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Tisztelettel meghívjuk Önt a Vállalkozz digitálisan! rendezvénysorozat 

Jövőálló vendéglátó 
c. rendezvényére. 

 
Manapság szinte elképzelhetetlen, hogy egy szálláshely, étterem, cukrászda vagy kávézó ne 
legyen jelen az online térben, vagy legalább a Google térképen.  
Ez persze sokaknak nagy lépést jelent és kezdetben valószínűleg a digitális világ idegen is lehet 
számukra, de a szakemberek azt mondják, aki időben hoz jó döntéseket, hatalmas előnyre tehet 
szert versenytársaival szemben.  
Az elmúlt két év jelentősen felgyorsította ezeket a folyamatokat. A vendéglátással foglalkozó 
vállalkozások sok részterületre találhatnak már jól működő szoftvert, legyen az raktárkészlet-
kezelés, pénzügyi nyilvántartás és az ezekhez kapcsolható modulok: kézi pincér terminál, digitális 
stand, számlázórendszer, előrendelő modul, webshop, és akár futárkezelés is. 
A Modern Vállalkozások Programja –Jövőálló vendéglátó elnevezésű online eseménye május 26-
án, 13 órától többek között igyekszik feltárni, hogy a hazai turizmus és vendéglátás valamit a 
digitalizáció összefüggésében melyek a legfontosabb problémák és milyen lehetőségek vannak a 
megoldásukra. Ezen felül a résztvevők számtalan jól működő digitális megoldásról is hallhatnak, 
valamint szó lesz a vendéglátás adózási szabályairól is. 

A délelőtt második részében a szakértők egy panelbeszélgetésben veszik górcső alá azokat a 
kérdéseket, melyeket az előadások alatt nem lehetett bővebben kifejteni.  

 

Részletek 

• Rendezvény dátuma: 2022. május 26.  
 

• Rendezvény ideje: 13:00 – 15:00 
 

• Rendezvény helyszíne: online 
 

• Részletes program és regisztráció: https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek 
 

• A rendezvényen a részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött 
 

• Felmerülő kérdéseit ide várjuk: rendezvenyek@ginop-mkik.hu 
 

• Szervezők: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Modern Vállalkozások Programja, Magyar 
Könyvelők Országos Egyesülete  

 

Részletes program és regisztráció 
  

https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/esemeny.html?cid=808
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/esemeny.html?cid=905
mailto:rendezvenyek@ginop-mkik.hu
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/esemeny.html?cid=905
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/esemeny.html?cid=905
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Program Az előadók felkérése folyamatban. A 
programváltozás jogát fenntartjuk. 
 

 
 

13:00 
Köszöntő és nyitóelőadás 

Modern Vállalkozások Programja – üzlet és 
digitalizáció 

Czimbalmos Levente 
projekt szakmai vezető - Modern 
Vállalkozások Programja 

13:10 

Kormányzati támogatás az ágazat KKV-
inak digitalizálásához   

Dr. Kelemen Csaba 
főosztályvezető - Infokommunikációért 
Felelős Helyettes Államtitkárság, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

13:25 
Digitalizáció – kihívás és lehetőségek 
turisztikai – vendéglátó szektor számára   

Dr. Böröcz Lajos 
főtitkár - Turisztikai és Vendéglátó 
Munkaadók Országos Szövetsége 

13:40 
Modern Vállalkozások Programja – kkv 
digitalizációs körkép  

Koleszár Péter 
IKT tanácsadó - Modern Vállalkozások 
Programja 

13:55 
A digitalizáció forradalma a 
vendéglátásban 

Zsidai Roy 
ügyvezető - Zsidai Gasztronómiai 
Csoport 

14:10 
Digitalizált megoldások a kiemelkedő 
vendégélményért  

Zelenka Andrea 
regionális értékesítési vezető - 
SabeeApp 

14:25 
Esettanulmány  

Bakos Tamás 
ügyvezető - Finomeat’s 

14:40 
A vendéglátás digitalizációja és az adózási 
kockázatok kiküszöbölése 

Zádori Jácint 
elnökségi tag - Magyar Könyvelők 
Országos Egyesülete 

14:55 
Panelbeszélgetés 

Beszélgető partnerek: Beszélgető partnerek: Bakos Tamás, Böröcz Lajos, Zsidai Roy, 
Kelemen Csaba, Koleszár Péter, Zelenka Andrea 
Moderátor: Kiss Boglárka 

 

 

 


