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Tisztelt Vendégünk, Kedves Barátunk! 
 
 
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves (házas)társát a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek 
Társaságának vezetői műhely programjára. 
 
Előadók: Bőgel György közgazdász, a CEU Business School tanára 

Tomka János, villamos mérnök, mérnöktanár, a Károli Gáspár Református 
egyetem tanára  

   
A rendezvény időpontja:   2017. március 1., szerda este 18 órától 
 
Az előadás címe: A kudarc logikája 
A gazdasági lapok gyakran közölnek „vállalati sikerlistákat”, amelyekből megtudhatjuk, melyek voltak az 
adott időszak legsikeresebb cégei, hol halmozták fel a legnagyobb nyereséget, melyek produkáltak 
kiemelkedő pénzügyi mutatókat és növekedtek a leggyorsabban. A listákat böngészve nyilván sokan 
elgondolkodnak a siker titkán, hiszen jó lenne ismerni a receptet: csináld ezt, csináld azt, és akkor minden 
jóra fordul! Van ilyen recept egyáltalán? Bár minden szervezet más, a sikernek valószínűleg vannak 
törvényszerűségei. Vajon mi a helyzet a kudarccal? Statisztikákból tudjuk, hogy a kudarc, a bukás szerves 
része a gazdasági és a társadalmi életnek. Egy kudarc története legalább olyan tanulságos lehet, mint egy 
kiemelkedő sikeré. Előadásunkban nem a siker, hanem a kudarc törvényszerűségeire igyekszünk 
rávilágítani, ha úgy tetszik, a „kudarc receptjét” keressük. Mondanivalónkat – modern példák mellett – a 
bibliai József életével illusztráljuk. József, mint tudjuk, igen fiatalon az egyiptomi fáraó helyettese lett, de az 
útja, modern szóval a karrierje nem volt sima, története tulajdonképpen bukások és sikerek sorozata. Vajon 
meg lehet állni a lejtőn, ki lehet lépni a kudarc negatív spiráljából? József felemelkedése azt bizonyítja, hogy 
igen, de ez nem könnyű feladat. A felkészülés szempontjából a legfontosabb a kudarc logikájának 
megértése, annak átgondolása, hogy miként következik egyik negatív esemény a másikból, miért sétálnak 
sokan bele az előttük nyíló csapdákba. 
 
Helyszín: Párbeszéd Háza Budapest, Pázmány Terem 
 (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) 
                                          
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, szíveskedjék regisztrálni az alábbi linken 
legkésőbb 2017. február 20-ig: 
 
REGISZTRÁCIÓS LINK: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHd5WHXzwfVYWUfZc8eG5lvm_wv8-
3FBd_TyIThfiLOctsfw/viewform  
 
 
Az este programja: 
18.00-18.30 Érkezés, regisztráció 
18.30-19.00  Vacsora 
19.00-20.00 Előadás 
20.00-20.45 Az előadás témájáról kötetlen beszélgetés az asztaltársaságoknál 
20.45-21.00 Az este programjának lezárása 
 
A vacsora költségeihez hozzájárulás 3.000 Ft/fő, melyet kérünk előzetesen átutalni: CIB 10700206-
24320601-51100005. A KEVE Társaság a tevékenységének, szolgálatának fenntartásához adományokat is 
szeretettel vár és fogad – akár a helyszínen fizetve, akár a fenti bankszámlára átutalva. 
 
Kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére a mail.keve@gmail.com e-mail címen. 
 
Budapest, 2017. január 26.
                                                                                                                                                     
                                          
 
 

 
 
Szalai Zsolt, elnök

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHd5WHXzwfVYWUfZc8eG5lvm_wv8-3FBd_TyIThfiLOctsfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHd5WHXzwfVYWUfZc8eG5lvm_wv8-3FBd_TyIThfiLOctsfw/viewform
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Előadóinkról  
 
 

 

Bőgel György: A CEU Business School tanára. Közgazdasági egyetemi 
tanulmányait követően először vállalatszervezési tanácsadóként, majd 
egyetemi oktatóként tevékenykedett, a tanítás mellett több éves 
átfutású nemzetközi fejlesztési programokat irányított. 2001-ben 
stratégiai tanácsadó lett a KFKI Számítástechnikai Rt-ben, és 
ugyanebben az évben kapott meghívást a CEU Business School tanári 
karába először külsős, majd főállású professzorként. Szakterülete a 
vállalatvezetés- és szervezés, különös tekintettel az informatikai iparra 
és a technológiai fejlődésnek a vállalatok szervezeti-irányítási 
rendszerére gyakorolt hatására. E témákról önállóan, illetve 
társszerzőkkel tizenegy könyvet és több mint száz szakcikket publikált 
magyar, illetve angol nyelven. Tanácsadóként és oktatóként számos 
iparágban és vállalatnál szerzett tapasztalatokat. Legújabb könyvét „A 
Big Data ökoszisztémája” címmel adta ki a Typotex Kiadó. 

 

Tomka János: Villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és 
szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993-2014 között a 
KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár a 
Károli Gáspár Református Egyetemen, vezetési szakértő. Fő 
érdeklődési területe az értékvezérelt vezetés, a tudásmenedzsment, a 
szervezeti és vezetői etika. Az MTA Tudásmenedzsment 
Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek 
Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és 
Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994-2004 között elnöke. A 
megosztott tudás hatalom című könyve 2009-ben jelent meg a Harmat 
Kiadó gondozásában. Számos előadást tartott és cikket írt többek 
között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról.  

 

Tomka János és Bőgel György a Vezetés egykor és most – A Biblia és a menedzsment, illetve 
Megéri jónak lenni? – A Biblia és a menedzsment II. című könyvét a Nemzeti/Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadó jelentette meg 2010-ben, illetve 2014-ben.  

 


