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17.00-

17.30

MÓRICZ 

Erzsébet

Mit tanulhatunk a kutyáktól?

Fókuszálj az igazán értékes dolgokra; alakítsd ki a határaidat; légy mindig kíváncsi 

és nyitott; szeress feltétel nélkül; szánj időt a pihenésre; fogadd el önmagad

17.45-

18.15

KASZAP 

András

Hatásmérés a felsővezetői visszacsatolás szolgálatában: a fekete doboz 

felnyitása

Egy támogatási program vezetője számára alapvető igény, hogy a befektetett 

(köz)pénz az azonnali hasznok mellett hosszú távon is megtérüljön. Hogyan lehet 

megmérni, mi működött jól, és mi nem? Mit tehetünk, ha már a komplex modellek 

sem segítenek?

18.30-

19.00

DR. NAGY 

András

Ötletből termék?

Az előadásomban bemutatom, honnan indultunk el, illetve hová jutottunk egy 

termékfejlesztés során, melynek fókuszában a sok szempontból nehezen 

sztenderdizálható, a beszerzések szervezeti működési folyamatainak szoftveres 

támogatása áll.

https://meet.google.com/cxy-uhdk-nbp
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Légy mindig kíváncsi

Légy felfedező

Az út a fontos

Ne a cél határozzon meg

Lelj örömöt a mindennapokban



Sportolj

Fizikai jólét = mentális jólét

Teherbírás

Fegyelmezettség

Kilépni a komfort zónából

Önmagadért tedd



Fogadd el magad

Ne akarj másnak látszani

Ne keresd a képzelt jobb verziódat

Légy egyéniség

Fogadd el a tökéletlenségeidet

Ne akarj hasonlítani

Légy sokszínű

Tiszteld és szeresd magadat és 

másokat



Szeress feltétel nélkül

Emelkedj felül rossz 

tapasztalataidon

Szeresd önmagad, hogy szerethess 

másokat

Fogadd el a hibáidat, de dolgozz 

rajtuk

Ne dagonyázz a negatív 

energiában

Szabadítsd fel magadat érzelmileg 

és mentálisan



Legyél hűséges és megbízható

Intelligencia

Szenvedély

Hajlandóság

Légy csapatjátékos

Úgy bánj másokkal, ahogy veled 

bánjanak



Játssz minden nap

Áss!

Sose vegyük magunkat túl 

komolyan

Légy kreatív

Szabadítsd fel pozitív 

energiákat



Legyél alkalmazkodó

Ne az egód vezéreljen

Légy nyitott

Fókuszálj a megoldásra

Állj bátran és pozitívan a 

dolgokhoz

Ismerd fel az új környezet adta 

lehetőségeket



Igyál sok vizet

Figyelj jobban magadra

Légy tudatos

Figyelj a jelekre

Rázd meg magad



Élj a mának

Nincs túl kicsi baráti gesztus

Nincs túl kevés étel, túl kevés séta

Oszd meg az örömödet másokkal



Kívánom minden tanácsadónak 

és leendő tanácsadónak 2021-re 

ennek a széknek az erejét, és 

ennek a kutyának a bátorságát!

Köszönöm a figyelmet


