
 

Meghívó a Magyar Információbrókerek Egyesülete www.mibe.info konferenciájára 
és az Információs tanácsadás workshopra 

Jövendőmondás 
predikció a múlt és a jelen adatai alapján  

+ Információs tanácsadás – workshop  
 

Konferencia: 2015. szeptember 23. Hotel Béke****, Budapest, Teréz körút 43. 
www.radissonblu.com/hu/hotel-budapest   

 

09.30 – Érkezés, regisztráció, kávé 
 

10.00 – Megnyitó – Dr. Mikulás Gábor, elnök, Magyar Információbrókerek Egyesülete  
 

10.10 – Hányféleképpen kutatható a jövő? - Dr. Hideg Éva professzor, jövőkutató,  
Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora  

10.40 – Egyenlő pályák, egyenlő esélyek – Én biciklivel megyek – A tudományos kutatás 

jövőbeni trendjei - Porosz Péter, kutatásmenedzsment tanácsadó, Elsevier B.V., 
meghívott vendégelőadóval 

11.10 – Előrejelzés és jövőszcenáriók lehetőségei az IT-ágazatban - Sugár Mihály,  
T-Systems Magyarország Zrt.  

11.40 – Trendekre csupaszított céginformáció – okok a számok mögött - Hitzinger Anna, 
Opten Kft., vezető elemző 

 

12.10 – Ebéd 
 

13.10  Early warning és jövőbeni szcenáriók – Jövőkutató Információs tanácsadói pro-

jektek - Annie-Joan Olesen, A9 Information Consultancy, Dánia (tolmácsolással) 
14.00  Sorok között olvasás – Varjú Zoltán, Precognox Kft. 
14.30 – Kultúra és versenyképesség: mi az ok és mi az okozat? Pillanatfelvétel és/vagy 

predikció? - Dr. Bakacsi Gyula, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 
Menedzserképző Központ 

15.00 – 16.00 Kerekasztal a nap előadóival - moderál: Mikulás Gábor tanácsadó,  
GM Info Consulting Kft. 

 

Információs tanácsadás –workshop (szept. 24.) - pódiumtolmácsolással 
Hogyan értsük meg a felhasználók / ügyfelek elvárásait és hogy miért vegyen igénybe információs tanács-

adót? Példák, predikciós megbízások. - Annie Joan Olesen (A9 Information Consultancy, Dánia) és Dr. Mi-

kulás Gábor (GM Info Consulting Kft.) közreműködésével. 

Helyszín: Országos Széchenyi Könyvtár, Budavári palota, F épület, www.oszk.hu, 8. emelet; 9.00-12.30. 

 
Konferenciadíj: 16.000 Ft, egy szervezettől 2 fő: 28.000 Ft. MIBE-tag és közalkalmazott: 10.000 Ft, nappali tago-
zatos hallgatóknak 6.000 Ft; helyben fizetve +2.000 Ft. Tréningdíj: 14.000 Ft. MIBE-tag és közalkalmazott: 10.000 
Ft, nappali tagozatos hallgatóknak 6.000 Ft, helyben fizetve +2.000 Ft. Utalás: a résztvevő nevével a 11991102-
06312392-10000001 MIBE-számlára, szept. 17-ig. A részvételi díj tartalmazza az ebédet és a frissítőket. Vegetári-
ánus / speciális étkezési igényét kérjük, előre jelezze.  
 

Jelentkezés: a http://bit.ly/mibekonf2015 linken. 
 

Támogatóink:  
Elsevier B.V. www.elsevier.com 
KIT Hírlevél www.kithirlevel.hu 

http://www.mibe.info/
http://www.radissonblu.com/hu/hotel-budapest
http://www.oszk.hu/
http://bit.ly/mibekonf2015
http://www.elsevier.com/
http://www.kithirlevel.hu/


Jövendőmondás 
predikció a múlt és a jelen adatai alapján  
 
Dr. Hideg Éva: Hányféleképpen kutatható a jövő? Áttekintés a jövőkutatásban alkalmazott 

különféle jövőfelfogásokról és közelítésmódokról, valamint azok gyakorlati beválásáról. Az elő-

rejelzések és előretekintések készítésének jelenlegi sikerei és nehézségei, valamint az interaktivi-

táshoz történő alkalmazkodás útjai és módjai.  
 

Porosz Péter: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek – Én biciklivel me-
gyek – A tudományos kutatás jövőbeni trendjei 
Mi teheti sikeressé a kutatási programokat a nemzetközi versenyben? Mi-

lyenek a szakmai együttműködés lehetőségei a versenykörnyezetben? Előre jelezhetők-e a tudo-

mányos kutatás trendjei? 

 

Sugár Mihály - Előrejelzés és jövőszcenáriók lehetőségei az IT-
ágazatban 

Az előadó betekintést nyújt az információ-elemzési és értékelési módszerekbe, amelyekre saját 

szakértői előrejelzéseit építi. Egyben rámutat a technológiai ágazatban zajló folyamatok alapvető 

megjósolhatatlanságára, a meghatározó tényezők megismerhetőségének és 

kiszámíthatóságának korlátaira. 

 

Hitzinger Anna: Trendekre csupaszított céginformáció – okok a számok mögött 

Hogyan kell a trendelemzésben figyelembe venni a technikai hatásokat, jogi változások hatásait, 

azaz hogyan csupaszítható le egy elemzés tisztán gazdasági a gazdasági folyamatok által indokolt 

változásokra? 

 

Annie-Joan Olesen: Early warning és jövőbeni szcenáriók – Jövőkutató Információs ta-
nácsadói projektek (pódiumtolmácsolással) 

Early Warning módszertan: mely piacok fejlődnek kedvezőbben? Példák a korai előrejelzés / le-

hetőségek korai azonosítása rendszer felépítésére. Jövőbeni szcenáriók a várható üzleti környezet 

minél jobb megismerésére.  

 

Varjú Zoltán: Sorok között olvasva 

Rengeteg szöveget fogyasztunk és generálunk a weben. E részben struktu-

rálatlan szövegek feldolgozásának lehetséges eszköze a tartalomelemzés. 

De melyek is e lehetőségek? 

 

Dr. Bakacsi Gyula: Kultúra és versenyképesség: mi az ok és mi az 
okozat? Pillanatfelvétel és/vagy predikció? 
Kultúra és versenyképesség között nincs egyértelmű kép, és nincs egyetlen nyerő mintázat, de a 

fejlesztés-orientáltság vs. status quo orientáltság főfaktor tényezői meghatározóak a fejlettség / 

versenyképesség tekintetében. 
 

 

Információs tanácsadás –workshop tolmácsolással 
szept. 24. - Annie Joan Olesen (A9 Information Consultancy, Dánia) és Dr. Mikulás 

Gábor (GM Info Consulting Kft.) közreműködésével  

- Hogyan értsük meg a felhasználók / ügyfelek elvárásait és hogy miért vegyen igénybe 

információs tanácsadót? Példák, predikciós megbízások.  
 
 

Megvásárolható köteteink:  
 
A MIBE korábbi konferenciáinak anyagait, az in-

formációbrókerséggel kapcso-
latos publikációkat tartalmaz 
az egyesület kiadásában megje-
lent kötet: Információból üz-
leti érték - Az információbró-
ker környezete és munkája 
(2006.)  
 

Az Information Consulting – Guide to Good 
Practice (Oxford, 2011) szerzői Annie-Joan 
Olesen, Irene Wormell, Mikulás Gábor; részben a 

MIBE tagjai – az információs ta-
nácsadás iránt érdeklődőknek kí-
nál tapasztalatokat az induláshoz 
és a munkához. A gyakorlatias 
szempontok érvényesülését ma-
gyar, brazil, kanadai, dán és svéd 
esettanulmányok is segítik. 

 


