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„Pályaismereti beszélgetések” 

ÁPRILIS   22.  (HÉTFŐ) 14:45h 

PÉNZ, BEFEKTETÉS, SZAKMA 

PÉNZÜGYI  ISMERETEK, TANÁCSOK    NEKED    

EGY BEFEKTETÉSI  SZAKEMBERTŐL! 

Vendégünk: 

Szabó László 

közgazdász, Concorde Alapkezelő Ztr. elnöke                                                                          helye: EJG, 103. ea. 

 

 

Miről lesz szó? 

Mai fejünkkel nehezen tudjuk megérteni a középkori tengerészeket, akiknek többsége nem tudott úszni. Vajon miért 

nem tanultak meg? 

Modern világunkban (bár lehet, hogy a múltban is)talán túl sok minden is a pénz körül forog, érdekes módon az 

átlagember pénzügyi ismeretei rendkívül hiányosak. Ez pedig mind az egyén, mind a társadalom szintjén nagyon sok 

veszteséget okoz. Elég, ha a magyarországi devizahitelesek súlyos problémáira gondolunk. 

Miért nem ismerjük meg életünk egyik nélkülözhetetlen területének legalapvetőbb szabályait? 

Milyen kérdéseket boncolgatunk? 

Ha felnőtt leszel, pénzt keresel és azt nem költöd el, mit csinálsz vele? 

Bankba teszed? Állampapírt veszel? Forintban tartod vagy devizában? Magyarországon vagy külföldön? Tőzsdézel 

vagy éppen aranyba fektetsz? 

Kik azok a tőzsdecápák? Gonoszak-e a spekulánsok? Tényleg lehet-e a tőzsdén könnyen pénzt keresni? 

Kedves 7-12. évfolyamos Diákunk! 

Érdemes eljönnöd:  

 ha bízol abban, hogy a jövőben fogsz pénzt keresni és lesznek megtakarításaid, 

 ha ugyan szegénységi fogadalmat tettél, de érdeklődsz a közgazdaság-tudomány iránt, 

 ha nem szeretsz sügérként értetlenkedni, mikor gazdasági hírek jönnek a médiából, 

 ha nyitott vagy a világra és éppen ráérsz hétfőn 14:45-kor. 

 

 

A programra az érdeklődők előzetes feliratkozását kérjük, várjuk!   

CSAK az I. EMELETI TANÁRINÁL kitett táblázaton teheted meg!  

 

 



 

 

Céginfo és névjegy /forrás :Figyelő TREND, 2013/1./ 

„A ConcordeAlapkezelő 

A Concorde Alapkezelő a menedzsment többségi tulajdonában levő legnagyobb magyar, független (nem 

banki,biztosítói hátterű) alap- és vagyonkezelő társaság Magyarországon. A cég összesen 285 milliárd 

forintot kezelt 2012 végén. A 2012. évben az Euromoney a legjobb privát banki szolgáltatók díjai közül öt 

kategóriában is az első helyresorolta, és a Befektetési Alapkezelők  Magyarországi Szövetsége a 

legmagasabb10 éves hozamot elért alapdíjjal tüntette ki a cég általkezelt Concorde 2000 Befektetési 

Alapot. 

 

 

Szabó László 

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte pénzügy és vállalatértékelés 

szakirányokon .AConcorde Alapkezelő Zrt. társalapító résztulajdonosa és igazgatóságának elnöke. 

Magyarország egyik legjobb alapkezelője, sok éves tapasztalattal rendelkezik a stratégiai eszközallokáció 

és a globális piacok területén, a Platina Pí származtatott alapportfólió menedzsere. 

A magyar befektetési alapok 20 éves fennállása alkalmából szervezett díjkiosztón a szakmai zsűri döntése 

alapján „A második tíz év legkiemelkedőbb személyisége” címet szerezte meg 

Rendszeres előadó a Corvinus Egyetem pénzügyi tanszékén. A legfontosabb hobbija a sport,legyen az 

kungfu, kajak,futás, mountain bike vagy snowboard, ez utóbbiban edzői képzésen is részt vett a 

Testnevelési Főiskolán. Rajong a zenéért, és házi bivalyokat tenyészt ökogazdálkodás keretében..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

További infok:  

http://www.privatvagyonkezeles.hu/ 

  

a közelmúlt interjúinak szövegét (a Figyelőben megjelent csatolva): 

http://www.portfolio.hu/vallalatok/orban_es_simor_kozos_fenykepezkedese_jelezte_a_bajt.178187.html 

http://www.origo.hu/gazdasag/20120928-interju-szabo-laszloval-a-concorde-alapkezelo-elnokevel.html 
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