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A Menedzserszövetség, rendkívül sikeres első négy mentor programját követő-
en, 2021. október végétől folytatja kezdeményezését Jövő Menedzsere 5.0 Men-
tor Program néven. 2019 tavaszán, mikor a program koncepciója kidolgozásra 
került, három fő elv mentén határozta meg a Szövetség elnöksége és ügyveze-
tése a programmal kapcsolatos céljait: értékteremtés a következő menedzser 
generáció számára, szinergia alapú tudásmegosztás az üzleti élet generációi 
között, és a legfontosabb, szerepvállalás a jövő menedzsereinek képzésében. 

A koronavírus miatt kialakult gazdasági világkrízisre reagálva, a Menedzser-
szövetség 2020 nyarán, majd 2021 évben már két alkalommal bonyolította le 
Jövő Menedzsere mentor programját. Az elmúlt időszak mindhárom nagy sikerű 
programján közel 40 mentor és 45 mentorált vett részt, a találkozók a vírushely-
zet éppen aktuális időszakának tükrében részben online, részben személyesen 
valósultak meg.

A Menedzserszövetség 2022-ben is 2 alkalommal indítja el mentor programját 
olyan mentorokkal, akiknek véleményére és gondolataira a jelen helyzetben fo-
kozott szükség van Magyarországon. Ebben az időszakban a tapasztalatátadás, 
az iránymutatás a lehető legnagyobb segítség a fiatal vezetőknek, középveze-
tőknek, a Menedzserszövetség ezzel a programjával kívánja támogatni a Jövő 
Menedzsereit ebben a válságos időszakban. A mentoráltak választ kaphatnak 
a mentoroktól többek között arra, hogy milyen lehetőségeik maradtak, ha az 
A terv teljesen megsemmisült, mit tehetnek a kialakult helyzetben és mit tanul-
hatnak egy ilyen válsághelyzetből? A mentor program muníció a koronavírust 
követő, gazdasági fellendülést igénylő időkre. 

Az ügyvezetés az új program megalkotása során az előző év eredményét és 
tanulságait is felhasználta. A Jövő Menedzsere 5.0 Mentor Programban 40 
mentor vesz részt, a korábbi mentorcsapatból ezúttal is szerepet vállaló men-
torok mellett ezúttal 34 új mentort kért fel az ügyvezetés a program színesítése 
érdekében. Az új mentorok részben a Menedzserszövetség aktív tagjai, rész-
ben a Szövetség munkáját támogató olyan vezetők, akik a mentor programban 
való részvételükkel tovább emelik a Menedzserszövetség és a mentor program 
presztízsét. Az ügyvezetés kiemelt fókuszt helyez a mentor és metoráltak ese-
tén is a nemek közötti egyenlőségre, a Jövő Menedzsere 5.0 Mentor Program-
ban 21 női és 19 férfi vezető várja a mentoráltak jelentkezését.

A jelentkezést október 25-én nyitja meg a Szövetség és december 15-ig tudnak 
rá az érdeklődő mentoráltak jelentkezni. 
 
A Menedzserszövetség elnöksége és ügyvezetése bízik benne, hogy az egyedül-
álló mentor csapat szakmai támogatásával, egy sikeres program keretében szá-
mos mentee-nek adhatnak ismét hasznos ismereteket és tanácsokat. A program 
2022. január 15-én indul és április 15-én fejeződik be. 

A világban kialakult helyzetre való tekintettel a Jövő Menedzsere 5.0 Mentor 
Program hibrid formában, a helyzettől és a mentor - mentorált megállapodásá-
tól függően virtuális és / vagy személyes találkozókban valósul meg, ezúttal is 6 
alkalommal 2 órás online konzultáció keretében.

Az elmúlt két év sikeres mentor programjait követően az ügyvezetés és az elnök-
ség kiemelt figyelmet szentel a közel 200 mentorált bevonására a Szövetség éle-
tébe. 2021-ben a Jövő Menedzsere Programok ernyője alá vont további izgalmas 
kampányokat, eseményeket a mentor program és a Jövő Menedzsere Summer 
Party esemény mellett. Ilyen az InStyle magazinnal közös, idén novemberben in-
duló Mi vagyunk a Jövő Menedzserei! kampány, mely a tagokká vált mentorál-
tak részére biztosít láthatóságot. A téli számban röviden bemutatásra kerülnek 
a mentoráltak, az InStyle.hu karrier rovatában pedig mini interjú készül mind a 
30 mentee-vel. A legaktívabbak pedig mentoraikkal együtt a Menedzserszövet-
ség kisfilmjeiben is szerepelnek, mely a szövetség social media felületei mellett 
az InStyle.hu karrier rovatában is megjelennek. Az arra nyitott mentoráltak jövő 
évben bevonódhatnak az ITM Tanítsunk Magyarországért programjába, mely-
ben a Menedzserszövetség eddigi mentoráltjai mentorálják majd a programban 
résztvevő egyetemista mentor nagyköveteket. Emellett több más programmal is 
támogatja a Szövetség a jövő menedzsereit, a Youth Business Group-al közösen 
elindították Menedzserakadémia előadásaikat a Corvinuson, decemberben indul 
ugyancsak közös szervezésben a Fókuszban a Jövő Menedzserei rendezvényso-
rozat, valamint 2020-ban a MOME-val is közös programot indít a Szövetség.

Az elnökség döntése alapján Jövő Menedzsere 5.0 Mentor Programtól minden 
új mentorált részére 1 éves tagságot és ingyenes részvételi lehetőséget biztosít 
a Szövetség az Év Menedzsere Díjátadó Gála Jövő Menedzsere Különtermébe.

A Jövő Menedzsere 5.0 Mentor Programban a Magyar Telekom ösztöndíj pályáza-
tot indít, melyen 3 nyertes pályázó a vállalat támogatásával térítésmentesen vehet 
részt a programban. A pályázatot 35 év alatti jelentkezők között hirdeti meg, segít-
ve a pályájuk elején lévő tehetséges fiatalokat. A nyerteseket a Menedzserszövet-
ség szakmai csapata 3 területről választja ki: 1 főt a Youth Business Group hallga-
tóiból, 1 főt a Telekom fiatal tehetséges dolgozói közül és 1 főt nyílt pályázat útján. 

A Menedzserszövetség elnöksége és ügyvezetése hisz benne, hogy csak közö-
sen, összefogva sikerülhet átvészelni ezt a minden szempontból bonyolult hely-
zetet. Ennek elérése érdekében próbál értéket teremteni és megfelelő felületet 
biztosítani a tudás- és tapasztalatmegosztás megfelelő átadásához, áramlásához 
stratégiai partnereivel közösen. Az előző programok pozitív visszajelzéseit kö-
vetően, a Jövő Menedzsere 5.0 Mentor Programba beépítették a co-mentoring 
plusz lehetőséget is, azaz a mentor részéről másik mentor alkalmi bevonását, aki 
hasznos segítséget tud nyújtani a mentor és mentorált által közösen kitűzött cél 
elérésében.
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A PROGRAMRÓL

A Menedzserek Országos Szövetsége 
által életre hívott Jövő Menedzsere 5.0 
Mentor Program az első olyan nagy-
szabású magyarországi mentor prog-
ram  ötödik évada, mely a kétoldalú, 
generációk közötti tudásmegosztást 
helyezi előtérbe és a 45 év alatti te-
hetséges menedzserek számára kínál 
fejlődési lehetőséget. A program egy 
hibrid modellt valósít meg, mely egye-
dülálló lehetőséget nyújt a fiatal gene-
ráció vezetői számára. A program első 
pillére a mentor program, amelyben 
több évtizedes tapasztalattal rendel-
kező felsővezetőkhöz lehet jelentkezni, 
egy külön erre a célra létrehozott digitá-
lis felületen keresztül. A jelentkezőknek 
legalább 3 szakterületet kompetenciát 
kell megjelölni, melyben fejlődni szeret-
nének, valamint 3-6 mentort is megne-
vezhetnek, akitől szívesen tanulnának. 
Minden jelentkezőnek önéletrajzot és 
motivációs levelet kell feltöltenie a je-
lentkezési felületen keresztül. A jelent-
kezők közül a szakmai csapat választja 
ki, hogy a kompetencia területek és a 
megjelölt mentorok tükrében ki lesz a 
legoptimálisabb mentor számukra.

MIÉRT HÍVTUK
ÉLETRE?
A Jövő Menedzsere Mentor Program 
egy hiánypótló, a generációk közötti 
együttműködésre irányuló tehetség-
gondozó program.

Az X generációs felsővezetők nagyará-
nyú visszavonulását követően, a meg-
felelő utódlás kérdésére a megoldás a 
tehetséges fiatal vezetők időben tör-
ténő integrálása a folyamatokba, vala-
mint a megfelelő kiválasztási rendszer 
kialakítása. A digitalizáció forradalma 
és a globális gazdaságok robbanássze-
rű fejlődése előidézett egy olyan hely-
zetet, melyben a generációk közötti 
tudásmegosztás és a különböző ge-
nerációk által közösen létrehozott ér-
tékek jelenthetik a sikeres jövő kulcsát. 

A Jövő Menedzsere program életre 
hívásával a Szövetség célja az érték-
teremtés a következő menedzser ge-
neráció számára, szinergia alapú tu-
dásmegosztás az üzleti élet generációi 
között, és a legfontosabb, szerepválla-
lás a jövő menedzsereinek képzésében. 

MENTOR PROGRAM
5.0

A JÖVŐ MENEDZSERE
DÍJ ÁTADÁSA
A Szövetség az általa elindított mentor 
programot kívánja a díjjal erősíteni, és 
a figyelmet felhívni a jövő vezetői tá-
mogatásának fontosságára. A 2021-es 
év Jövő Menedzsere Különdíj átadását 
a május 21-én megrendezésre kerülő Év 
Menedzsere Díjátadó gálán tervezi az 
ügyvezetés és az elnökség a Budapest 
Marriott Hotel teljes rendezvényszint-
jén. A Menedzserszövetség több, mint 
25 éve hívja fel a figyelmet a felsőveze-
tők gazdasági életben betöltött fontos 
szerepére az Év Menedzsere díjak át-
adásával, 2019 óta már 7 kategóriában. 
A Menedzserszövetség két védjegy ol-
talom alatt álló díja mellett -Év Mene-
dzsere Díj és az Év Fiatal Menedzsere 
Díj- több éve hagyományt teremtett 
különdíjaival is, ezek az Év Menedzsere 

Életműdíj a DAS Jogvédelmi Biztosító 
Zrt. támogatásával, a Kék Innovációs 
Különdíj a Volkswagen támogatásával, 
a Menedzserek a Társadalomért Külön-
díj a Shell Hungary zRt. támogatásá-
val, az Év Női Menedzsere Különdíj és 
a Jövő Menedzsere Különdíj a MetLife 
Magyarország Zrt. támogatásával.
 
A díjakra pályázni nem lehet, a jelöl-
tek személyére javaslatot tehetnek a 
felkért szakmai szervezetek, a Jelölő 
Bizottság, a Menedzserszövetség el-
nökségének tagjai és ügyvezetése, va-
lamint a Jövő Menedzsere Különdíjra 
a Mentor Program mentorai. Az aján-
lások alapján a Menedzserszövetség 
ügyvezetése által összeállított listából 
a Jelölő Bizottság 3 jelöltet tár a Mene-
dzserszövetség elnöksége elé a jelöltek 
rangsorolása nélkül, az elnökség pedig 
titkos szavazással választja ki a Jövő 
Menedzsere Díj kitüntetettjét.

A Jelölő Bizottság elnöke: Dr. Beck 
György, a Jelölő Bizottság állandó 
tagjai: Czakó Borbála, Fekete István, 
Jaksity György és Liptay Gabriella. A 
Jelölő Bizottság munkáját a 2021 év 
díjazottainak jelölésében Hegedüs Éva, 
2020 Év Menedzsere és Tajta Ákos, 
2020 Év Fiatal Menedzsere segíti.

A 2021 Év Menedzsere Díjak jelölési 
időszaka november második felében 
indul, az idei év komoly kihívásokat állí-
tott minden vezető számára, így a jövő 
év májusában átadásra kerülő 2021 Év 
Menedzsere díjaknak talán még fonto-
sabb üzenete van, mint eddig bármikor.

KI LEHET A JÖVŐ
MENEDZSERE?
A Jövő Menedzsere Díjat kizárólag 30 
év alatti, legalább 2 éves üzleti múlt-
tal rendelkező közép- és felsőveze-
tők nyerhetik el, valamint a társadal-
mi szerepvállalás mértéke és az üzleti 
karrierútjuk is kiértékelésre kerül. Az Y 
és Z generációs vezetők sok esetben 
saját vállalkozásukat vagy startup cé-
güket vezetik, melyet külön tényező-
ként vizsgál majd a Jelölő Bizottság 
és ezen tényezőket is mérlegeli a kivá-
lasztás során. Nincs minimum árbevé-
telre és alkalmazotti létszámra vonat-
kozó elvárás, azonban az innovációs 
tartalom, az értékteremtés spektruma 
és a fejlődési potenciál mindenképpen 
fontos tényezőkként lesznek súlyozva 
az elbírálás során.



A Mentor Programban olyan 45 év alatti vezetők vehetnek részt, akik a digitális 
jelentkezési felületen keresztül regisztrálnak a programra, megküldik a Szövet-
ség számára az önéletrajzukat és motivációs levelüket, valamint megjelölnek 
legalább 3 kompetencia területet. A jelentkezési adatlap kitöltése közben meg 
kell adniuk 3 fő mentor nevét is, akikhez szívesen jelentkeznének a 6x2 órás kur-
zusra. A jelentkezők adatlapjai a Menedzserszövetség ügyvezetésének előszű-
résén esnek át, majd a mentoráltak részére a legideálisabb mentor kiválasztá-
sáról a szakmai csapat dönt. A jelentkezéseket 2021. október 25. és december 
15. között lehet feltölteni a www.menedzserek.hu oldalon a Mentor Program 
menüponton keresztül, a kiértesítések pedig január 15-ig kerülnek kiküldésre a 
kiválasztott jelentkezők számára. 

ONLINE JELENTKEZÉS
2021. október 25 - december 15

A PROGRAM MENETE

JELENTKEZŐK ELBÍRÁLÁSA
2022. december 16 – január 10

JELENTKEZŐK KIÉRTESÍTÉSE
2022. január 10 – január 15

6x2 ÓRA PROGRAM 
MENTOR ÉS MENTORÁLT ÁLTAL EGYEZTETETT IDŐPONTOKBAN

2022. január 15 és április 15 között

A MENTOR PROGRAMRÓL A MENTOR
PROGRAM DÍJA
A Menedzserszövetség tagjainak, valamint a Menedzserszövetség tagjai által 
delegált jelentkezőknek egyéni fizetéssel 200.000 Ft + Áfa. 

A Menedzserszövetség tagjainak, valamint a Menedzserszövetség tagjai által 
delegált jelentkezőknek cég általi fizetéssel  250.000 Ft + Áfa. 

A Menedzserszövetségi tagsággal nem rendelkező jelentkezők számára egyéni 
fizetéssel 250.000 Ft + Áfa.

A Menedzserszövetségi tagsággal nem rendelkező jelentkezők számára cég 
általi fizetéssel 300.000 Ft + Áfa, 

A részvételi díj minden esetben tartalmaz egy éves Menedzserszövetségi tagsá-
got azok számára, akik tagsággal nem rendelkeznek, illetve egy tiszteletjegyet az 
Év Menedzsere Díjátadó Gála Metlife Jövő Menedzsere különterembe.

A tagságról további információk a www.menedzserek.hu oldalon találhatóak.

MENTOROK
A mentorok Magyarország legkivá-
lóbb felsővezetői, akik inspiráló élet-
útjukkal, valamint több évtizedes 
hazai és nemzetközi szakmai tapasz-
talatukkal segítik a mentoráltakat.

A Menedzserszövetség elnöksége és 
ügyvezetése bízik benne, hogy a Szö-
vetség tagjaiból és Év Menedzsere 
díjazottjaiból álló mentor csapat szak-
mai támogatásával egy sikeres prog-
ram keretében számos mentee-nek 
adhat hasznos ismereteket és taná-
csokat.

http://www.menedzserek.hu


JELENTKEZÉS MENETE
A Jövő Menedzsere 5.0 Mentor Programba a külön erre a 
célra létrehozott online felületen keresztül lehet jelentkezni, a 
Menedzserszövetség weboldalán keresztül. A jelentkezésnél 
szükséges megadni a teljes nevet, a szervezetet, ahol dolgo-
zik a jelentkező, a jelenleg betöltött üzleti pozíciót, az élet-
kort, valamint csatolni kell a jelentkezés mellé egy aktuális 
önéletrajzot és a jelentkezési felületről letölthető 4 kérdésből 
álló motivációs levelet. Szükséges továbbá megjelölni mini-
mum 3 olyan kompetenciát/szakterületet, melyekben támo-
gatásra lenne szüksége a mentoráltnak, valamint minimum 3 
mentort. A megjelölt mentorok személyét a Szövetség nem 
tudja garantálni minden jelentkező számára. A programban 
részt vevő mentoráltak mellé a mentorok kiválasztása első-
sorban a megjelölt kompetenciák alapján történik.

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

ÁCS PÉTER

ÁGH ANIKÓ

ALMÁSSY GABRIELLA

BEKE ZSUZSA

CZIBÓK ZOLTÁN

DALOS ÁGNES

DÉNES ATTILA

DÉVAI GÁBOR

FERENCZ GYÖNGYI

FORINTOS-SZŰCS ANITA 

FRIEDL ZSUZSANNA

HAJÓS ANDREA

HEAL EDINA

HEGEDÜS ÉVA

HORVÁTH ALIZ

HORVÁTH BALÁZS

HORVÁTH MAGYARY VOLJČ NÓRA 

KENDE-HOFHERR KRISZTINA

KERÉKGYÁRTÓ LAURA

KISS ATTILA

KOCSIS ATTILA

KÖVESDI MÁTYÁS

KRISTÓF GYÖRGYI

LAJKÓ ERIKA

MÁRTON KATALIN

NOSZEK PÉTER

NYERGES JÁNOS

PFEMETER ÁKOS

RÁBAI DÁNIEL

STEIGERVALD KRISZTIÁN

SZABÓ GYÖRGY

SZABÓ MELINDA

SZALAY-BERZEVICZY ATTILA

DR. SZÁSZI ISTVÁN

SZÉLL HAJNALKA

TAJTA ÁKOS

TOLDI BALÁZS

TOPOLCSIK MELINDA

VÁRKONYI VIKTOR

VIDUS GABRIELLA

MENTOROK

http://www.menedzserek.hu/mentorprogram 


ÁCS PÉTER
SONEAS Vegyipari Kft.
Ügyvezető igazgató

DALOS ÁGNES
Diageo Eastern Europe
HR Igazgató

DÉNES ATTILA
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Corporate üzletág igazgató

DÉVAI GÁBOR
Sixt Hungary
Ügyvezető igazgató

FERENCZ GYÖNGYI
VGD Hungary Audit Kft.
Audit partner

ÁGH ANIKÓ
Várkapitányság Nonprofit Zrt.
Marketing irodavezető 

ALMÁSSY GABRIELLA
UNION Biztosító
Elnök-vezérigazgató

BEKE ZSUZSA
Richter Gedeon Nyrt.
Kormányzati kapcsolatok és 
kommunikációs vezető

CZIBÓK ZOLTÁN
DXC Tecnology Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgató

MENTOROK

FORINTOS-SZŰCS ANITA
Magyar Divat és Design Ügynökség
Divatigazgató, Vezérigazgató helyettes



HORVÁTH BALÁZS
RowanHill Digital Kft.
Partner, vezető tanácsadó

HORVÁTH MAGYARY 
VOLJČ NÓRA 
K&H Bank Zrt. - Ügyvezető igazgató,
Kommunikációs igazgatóság

KENDE-HOFHERR
KRISZTINA
TMC Group
Tulajdonos, ügyvezető

KERÉKGYÁRTÓ LAURA
SONEAS Vegyipari Kft.
HR Igazgató

KISS ATTILA
E.ON Hungária Csoport
Elnök-vezérigazgató

HAJÓS ANDREA
TV2 Média Csoport Zrt.  
Gazdasági és pénzügyi igazgató

HEAL EDINA
Egyenlítő Alapítvány
Alapító, cégvezető 

HEGEDÜS ÉVA
GRÁNIT BANK Zrt.
Elnök-vezérigazgató

HORVÁTH ALIZ
Oltóanyaggyár Zrt.
Operatív vezérigazgató-helyettes

MENTOROK

FRIEDL ZSUZSANNA
Magyar Telekom
Chief People Officer



KOCSIS ATTILA
Forbes Magyarország
Igazgatósági tag, kiadóvezető

NOSZEK PÉTER
Nestlé Hungária Kft.
Ügyvezető igazgató

NYERGES JÁNOS
Eurest Étteremüzemeltető Kft.
Ügyvezető igazgató

PFEMETER ÁKOS
Graphisoft SE
VP Technology Partnerships

RÁBAI DÁNIEL
Privát befektető 

KÖVESDI MÁTYÁS
MetLife Magyarország
Ügyfélszolgálati és operációs igazgató

KRISTÓF GYÖRGYI
Hammel & Hochreiter Business & Management 
Consulting Kft. 
Ügyvezető igazgató

LAJKÓ ERIKA
Bunge Zrt.
HR igazgató

MÁRTON KATALIN
Praktiker Kft.
HR & CSR igazgató

MENTOROK

STEIGERVALD KRISZTIÁN
SteiGen Consultancy Kft.
Ügyvezető



SZABÓ MELINDA
Magyar Telekom
Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes

SZABÓ GYÖRGY
DAS Jogvédelmi Biztosító Zrt.
Vezérigazgató

TOLDI BALÁZS
Citibank Europe Pls Magyarországi fióktelepe
Kereskedelmi bank üzletágvezető

TOPOLCSIK MELINDA
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.
Ügyvezető igazgató

VÁRKONYI VIKTOR
Nemetschek Group 
Design Divizióért felelős igazgatósági tag

VIDUS GABRIELLA
RTL Magyarország
Vezérigazgató

DR. SZÁSZI ISTVÁN
Bosch csoport vezetője
Magyarországon és az Adria régióban

SZÉLL HAJNALKA
Auchan Magyarország
Országos humán erőforrás igazgató

TAJTA ÁKOS
Wolt 
Közép-európai regionális ügyvezető

MENTOROK

SZALAY-BERZEVICZY 
ATTILA
BOM a Magyar Sportért Alapítvány
Kuratórium elnöke



KÜLDETÉS

A képzett, felelős, tapasztalt menedzserek a fenntartható gazdaság és 
a jövő alappillérei. Tudásuk, tapasztalatuk, elkötelezettségük és felelős-
ségvállalásuk a modern és sikeres társadalom formálója.

A Menedzserszövetség küldetése a vezetők társadalmi és szakmai elis-
mertségének, hírnevének és megbecsülésének erősítése, hozzájárulva 
sikerességükhöz, személyes fejlődésükhöz, életcéljaik eléréséhez és tár-
sadalmi szerepük kiteljesítéséhez.

Kiemelt feladatának tartja, hogy felhívja a figyelmet a felsővezetők gaz-
dasági életben betöltött fontos szerepére, amit a védjegy oltalom alatt 
álló Év Menedzsere díjak átadásával is támogat több, mint 25 éve.

A Menedzserszövetség tagjainak aktivitására építve segíti a magyar 
gazdaság fejlődését, tudásuk megosztásával folyamatos, világszínvona-
lú vezető utánpótlást biztosít.

TAGOK

A Menedzserszövetség tagjai pozitív vezetői mintát mutatnak, tevé-
kenyen vállalnak részt a fiatal menedzserek képzésében, az etikus 
vállalatvezetés elveinek népszerűsítésében, a tudásmegosztásban és 
a legjobbak elismerésében. Az üzleti szervezetek között egyedülálló 
módon a Szövetség tagjai a cégvezetők, akik elsősorban önmagukat, 
csak másodsorban vállalataikat képviselik. A tagok számára kiemelten 
fontos az értékteremtés a következő menedzser generáció számára, 
szinergia alapú tudásmegosztás az üzleti élet generációi között, és 
szerepvállalás a jövő menedzsereinek képzésében. Az elmúlt években 
jelentősen megnőtt a női és a fiatal vezetők aránya. A tagság létszáma 
meghaladja a 250 főt.

FELELŐS VEZETŐK KÖZÖSSÉGE EGYMÁSÉRT,
A TÁRSADALOMÉRT ÉS A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT

KINEK AJÁNLJUK A MENEDZSERSZÖVETSÉGET?

Minden tapasztalt vezetőnek, aki szívesen osztaná meg tudását és min-
den fiatal vezetőnek, aki fejlődni szeretne. Emellett:

•  Felelősséget érez a magyar gazdaság, társadalom és az ország   
  fenntartható fejlődése iránt

•  Felelősséget érez a ma és a holnap vezetőinek szemlélet- és   
  tudásformálásáért

•  Szívesen vesz részt egy értékalapú és értékteremtő szakmai és   
  emberi közösségben

•  Szeretné a hazai vezetői eredményeket nemzetközi példaként   
  tovább vinni és aki szeretne nemzetközi vezetői jó gyakorlatokat  
  itthon megvalósítani

•  Szeretné formálni, támogatni és fejleszteni a hazai menedzserek  
  közösségét vagy maga is szeretne tapasztalatot, inspirációt
  szerezni más menedzsertől

A MENEDZSERSZÖVETSÉG SZÁMOKBAN

• 250+ tag

• Több, mint 30 év működés

• Több, mint 25 éve a legjobbak díjazása

• 3000+ év vezetői tapasztalat



A MENEDZSERSZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGEI

0 Több, mint 25 éve díjazzuk a legjobbakat nagyszabású Év Menedzsere  
 Díjátadó Gála eseményünkön – Két védjegy oltalom alatt álló díjunk, az  
 Év Menedzsere és Év Fiatal Menedzsere díjak mellet minden évben 5-6  
 különdíj átadásával

0 Legyen Divat a Női Vezető! kampány az InStyle magazinnal.
 A kampány célja:

 0 A női vezetők fontos szerepére való figyelemfelhívás és
  láthatóságuk növelése

 0 Példamutatás a Menedzserszövetség sikeres női vezetőinek   
  bemutatásával a fiatalabb generáció számára

0  Tudásmegosztás és vezetői utánpótlás programok

 0 Jövő Menedzsere programok

  ₀ Jövő Menedzsere Mentorprogram

  ₀ Mi vagyunk a Jövő Menedzserei! kampány

  ₀ Fókuszban a Jövő Menedzserei rendezvénysorozat a YBG-vel

  ₀ Menedzserakadémia a Corvinuson a YBG-vel

 0 Next Level program

  ₀ A Menedzserszövetség üzletfejlesztést támogató   
   programja startup cégek számára

 0 Menedzserek a társadalomért - Fókuszban a jövő! -    
  egyedülálló, egész napos digitális konferencia

  ₀ A menedzsertársadalom összefogásával évente   
   megrendezésre kerülő konferencián közel 20 szektor,   
   több mint 60 elismert szakmai főszereplője az adott   
   év legaktuálisabb irányait és legégetőbb problémáit
   figyelembe véve hasznos információt nyújtanak abban,  
   hogy milyen változások, változtatások vihetik előre az   
   adott szektort.

0 Sport események

 0 Menedzserszövetség Jótékonysági futócsapat az    
  UltraBalatonon

 0 Golf kupa a Dutcham-el közös szervezésben

 0 Tenisz kupa 2022-től

0 További networking rendezvények

 0 Business Menü Live – beszélgetések Bombera Krisztinával és a  
  Menedzserszövetség Év Menedzsere Díjazottjaival élőben

 0 Jövő Menedzsere Party – a mentor programon résztvevő   
  mentorok és mentoráltak találkozója

 0 Legyen Divat a Női Vezető találkozók – különprogramok női   
  vezetők számára

0 A hatékonyság és elérés növelése érdekében együttműködés számos,  
 hasonló értékek mentén működő partnerszervezettel

0 A magyar vezetői tudás népszerűsítése és nemzetközi     
 tapasztalatmegosztás céljából együttműködés európai    
 társszervezetekkel

0  Exkluzív online műsorok és interjúsorozatok – a Menedzserszövetség   
 és tagjai láthatóságának növelésére

 0 Business Menü Bombera Krisztinával – mélyinterjúk a    
  Menedzserszövetség díjazottaival és aktív tagjaival

 0 Business Café Jaksity Katával – online panelbeszélgetések   
  aktuális témákról a Menedzserszövetség tagjaival, az adott   
  téma szakértőivel



MENEDZSERSZÖVETSÉG
—
titkarsag@menedzserek.hu  / +36 30 502 3236
—
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.
—
Bejegyezte a Fővárosi Bíróság,
Cégjegyzékszám: 3054,
Adószám: 19650940-2-41

www.linkedin.com/in/menedzserek/

www.facebook.com/menedzserek.hu

www.instagram.com/menedzserszovetseg/

www.menedzserek.hu

http://www.linkedin.com/in/menedzserek/
http://www.facebook.com/menedzserek.hu
http://www.instagram.com/menedzserszovetseg/
http://www.menedzserek.hu

