. 
 
Lemondási feltételek 
Lemondást kizárólag írásbeli formában, az info@mce.hu emailcímen tudunk fogadni, legkésőbb a 
konferenciát öt nappal megelőzően. Ezt követően nem áll módunkban a lemondást elfogadni, de a 
kifizetett részvételi díj szükség esetén átruházható más személyre. 
 
A koferenciával kapcsolatos információ: Dénes Mara denesmara@mce.hu | 06-30-6306633 

mailto:denesmara@mce.hu

