
1

ÉV MENEDZSERE
DÍJAK

2021



2 3

A Menedzserszövetség fontos feladatának tartja, hogy a felsőve-
zetők érdekképviselete mellett, felhívja a figyelmet a felsővezetők 
munkájára és a gazdasági életben betöltött fontos szerepükre. A 
védjegy oltalom alatt álló Év Menedzsere Díjak átadásával a Szö-
vetség egy pozitív vezetői mintát mutat, segítve ezzel a modern, 
európai vezetési kultúra megerősítését Magyarországon.

„Szívügyem, hogy segíteni tudjam a magyar menedzserek szakmai fej-
lődését, hogy még nagyobb számban váljanak meghatározó szerep-
lőivé a hazai, regionális és nemzetközi üzleti életnek. Magyarországról 
indult a karrierem ezért természetes, hogy szeretném harminc éves 
nemzetközi üzleti tapasztalatomat megosztani a tehetséges magyar 
menedzserekkel.” - nyilatkozta Kapitány István, a Menedzserszövetség 
elnöke, a Shell International Petroleum Company globális executive 
alelnöke, 2018-ban az Év Menedzsere Díj kitüntetettje. 

A Menedzserek Országos Szövetsége idén is pályázatot hirdet az Év 
Menedzsere Díjak elnyerésére. 
  
2021 Év Menedzsere Díjak kategóriái:
0 Év Menedzsere Díj
0 Év Fiatal Menedzsere Díj a DAS Jogvédelmi Biztosító támogatásával 
0 Év Menedzsere Életműdíj a Gránit Bank Zrt. támogatásával
0 Év Női Menedzsere Különdíj a Veuve Clicquot támogatásával
0 Év Menedzsere a Társadalomért Különdíj a
   Shell Hungary zRt. támogatásával
0 Kék Innovációs Különdíj a Volkswagen támogatásával
0 Év Menedzsere a Környezettudatos Gazdaságért Különdíj a
   Linde Gáz Magyarország Zrt. támogatásával 
0 Jövő Menedzsere Különdíj  a MetLife támogatásával

Az Év menedzsere díjakra történő jelölés módja:
Mind a nyolc kategóriában a partner szervezetek, valamint a Jelölő Bi-
zottság, a Menedzserszövetség elnökségének és ügyvezetésének elő-
terjesztése és ajánlása alapján, azon magyar vállalatvezetők vehetnek 
részt, akiknek elsőszámú vezetőként meghatározó szerepük van vál-
lalatuk, vállalkozásuk irányításában és sikereiben, valamint az elmúlt 
időszakban kimagasló vezetői teljesítményt nyújtottak. Természete-
sen idén is előnyt élveznek azok a menedzserek, akiknek kimagasló 
vezetői teljesítményéről a 2021-es évben az általuk vezetett vállalko-
zás által elért eredmény, mérföldkő is tanúskodik. 

Az ügyvezetés által összeállított háttéranyagok alapján a Jelölő Bizottság 
kategóriánként, három jelöltet tár a Menedzserszövetség elnöksége elé, 
rangsorolása nélkül. Az elnökség titkos szavazással választja ki a díjazot-
takat, mind a nyolc kategóriában.

Az Év Menedzsere díjazottak kiválasztásának időrendje:

A partner szervezetek ajánlásainak időszaka:
2022. január 3. - 2022. február 10.

A pályázati anyagok összeállításának időszaka a Menedzserszövetség 
ügyvezetése által: 2022. február 10. - 2022. március 28.

Az összeállított háttéranyagokat és a Jelöltek listáját 2022. március 
28-ig küldi meg a Szövetség ügyvezetése a Jelölő Bizottság részére.

A Jelölő Bizottság 2022. április 4-én ül össze, hogy minden kategóriában 
kiválassza a három arra legérdemesebbnek ítélt jelöltet és április 8-ig jut-
tatja el a Menedzserszövetség ügyvezetésének listáit, rangsorolás nélkül. 

Mind a nyolc kategória három kiválasztott jelöltje közül a díjazottakat 
a Menedzserszövetség Elnöksége titkos szavazással választja meg a 
2022. április 13-i elnökségi ülésén.
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ÉV MENEDZSERE
DÍJ 0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek a 
felkért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszövetség 
elnökségének tagjai, illetve ügyvezetése. Díjazottak lehetnek azon magyar 
vállalatvezetők, akiknek elsőszámú vezetőként meghatározó szerepük van 
vállalatuk, vállalkozásuk irányításában és sikereiben, valamint az elmúlt 
időszakban kimagasló vezetői teljesítményt nyújtottak és megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: 

• a vállalat a versenyszférában működik 

• az általa képviselt vállalat mérlegfőösszege legalább évi 4 milliárd Ft  
 és minimum 250 alkalmazottat foglalkoztat

• a jelölt legalább tízéves sikeres vezetői múltat tud felmutatni 

Előnyt élveznek azok a jelöltek, akiknek kimagasló vezetői teljesítmé-
nyéről 2021-ben az általuk vezetett vállalkozás által elért eredmény, 
mérföldkő is tanúskodik.

ÉV MENEDZSERE ÉLETMŰDÍJ
A GRÁNIT BANK ZRT.
TÁMOGATÁSÁVAL 0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek a 
felkért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszövetség 
elnökségének tagjai, illetve ügyvezetése. Díjazottak lehetnek azon magyar 
vállalatvezetők, akiknek elsőszámú vezetőként meghatározó szerepük volt 
vállalatuk, vállalkozásuk irányításában és sikereiben, munkásságuk alatt 
páratlan vezetői teljesítményt nyújtottak, életpályájuk példaértékű a társa-
dalom számára és megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

• a vezető által korábban képviselt nagyvállalat a versenyszférában  
 működik, és a vállalat mérlegfőösszege legalább évi 4 milliárd Ft és  
 minimum 250 alkalmazottat foglalkoztat

• a vezető legalább húszéves sikeres vezetői múltat tud felmutatni 

• a jelölt legalább 60 éves és visszavonult az operatív irányítástól 

ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTTJAI

2012 2013 2014 2015
ZSUGA
JÁNOS   
FGSZ Zrt.

KŐVÁGÓ-
LAKY
ANDREA 
FORD Közép- és Kelet-Európa       

SZIRMÁK 
BOTOND  
Provident Zrt.    

DR. FÁBIÁN 
ÁGNES
HENKEL
Magyarország Kft.

DR. FUTÓ 
PÉTER 
FUTUREAL
Csoport 

2016 2017 2018 2019 2020
VÁRADI J. 
JÓZSEF 
Wizz Air Hungary
Légiközlekedési Kft.

LAJKÓ
FERENC 
Waberer’s Zrt.

KAPITÁNY 
ISTVÁN     
Shell International Petroleum 
Company

VÁRKONYI 
VIKTOR  
Nemetschek Csoport

HEGEDÜS 
ÉVA
Gránit Bank 

ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTTJAI

2016 2017 2018 2019 2020
DR. BECK 
GYÖRGY      
Vodafone Magyayrország Zrt.

DR. KEPECS 
GÁBOR     
Aegon Csoport

BOJÁR
GÁBOR         
Graphisoft

KÜRTI
SÁNDOR     
Kürt Zrt.

FEKETE 
ISTVÁN    
Interim Vezető Szolgáltató Kft. 
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ÉV FIATAL MENEDZSERE DÍJ
A DAS JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÓ
TÁMOGATÁSÁVAL 0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek a 
felkért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszövetség 
elnökségének tagjai, illetve ügyvezetése. Díjazottak lehetnek azon magyar 
vállalatvezetők, akiknek elsőszámú vezetőként meghatározó szerepük van 
vállalatuk, vállalkozásuk irányításában és sikereiben, valamint az elmúlt 
időszakban kimagasló vezetői teljesítményt nyújtottak és megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: 

• a vállalat a versenyszférában működik

• az általa képviselt vállalat mérlegfőösszege legalább évi 4 milliárd Ft  
 és minimum 100 alkalmazottat foglalkoztat

• a jelölt legalább ötéves sikeres vezetői múltat tud felmutatni 

• a jelölt legfeljebb 40 éves

Előnyt élveznek azok a jelöltek, akiknek kimagasló vezetői teljesítmé- 
nyéről 2021-ben az általuk vezetett vállalkozás által elért eredmény, 
mérföldkő is tanúskodik. 

ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTTJAI

2010 2011 2012 2013 2014
LAKICS 
PÉTER  
Gépgyártó Kft. 

HERNÁD 
ÁGNES          
Maersk Hungary Kft.

IFJ. BÁRÁNY 
LÁSZLÓ    
MasterGOOD Kft.

NÁTRÁN 
ROLAND           
EXIM Bank Zrt.      

SZÉCSI 
GABRIELLA   
BI-KA Logisztika Kft.

2015 2016 2018 2019 2020
VÁRKONYI 
BALÁZS    
Extreme Digital Zrt.

ÁRVAI
PÉTER   
prezi.com Kft.

DR. FEHÉR 
GYULA      
Ustream

RATATICS 
PÉTER    
MOL Magyarország 

TAJTA 
ÁKOS 
Wolt Magyarország 

KÉK INNOVÁCIÓS KÜLÖNDÍJ
A VOLKSWAGEN TÁMOGATÁSÁVAL 0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek a 
felkért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszövetség 
elnökségének tagjai, illetve ügyvezetése. Díjazottak lehetnek azon 
magyar vállalatvezetők, akik vezetőként kimagaslóan sokat tettek az 
innovációért vagy az elektromobilitás jegyében történő fejlesztésekért 
és megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

• a vállalat a versenyszférában működik 

• az általa képviselt vállalat mérlegfőösszege legalább évi
 2 milliárd Ft és minimum 50 alkalmazottat foglalkoztat

• nagyvállalatoknál elsőszámú vezetők, illetve azon felsővezetők,  
 akik közvetlenül az elsőszámú vezetőnek, tulajdonosnak jelentenek  
 és önálló üzletágat vezetnek és/vagy munkakörükben önálló P&L  
 felelősségük van, kisebb cégeknél kizárólag elsőszámú vezetők 

• a jelölt legalább ötéves sikeres vezetői múltat tud felmutatni 

Előnyt élveznek azok a jelöltek, akiknek a díjkategóriának megfelelő te-
rületen végzett kimagasló teljesítményéről 2021-ben az általuk vezetett 
vállalkozás által elért eredmény, mérföldkő is tanúskodik. 

ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTTJAI 

2017 2018 2019 2020
PESTI
TÍMEA          
LeasePlan Hungária Zrt.

JOERG
BAUER          
Tungsram Csoport

IFJ. CHIKÁN 
ATTILA        
ALTEO Nyrt.

KARIKÓ
KATALIN          
BioNTech 
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ÉV MENEDZSERE A TÁRSADALOMÉRT 
KÜLÖNDÍJ A SHELL HUNGARY ZRT. 
TÁMOGATÁSÁVAL 0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek a 
felkért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszövetség 
elnökségének tagjai, illetve ügyvezetése. A díjazott megválasztásánál ki-
emelten fontos, hogy az Életműdíjhoz hasonlóan nem az elmúlt évet, ha-
nem egy életpályát díjazzunk. 

Olyan felsővezető lehet minden évben ennek a díjnak a tulajdonosa, aki 
pályája alatt nem kizárólag az üzleti sikereket helyezte előtérbe, hanem 
hosszú évek alatt olyan társadalmi felelősségvállalásról tett tanúbizony-
ságot, mely példaértékű lehet minden felsővezetőnek kortól, nemtől füg-
getlenül és megfelel az alábbi feltételeknek: 

• a vállalat a versenyszférában működik 

• az általa képviselt vállalat mérlegfőösszege legalább évi 2 milliárd Ft  
 és minimum 50 alkalmazottat foglalkoztat

• nagyvállalatoknál elsőszámú vezetők, illetve azon felsővezetők,  
 akik közvetlenül az elsőszámú vezetőnek, tulajdonosnak jelentenek  
 és önálló üzletágat vezetnek és/vagy munkakörükben önálló P&L  
 felelősségük van, kisebb cégeknél kizárólag elsőszámú vezetők  

• a jelölt legalább tízéves sikeres vezetői múltat tud felmutatni 

Előnyt élveznek azok a jelöltek, akiknek kimagasló CSR teljesítmé- 
nyéről 2021-ben elért eredmény, mérföldkő is tanúskodik. 

ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTTJAI

2018 2019 2020
GERENDAI
KÁROLY             
Vállalkozó

CZAKÓ
BORBÁLA         
Hungarian Business Leaders Forum

PISTYUR
VERONIKA             
Bridge Budapest és Oktogon Ventures Kft. 

JÖVŐ MENEDZSERE KÜLÖNDÍJ
A METLIFE TÁMOGATÁSÁVAL 0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek 
a felkért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszö-
vetség elnökségének tagjai, illetve ügyvezetése. Díjazottak lehetnek 
azon magyar közép- és felsővezetők, akik munkájukkal hatással van-
nak a vállalatuk sikereire, fiatal koruk ellenére meghatározó szerepük 
van a vállalat életében, és kollégáik, vezetőik, mentoraik szerint alá-
zatos munkájuk, vezetői kvalitásuk és előremutató látásmódjuk alap-
ján a Jövő példaértékű vezetőivé válhatnak, valamint megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: 

• a vállalat a versenyszférában működik 

• a jelölt legalább kétéves sikeres középvezetői múltat tud felmutatni 

• a jelölt legfeljebb 30 éves 

Előnyt élveznek azok a jelöltek, akiknek kimagasló vezetői teljesítmé- 
nyéről 2021-ben elért eredmény, mérföldkő is tanúskodik. A Mene-
dzserszövetség és a Metlife Magyarország a díjjal kívánja a figyelmet 
felhívni a fiatal vezetők támogatásának fontosságára. 

ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTTJAI

2019 2020

SUPPAN MÁRTON               
PEAK alapítója

MADARAS LIZ       
Poliloop
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ÉV MENEDZSERE A
KÖRNYEZETTUDATOS
GAZDASÁGÉRT KÜLÖNDÍJ A
LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT.
TÁMOGATÁSÁVAL  0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek a fel-
kért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszövetség elnök-
ségének tagjai, illetve ügyvezetése. Díjazottak lehetnek azon magyar vál-
lalatvezetők, akik vezetőként kimagaslóan sokat tettek a környezettudatos 
fejlesztésekért és megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

• a vállalat a versenyszférában működik

• az általa képviselt vállalat mérlegfőösszege legalább évi 2 milliárd Ft  
 és minimum 50 alkalmazottat foglalkoztat

• nagyvállalatoknál elsőszámú vezetők, illetve azon felsővezetők,  
 akik közvetlenül az elsőszámú vezetőnek, tulajdonosnak jelentenek  
 és önálló üzletágat vezetnek és/vagy munkakörükben önálló P&L  
 felelősségük van, kisebb cégeknél kizárólag elsőszámú vezetők 

• a jelölt legalább ötéves sikeres vezetői múltat tud felmutatni 

A díjat olyan vezetőnek ítéljük oda, aki a hagyományos üzleti célokon 
túlmenően az irányítása alatt lévő vállalat tevékenységének környezeti 
szempontból történő fenntarthatósága érdekében tett valós lépéseket. 
Ez a vezetőkimagasló elkötelezettséget mutat a környezetvédelem iránt, 
kidolgozott és széles körben elfogadott „zöld” stratégiával rendelkezik, 
és szignifikáns csökkenést tud felmutatni az üvegházhatású gázok köz-
vetlen vagy közvetett kibocsátásában.

Előnyt élveznek azok a jelöltek, akiknek a díjkategóriának megfelelő 
területen végzett kimagasló teljesítményéről 2021-ben az általuk ve-
zetett vállalkozás által elért eredmény, mérföldkő is tanúskodik. 

ÉV NŐI MENEDZSERE KÜLÖNDÍJ 
A VEUVE CLICQUOT
TÁMOGATÁSÁVAL 0

A díjra pályázni nem lehet, a jelöltek személyére javaslatot tehetnek a 
felkért szakmai szervezetek, a Jelölő Bizottság, a Menedzserszövetség 
elnökségének tagjai, illetve ügyvezetése. Díjazottak lehetnek azon magyar 
női vállalatvezetők, akiknek elsőszámú vezetőként meghatározó szerepük 
van vállalatuk, vállalkozásuk irányításában és sikereiben, valamint az elmúlt 
időszakban kimagasló vezetői teljesítményt nyújtottak és megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: 

• a vállalat a versenyszférában működik 

• az általa képviselt vállalat mérlegfőösszege legalább évi 4 milliárd Ft  
 és minimum 250 alkalmazottat foglalkoztat

• a jelölt legalább tízéves sikeres vezetői múltat tud felmutatni 

Előnyt élveznek azok a jelöltek, akiknek kimagasló vezetői teljesítmé- 
nyéről 2021-ben az általuk vezetett vállalkozás által elért eredmény, 
mérföldkő is tanúskodik. 

ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTTJAI 

2019 2020
DR. BÉKEFI VERONIKA            
NUR Travel Kft.

VIDUS GABRIELLA           
RTL Magyarország 
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Amerikai Kereskedelmi Kamara

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Egyenlítő Alapítvány

Holland - Magyar Kereskedelmi Kamara

Hungarian Business Leaders Forum

Joint Venture Szövetség

Jövőt Építők Generációja Egyesület

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Modern Vállalkozások Programja

Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége

Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Startup Hungary 

Svájci - Magyar Kereskedelmi Kamara

Youth Business Group

AJÁNLÓ SZERVEZETEK JELÖLŐ BIZOTTSÁG

TISZTELETBELI
BIZOTTSÁGI TAGOK

DR. BECK GYÖRGY
Elnök

FEKETE ISTVÁN
Bizottsági tag

HEGEDÜS ÉVA
Tiszteletbeli bizottsági tag

TAJTA ÁKOS
Tiszteletbeli bizottsági tag

LIPTAY GABRIELLA
Bizottsági tag

CZAKÓ BORBÁLA
Bizottsági tag

JAKSITY GYÖRGY
Bizottsági tag
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ELNÖKSÉGI TAGOK

DR. ZOLNAY JUDIT
Elnökségi Tag

ÜGYVEZETÉS

BUDAY KOLLÁRIK TÍMEA
Ügyvezető

DALNOKI MÓNIKA
Pénzügyi vezető

PHAM GYÖNGYI
Titkársági asszisztens

NÉMETH ANNAMÁRIA
Operatív vezető 

HORVÁTH ORSOLYA
Titkárságvezető

KAPITÁNY ISTVÁN
Elnök

BORBÉLY ZOLTÁN
Elnökségi Tag

LAJKÓ FERENC
Elnökségi Tag

ÓHIDI ZSUZSANNA
Elnökségi Tag

BLASKÓ NIKOLETT
Elnökségi Tag

MIKOLA GERGELY
Elnökségi Tag

TAKÁCS LÁSZLÓ
Elnökségi Tag

KISS ATTILA
Elnökségi Tag



MENEDZSERSZÖVETSÉG
—
titkarsag@menedzserek.hu / +36 30 502 32 36
penzugy@menedzserek.hu / +36 30 725 12 63
—
1112 Budapest, Budaörsi út 163/B
—
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

