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Mi a program célja?
A Menedzserek Országos Szövetsége a koronavírus járvány társadalmi és 
üzleti hatásainak tompítására elindította „Segítünk!” programját. Ennek 
keretén belül a tagok, illetve az általuk képviselt társaságok számára le-
hetőség nyílik a „Rugalmas újrakezdés” tanácsadási programban történő 
részvételre. A „Rugalmas újrakezdés” egy ingyenes, pályázati alapon mű-
ködő, a Menedzserszövetség szakértői által lebonyolított, fókuszált vállalati 
tanácsadási projekt. Ennek keretén belül a kibontakozó gazdasági válság 
által jelentős mértékben érintett, és a programban történő részvételre si-
keresen pályázó cégek számára egy kilábalási célú újrakezdési terv kerül 
összeállításra. Az újrakezdési terv célja, hogy a pályázó társaság sikeresen 
tudjon versenyezni a válsághelyzet lecsengését követően megváltozott 
üzleti környezetben, melyet jelentősen megváltozó vevői preferenciák, 
nehezedő finanszírozási környezet, valamint újfajta vállalati folyamatok 
és emberi erőforrás-menedzsment kihívások jellemeznek.

Kik a tanácsadók?
A tanácsadási projekteket a programra a Menedzserszövetség tagjaiból 
önkéntesen jelentkezők közül kiválasztott tanácsadói csapatok fogják 
végrehajtani, melynek tagjai feladatukat társadalmi munkában végzik. 
Mindegyik tanácsadó csapat 4 főből áll és szakértelmükkel a vállalati üz-
leti működés egy-egy szakterületét fedik le, úgymint üzleti stratégia és 
kereskedelem, vállalatfinanszírozás és kontrolling, vállalati folyamatok és 
emberi erőforrás-menedzsment, valamint marketing és kommunikáció. A 
tanácsadói csapatok a fenti belső feladatmegosztás mentén működnek 
együtt, azonban az ügyfél számára minden esetben konszenzuson alapuló 
javaslatokat tesznek.

Mi a tanácsadási projekt menete?
A Rugalmas Újrakezdési Program egy hat hetes tanácsadási folyamatban 
valósul meg, elsősorban digitális kommunikációs csatornákon keresztül, 
amely három kéthetes időszakra osztható fel. Az első az üzleti környezet 
megértésének és a probléma pontos felmérésének az időszaka, ezt köve-
ti a kilábalási és újrakezdési projektötletek megfogalmazása és részletes 
kidolgozása, végül az újrakezdési program elindításának támogatása. A 
végső döntés a kidolgozott újrakezdési terv bevezetéséről, illetve azok 
implementációja minden esetben az ügyfél felelőssége.

Jelentkezés feltételei
A Rugalmas Újrakezdés programban való részvételre a Menedzserszö-
vetség tagjai által képviselt vállalatok és olyan külsős vállalatok is jelent-
kezhetnek, ahol a pályázatot benyújtó vezető vállalja a Szövetségbe való 
belépést legkésőbb a pozitív elbírálást követően. A programra külön erre 
a célra létrehozott online felületen keresztül lehet jelentkezni a Menedzser-
szövetség weboldalán keresztül.

A jelentkezés feltételei, kötelezően beadandó anyagok:

•  A vállalat elmúlt 2 évének adózás utáni pozitív eredménye
 (a jelentkezési adatlapon kérjük feltüntetni)
• Nullás adóigazolás benyújtása a pályázat pozitív elbírálását követően  
 (nyertes pályázatok elbírálását követően kérjük majd benyújtani)
• Kizárólag a koronavírus hatására kialakult gazdasági válság miatt nehéz  
 helyzetbe kerülő cégek jelentkezését tudjuk pozitívan elbírálni
 (az ezzel kapcsolatos háttérinformációkat a jelentkezési adatlapon   
 tudják a pályázók összefoglalni)
• A Jelentkezési adatlap hiánytalan kitöltése és feltöltése a jelentkezési  
 felületre
• Céginformáció, cégbemutató feltöltése a jelentkezési felületre

A jelentkezési felület a következő linken keresztül érhető el:
www.menedzserek.hu/jelentkezes

Jelentkezés és a program menete
A megadott feltételek mellett, kérjük jelentkezését június 21. éjfélig rögzíteni 
szíveskedjen a megadott regisztrációs felületen.

Június 23-ig a szakmai csapatok kiválasztják azt a három nyertes pályázatot
(1 pályázó / szakmai team), ahol hatékony szakmai segítséget tudnak nyújtani 
a Menedzserszövetség Rugalmas Újrakezdés Programjának keretein belül. 
A nyertes pályázókat június 24 - június 26. között értesíti ki a Menedzser-
szövetség SEGÍTÜNK! Programjának projekt felelőse, és egyben összeköti 
az Őt kiválasztó tanácsadó szakmai csapattal.
A szakmai munka június 29 - július 31. között zajlik, a nyertes pályázó és az 
Őt támogató szakmai team által közösen felállított menetrend szerint.

RUGALMAS ÚJRAKEZDÉS
PROGRAM

http://www.menedzserek.hu/jelentkezes
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ÜZLETI STRATÉGIA ÉS KERESKEDELEM SZAKÉRTŐ VÁLLALATI FOLYAMATOK ÉS EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT SZAKÉRTŐ

VÁLLALATFINANSZÍROZÁS ÉS KONTROLLING SZAKÉRTŐ MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKÉRTŐ

Felsőfokú tanulmányai után rögtön a Hungarocamionnál, a 
Waberer’s International Nyílt Részvénytársaság elődjénél kez-
dett dolgozni, ahol elkezdődött töretlen, két évtizedes szakmai 
előmenetele melynek csúcspontján 2016 júliusától átvette a tel-
jes cégcsoport irányítását. 2017-ben vezetése alatt a Waberer’s 
International Nyílt Részvénytársaság a sikeres részvénykibo-
csájtás után, a hatodik legnagyobb listázott cégként belépett 
a Budapesti Értéktőzsdére. Ugyanebben az évben, 20 évvel 
azután, hogy kereskedő pozícióban elkezdte munkáját a cég 
jogelődjénél, a cégcsoport igazgatóságának tagja lett. Többek 
között közreműködésének köszönhetően, mára a Waberer’s a 
komplett rakományok nemzetközi fuvarozásának dinamikusan 
növekvő piacvezető vállalata a saját flottával szolgátatást nyúj-
tó cégek szegmensében, és a legnagyobb logisztikai szolgál-
tató Magyarországon. A cégcsoport éves árbevétele megha-
ladja a 640 millió eurót. A munkavállalók száma 7600 fő, több 
mint 4000 kamion, 470 millió kilométert tesz meg behálózva 
Európát. 2019. február 1-el elhagyja a Waberer’s-t, de a zökke-
nőmentes vezetőváltás érdekében az elkövetkező 6 hónapban 
továbbra is a vállalat rendelkezésére áll. 2019. szeptember 1-el 
elindítja nemzetközi tanácsadó cégét, amelyben célja, hogy tu-
dásának és több, mint 20 éves tapasztalatának megosztásával 
támogassa a fejlődni kívánó cégek tulajdonosait és csúcs veze-
tőit. A jelenlegi gazdasági helyzetben pedig válság menedzse-
lési tanácsokkal segíti partnereit, hogy kezelni tudják a járvány 
okozta gazdasági hatásokat.A Menedzserszövetség 2017 Év 
Menedzsere Díj kitüntetettje. 

Kriszt Hajnalka számos iparágban szerzett 15 éves munkata-
pasztalatot vállalati HR-ben és szolgáltatói oldalon egyaránt.
A Budapesti Corvinus Egyetem elvégzése után az EY-nál he-
lyezkedett el HR tanácsadói szerepben, majd a Magyar Nem-
zeti Banknál dolgozott HR Business Partner munkakörben.
Később egy középeurópai private equity cég HR vezetőjeként 
dolgozott. Ebben az összetett munkakörben egyidejűleg fe-
lelt a befektető cég teljes HR működésének kialakításáért és 
utána menedzseléséért, miközben a befektető tulajdonában 
lévő középméretű magyar és cseh cégek HR tevékenységét 
is támogatta. A cégcsoportban lévő élelmiszeripari, gyártó és 
IT cégek munkaerő utánpótlásának ellátása érdekében létre-
hozta és eredményesen vezette a házon belüli ügynökséget, 
illetve a holding cégek felsővezetői csapatait támogatta a HR 
rendszereik fejlesztésében, hatékony működtetésében.
2018. eleje óta a globálisan és Magyarországon is piacvezető 
Leaseplan HR vezetőjeként, a felsővezetői csapat tagjaként 
felelős a multi cég HR stratégiájának kialakításáért, és meg-
valósításáért.
 
Hajnalka időközben elvégezte az ELTÉ-n a pszichológia BA 
szakot. Több coaching irányzatban képesítést szerzett, gya-
korló egyéni és team coach.

Takács László, jogi-szakokleveles közgazdász, adótanácsadó. 
Felsővezető, aki komoly tapasztalattal rendelkezik ország-
határokon és vállalati funkciókon átnyúló csapatok hatékony 
és eredményes vezetésében. Jelentős elméleti és gyakorlati 
tudással bír vállalati növekedési és értékesítési stratégiák ki-
alakításában és végrehajtásában, M&A tevékenységek veze-
tésében, továbbá operatív hatékonyság-növelési programok 
levezetésében. A több, mint 15 éves vezetői munkája során 
számtalan üzleti és pénzügyi kihívással szembesült, melyek 
megoldása során mindig az optimális üzleti teljesítmény és a 
bevétel- és nyereségnövekedés elérésére törekedett.

Szakértői tevékenysége során a legkülönbözőbb szektorok-
ban működő vállalkozások üzleti és pénzügyi problémáinak 
megoldására nyújtott kézzelfogható megoldásokat. Üzleti 
partnerei között startupok, magyar tulajdonú KKV-k és nem-
zetközi vállalatok is megtalálhatók.

„A világmegváltást kis lépésekben teszem. Megelégszem az-
zal, ha minél több napot azzal a jóleső érzéssel tudok befejez-
ni, hogy ma sem volt hasztalan reggel felkelni.”

Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karán szerezte, nemzetközi pénzügyeket és diplo-
máciát pedig a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanult. 2020 
januárjától felel a Bosch csoport vállalati kommunikációjáért 
és a kormányzati kapcsolatokért Magyarországon, valamint az 
Adriai régióban. Közel 20 éves vezetői tapasztalattal rendelke-
zik, 2003 és 2010 között a Budapesti Értéktőzsde kommuniká-
ciós vezetőjeként dolgozott. Ezt követően a Provident Pénzügyi 
Zrt.-nél folytatta karrierjét, ahol kezdetben a cég külső kommu-
nikációjáért felelt, majd a vállalati és kormányzati kapcsolatok 
igazgatóság vezetőjeként a cég külső és belső kommunikációját 
felügyelte. 2014-ben, az igazgatóság tagjaként közel egy évet 
töltött Madridban, a Provident anyavállalatánál, a public affairs 
terület élén. Pályafutását - a nemzetközi tapasztalatoknak kö-
szönhetően - a világ egyik legnagyobb, amerikai orvosi műszer-
gyártó cégénél folytatta. A Medtronic regionális vezetőjeként 20 
ország kommunikációját irányította Közép- és Kelet-Európában.

Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik kommuniká-
ciós stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában, válságkeze-
lésben, kormányzati kapcsolatok menedzselésében, társadalmi 
felelősségvállalási, valamint munkáltatói márkaépítési progra-
mok támogatásában. Teodóra az Unicef Magyarország kurató-
riumának tagja.

LAJKÓ
FERENC
DigiLog Consulting
Ügyvezető

KRISZT
HAJNALKA
LeasePlan
HR vezető

TAKÁCS
LÁSZLÓ
Bridge to Deal Kft.
Ügyvezető

BODÓ
TEODÓRA
Bosch csoport
kommunikációs 
és kormányzati 
kapcsolatokért 
felelős igazgatója 
Magyarországon és
az Adria régióban
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Levente a Menedzserszövetség elnökségi tagja 2017 óta és 
egyben a Rugalmas újrakezdés program szakmai felelőse. 
Közgazdászként végzett a Corvinuson, de a London Busi-
ness School álatal kibocsátott MBA diplomával is rendelkezik. 
Több, mint 20 éves munkatapasztalat áll mögötte, amelyből 
15+ év felső vezetői tapasztalat a TMT (Technology / Media 
/ Telco) iparág jelentős multinacionális vállalatainál. Hosszú 
évekig először igazgató-helyettesként vezette a T-Mobile Ma-
gyarország Zrt., majd igazgatóként a Magyar Telekom Nyrt. 
(T-Systems) vállalati értékesítési csapatát. Ezt követően 5 
évig a Telenor Magyarország B2B üzletágának vezetését látta 
el, ahol a teljes üzletági operáció vezetése és a P&L a felelős-
ségi körébe tartozott. Az elmúlt három évben a WebEye Te-
lematics Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi posztját 
töltötte be, ahol a 12 európai piacra kialakított stratégiaalkotá-
sért, az ott lebonyolított üzletmenetért és üzleti növekedésért 
volt felelős. Jelenleg stratégiai tanácsadóként dolgozik gyor-
san növekvő, a nemzetközi piacon is versenyképes hazai ga-
zella vállalkozások megbízásából a TMT szektorban, melyek 
már átestek egy vagy többkörös magántőke (private equity) 
finanszírozáson, vagy jelenleg vannak ilyen finanszírozási pro-
jektben. Tanácsadási fókuszában a növekedési stratégia meg-
alkotása, annak megvalósítási keretrendszerének kialakítása, 
és az ebből következő nemzetközi üzletfejlesztési, értékesí-
tésfejlesztési és stratégiai marketing projektek megtervezése 
és lebonyolítása áll.

Pszichológus, szervezetpszichológiai és szociálpszichológiai 
tanulmányait követően pályafutása során több mint 15 évet 
töltött el HR-területen vezetőként, valamint nemzetközi szer-
vezetfejlesztői tanácsadóként és executive coach-ként.
A változással kapcsolatos feladatok pszichológusként és 
szervezetfejlesztőként is megtalálták, így a Telenor Magyar-
országnál is.

Egy jelentős üzleti transzformációs projektre érkezett ide 
2014-ben, két évig pedig a világ több Telenor országában tá-
mogatta üzleti- és szervezeti átalakítási programokat belsős 
változásmenedzsment tanácsadóként. 2017 novembere óta 
vezeti a vállalat HR-divízióját. Itt lehetősége van ugyanis egy 
izgalmas pillanatban, a nagy átalakulásokat megélő telekom-
munikációs iparban dolgozni. A munkavállalóik támogatása a 
változásokban, a vállalat munkaerő-piacon való újrapozício-
nálása, munkáltatói márkájának megújítása egyszerre óriási 
feladat és izgalmas szakmai kihívás számára.

HR-esként rendkívül fontosnak tartja a fejlesztést, az embe-
reket a középpontba helyező HR megteremtését, és azt, hogy 
ezt hogyan lehet összehangolni a stratégiai célok megvalósí-
tásával. 2 fiú gyermek Bálint és Dani büszke anyukája.

Karrierjét a Price Waterhouse-nál kezdte, majd 1998-ban lé-
pett be a Citibankhoz, ahol közel tíz éves pályafutása során 
értékesítési, marketing és üzletágvezetői pozíciókban dolgo-
zott. 2002-ben a Case Western Reserve University Executive 
MBA programján szerzett diplomát.

2006-ban ismét szektort váltott csatlakozott a Magyar Te-
lekomhoz, ahol többek között az IPTV sikeres bevezetésén, 
valamint az alternatív termékportfólió eredményességének 
javításán dolgozott. 2010-től az Opten Kft. tulajdonosának 
munkáját segítette tanácsadóként, majd ügyvezetőként. 
2012-2016 között az Invitel Zrt. lakossági és kisvállalati érté-
kesítési igazgatója.

2016 óta az MVÜK Zrt. vezérigazgatója és tulajdonosa. Elkö-
telezetten hisz a nagyvállalati és a kkv szektor közötti tudásá-
tadásban, kapcsolatfejlesztésben.

Megoldásorientált, üzletfejlesztő és pénzügyileg eredményes 
rendszerek építője. Hisz abban, hogy a siker alapja a megfele-
lően felkészített és folyamatosan fejlesztett, motivált csapat, 
az egyértelmű, közös cél követése. A United Way Magyaror-
szág kuratóriumi tagja, fő célja az alapítvány anyagi hátteré-
nek fejlesztése.

Közgazdász-szociológus, a hazai kommunikációs szakma 
egyik formálója, számos kulturális, oktatási, társadalmi kez-
deményezés elindítója, támogatója. Az Egyenlítő Alapítvány, 
a NIOK Alapítvány, a Highlights of Hungary és a Skool kuráto-
ra, a Magyar Reklámszövetség elnökségi tagja, a Menedzser-
szövetség Év Menedzsere díj jelölő bizottságának tagja. Kom-
munikációs szakmai pályáját néhány éves reklámügynökségi 
indulást követően a telekommunikációs szektorban kezdte 
és alapozta meg. Az Ericsson magyarországi kommunikáci-
ós igazgatói pozíciójából a Magyar Telekomhoz csatlakozott. 
A T-Mobile, T-Home kommunikációját vezette és e brandek 
márkaváltási projektjeiben töltött be vezető szerepet. 15 év 
után telekommunikáció után a kultúra, a turizmus, a kreatív 
ipar területén vállalt szerepet pl. a Libri csoport marketing 
igazgatójaként, a Design Terminál befektetői kapcsolatok ve-
zetőjeként, majd a Magyar Turisztikai Ügynökség kommuni-
kációs igazgatójeként dolgozott és ezzel párhuzamosan szá-
mos kulturális és oktatási projektben vett részt, illetve azok 
indulását, kibontakozását segítette/segíti (pl. Art Market 
Budapest, Art Capital, Ferenczy Múzeumi Centrum, Indepen-
dent Media Education Center, Magyar Állami Operaház, Cso-
konai Színház, Ludwig Múzeum). 2017 áprilisától a non-profit 
és kulturális projektjei mellett a KPMG üzleti tanácsadó és 
könyvvizsgáló világcég magyarországi cégcsoportjának mar-
keting és kommunikációs tevékenységét irányítja és fejleszti.

TÓTH
LEVENTE
Drive Concept
Vezetési Tanácsadó Kft.
Ügyvezető, tulajdonos

ENDREI-KISS
JUDIT
Telenor Magyarország
HR vezérigazgató-
helyettes

HORVÁTH
JÁNOS 
MVÜK Zrt.
Vezérigazgató,
tulajdonos

LIPTAY 
GABRIELLA
KPMG
Marketing és 
kommunikációs 
igazgató
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Péter 17 éve dolgozik a Shellnél, különböző helyi és regioná-
lis pozíciókban. Jelenleg a Shell Fleet Solutions (a Shell B2B 
üzemanyagkártya és mobilitási szolgáltatások üzletága) re-
gionális üzletfejlesztési igazgatója. Ebben a munkakörben a 
régió országaiban az üzletág stratégiájának kidolgozásáért és 
a stratégiában megfogalmazott bizonyos célkitűzések meg-
valósításáért felelős, különös tekintettel a stratégiai partner-
ségekre és vásárlóknak nyújtott szolgáltatások fejlesztésére. 
Korábban a Shell töltőállomás-hálózatának shop üzletágát, 
előtte pedig a Shell ClubSmart vásárlói hűségprogramot irá-
nyította a Közép-Európában.

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási egyetemen (jelenleg: Budapesti Corvinus Egye-
tem) szerezte, emellett tanult Svédországban a Jönköping 
International Business School-on. Karrierje során részt vett a 
Kellogg School of Management és a Cornell University vezetői 
képzésein is.

Tagja a Menedzserek Országos Szövetségének és elnökségi 
tag a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamarában. 

Lajkó Erika tanulmányait több diplomával végezte, többek 
között tanult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Ko-
dolányi János  és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen is. 
Vállalati HR-es pályáját HR menedzserként az AEGON Biz-
tosítónál kezdte. A következő szakmai állomás a Le Meridien 
szállodalánc HR igazgatói pozíciója volt, melyet  2003-ban a 
General Motors kelet közép európai HR generalista pozíciója 
követett.

2005-től a DuPont Pioneer kelet európai HR igazgatói fel-
adatkörét látta el.  

Később 2010 és 2013 között Szervezetfejlesztőkent közepes 
méretű magyar szolgáltató cégek számára nyújtott menedzs-
ment és szervezet tervezési tanácsadást. 2013 óta a Bunge 
Zrt.-nél dolgozik HR igazgatóként.

A Bunge a világ 4 legnagyobb agrár ipari óriásának egyike, 
aki Magyarországon élelmiszeripari üzletággal is rendelkezik.  
Erika, HR szakmai tevékenységéért 2017-ben a HR COMM dí-
jat is nyert.

Svéd Gábor 2015 óta a Graphisoft multinacionális szoft-
ver-vállalatcsoport gazdasági és operatív vezérigazgató-he-
lyettese. Karrierjét a Procter & Gamble fogyasztási cikkeket 
gyártó nemzetközi vállalatnál kezdte, ahol különböző pénz-
ügyi szerepeket töltött be, először Ausztriában, majd Belgi-
umban és végül Németországban.

Ezt követően a Thomas Cook turisztikai cégcsoport magyar 
leányvállalatának pénzügyi vezetői pozícióját foglalta el, 
amely szerepben a későbbiekben a lengyel és cseh leányvál-
lalatok pénzügyi felügyeletéért is felelt.

Diplomáját a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen pénz-
ügyi szakon szerezte, míg MBA mesterképzését az INSEAD 
szingapúri és franciaországi kampuszán végezte el.

1999-ben végezte el a közgazdasági egyetemet, majd pár évig 
ott maradt a marketing tanszéken PhD hallgatóként oktatni, 
kutatni. 2003-ig dr. Törőcsik Mária fogyasztói kutatóintéze-
tében dolgozott, majd abban az évben került a GfK Hungá-
ria Piackutató Intézetbe. Itt végigment a ranglétrán: 2004-
től kvalitatív igazgató, 2006-tól tudásmenedzser, 2008-tól 
a fogyasztói kutatások vezetője, mellette a CEE régióban a 
szemkamerás kutatások vezetője, oktatója. A válság köze-
pén, 2010-ben dönt úgy, hogy létrehozza saját vállalkozását 
– 2011-ben indul az Emocionális Marketing Kft., ami kezdetben 
klasszikus piackutatói feladatokat látott el. A dinamikusan bő-
vülő vállalkozás forgalma a második évben lépte át az évi 100 
millió Forintot, majd fokozatosan bővítette tevékenységét.
Krisztián 2015-ben kezdett el foglalkozni a generációs témákkal, 
s lett mára az ország egyik meghatározó generációs szakértője. 
Vállalatok tanácsadója a témában, emellett évi mintegy 200 
előadást, workshopot vagy tréninget tart nem csak B2B té-
mában, hanem B2C témában (szülőknek, pedagógusoknak, 
könyvtárosoknak...) is. A Generációk harca – Hogyan értsük 
meg egymást? című könyv szerzője. Több szakmai szervezet 
tagja, emellett pedagógusokat és diákokat mentorál, támogat, 
tudást ad át. Folyamatosan ad elő szakmai konferenciákon, és 
gyakori szereplője a hazai elektronikus és írott médiumoknak. 
Folyamatosan tanít és előad a hazai felsőoktatási intézmé-
nyekben. 
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