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Az új abszolútum? Lehet-e a pénz az abszolút cél és az abszolút eszköz?
Tóth József
közgazdász, az ÉrMe Üzleti Hálózat vezetője
Az ÉrMe Hálózat egyik vezetője, a Hálózat alapítványának kuratóriumi
elnöke. Az ÉrMe azon vállalkozásokat szervezi hálózatba, amelyek
számára az üzlet célja a közjó megvalósulásának elősegítése. 2011-tól a
Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban - KETEG képzés
társszervezője és oktatója, az újonnan alapított KETEG Oikonmia Kutató
Intézet Alapítványának kuratóriumi tagja.
22 éve feleségével közösen vezeti családi vállalkozását.

Hadi Péter
eVisit Kft. ügyvezető igazgatója, az Érme Üzleti Hálózat alelnöke
Első, informatikai szektorban tevékenykedő vállalkozását 20 éve
alapította, azóta több mint egy tucat cég létrehozója és társtulajdonosa.
1998-ban édesapjával, gyógyszeripari családi vállalkozást hoztak létre. Ez
utóbbi cég jelenleg cégcsoportként, az egészségipar területén, széleskörű
szolgáltatásspektrummal, számos multinacionális gyógyszeripari cég
stratégiai partnereként működik. Célja a magyar gyógyító munka
hatékonyságának segítése, a modern digitális eszközök felhasználásával.
2003 óta, az ÉrMe Üzleti Hálózat aktív tagjaként, majd alelnökeként, a
magyar üzleti vezetők és kkv tulajdonosok tapasztalat megosztását és
együttműködését segíti.
Héjj Tibor
alapító ügyvezető, Proactive Management Consulting
Eredetileg villamosmérnök, később az USA-ban szerzett MBA diplomát a
Vanderbilt University-n. Az elmúlt 20 évben stratégiai tanácsadó, előbb a
BCG müncheni irodájában, majd country manager a vele indított hazai
képviseletnél. Ezt követően az A.T. Kearney nemzetközi elnökhelyettese
lett. Az elmúlt több mint 10 évben saját cégeket alapított és vezetett,
többek között ilyen a non-profit és közhasznú Napra Forgó Kft. is. A cég
hátrányos helyzetű embereknek biztosít munkát, rehabilitációt és reintegrációt a társadalomba, mára 120 főállású saját alkalmazottal
működik. Számos civil szervezet vezetője.

A pénz a legtisztább formában vett szerszám, egy olyan intézmény, amelybe az egyén vagy
vállalkozás a tevékenységét és birtoklását becsatornázza, hogy általa elérhetetlennek vélt
céljait megvalósítsa. Vajon a profit és annak növelése egy vállalkozás működésének valós
célja? Hogyan és mennyiben szolgálja egy vállalkozás a közjó megvalósulást? Vajon igaz-e a
társadalomtudósok megállapítása, amely szerint a civilizációk hanyatló korszakára jellemző a
pénz túlsúlya az erények felett? - a műhely ezen kérdésekre keresi a válaszokat.

