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A Menedzserszövetség Jövő Menedzsere Mentor Programja folytatódik, 
rendkívül sikeres első hat mentor programját követően.

2019 tavaszán, mikor a program koncepciója kidolgozásra került, három 
fő elv mentén határozta meg a Szövetség elnöksége és ügyvezetése a 
programmal kapcsolatos céljait: értékteremtés a következő menedzser 
generáció számára, szinergia alapú tudásmegosztás az üzleti élet gene-
rációi között, és a legfontosabb, szerepvállalás a jövő menedzsereinek 
képzésében. 
 
A Menedzserszövetség az elmúlt időszakban évente két alkalommal le-
bonyolított nagy sikerű programján már közel 150 mentor és 250 men-
torált vett részt. 
  
Az ügyvezetés az új program elindítása során az előző év eredményét 
és tanulságait is felhasználta. A Jövő Menedzsere 7.0 Mentor Program-
ban 30 mentor vesz részt, a korábbi mentorcsapatból ezúttal is szerepet 
vállaló mentorok mellett ezúttal 17 új mentort kért fel az ügyvezetés a 
program színesítése érdekében. Az új mentorok részben a Menedzser-
szövetség aktív tagjai, részben 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 mentoráltak esetén is a nemek közöt-
ti egyenlőségre, a Jövő Menedzsere 7.0 Mentor Programban 14 női és 16 
férfi vezető várja a mentoráltak jelentkezését.
 
A jelentkezést szeptember 20-án nyitja meg a Szövetség és november 
20-ig tudnak rá az érdeklődő mentoráltak jelentkezni. A program 2023. 
január elején indul és március végén fejeződik be. 
 
A Jövő Menedzsere 7.0 Mentor Program hibrid formában, a helyzettől és 
a mentor - mentorált megállapodásától függően virtuális és / vagy sze-
mélyes találkozókban valósul meg, ezúttal is 6 alkalommal 2 órás online 
konzultáció keretében.

A programban lehetőség van a co-mentoring-ra, azaz a mentor részéről 
másik mentor alkalmi bevonása, aki hasznos segítséget tud nyújtani a 
mentor és mentorált által közösen kitűzött cél elérésében.

KAPITÁNY ISTVÁN
Menedzserszövetség elnök

BUDAY KOLLÁRIK TÍMEA
Menedzserszövetség ügyvezető

A Menedzserszövetség célja a programmal értéket teremteni és megfe-
lelő felületet biztosítani a tapasztalat és tudásmegosztás áramlásához. 

A Menedzserszövetség elnöksége és ügyvezetése bízik benne, hogy az 
egyedülálló mentor csapat szakmai támogatásával, egy sikeres program 
keretében számos mentee-nek adhatnak ismét hasznos ismereteket és 
tanácsokat. 
Az elmúlt három év sikeres mentor programjait követően az ügyvezetés 
és az elnökség kiemelt figyelmet szentel a közel 250 mentorált bevoná-
sára a Szövetség életébe. 2021-től a Jövő Menedzsere Programok ernyő-
je alá vont további izgalmas kampányokat, eseményeket a mentor prog-
ram és a Jövő Menedzsere Summer Party találkozó mellett. Ilyen a 2021 
őszén az InStyle magazinnal közösen megvalósított Mi vagyunk a Jövő 
Menedzserei! kampány, mely a tagokká vált mentoráltak részére bizto-
sít láthatóságot. 2022-ben az arra nyitott mentoráltak bevonódhattak a 
kormány Tanítsunk Magyarországért! programjába, ahol az egyetemista 
mentornagykövetek munkáját támogatják. Emellett több más program-
mal is segíti a Szövetség a jövő menedzsereit, a Youth Business Group-
al közösen elindították Menedzserakadémia előadásaikat a Corvinuson, 
2022 szeptemberében pedig megrendezésre került az első Jövő Mene-
dzsere Alumni Club Találkozó, mely negyedévente várja izgalmas előa-
dásokkal, networking lehetőséggel aktív tagjait.
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A PROGRAMRÓL

A Menedzserek Országos Szövetsége által életre hívott Jövő Menedzsere 
Mentor Program az első olyan nagyszabású magyarországi mentor prog-
ram, mely a kétoldalú, generációk közötti tudásmegosztást helyezi elő-
térbe és a 40 év alatti tehetséges menedzserek számára kínál fejlődési 
lehetőséget. A program egy hibrid modellt valósít meg, mely egyedülálló 
lehetőséget nyújt a fiatal generáció vezetői számára. A program első pil-
lére a mentor program, amelyben több évtizedes tapasztalattal rendel-
kező felsővezetőkhöz lehet jelentkezni, egy külön erre a célra létrehozott 
digitális felületen keresztül. A jelentkezőknek legalább 3 szakterületet 
kompetenciát kell megjelölni, melyben fejlődni szeretnének, valamint 3-6 
mentort is megnevezhetnek, akitől szívesen tanulnának. Minden jelent-
kezőnek önéletrajzot és motivációs levelet kell feltöltenie a jelentkezési 
felületen keresztül. A jelentkezők közül a szakmai csapat választja ki, hogy 
a kompetencia területek és a megjelölt mentorok tükrében ki lesz a legop-
timálisabb mentor számukra.

MENTOR PROGRAM
7.0

A Jövő Menedzsere Mentor Prog-
ram egy hiánypótló, a generációk 
közötti együttműködésre irányuló 
tehetséggondozó program.
 
Az X generációs felsővezetők 
nagyarányú visszavonulását köve-
tően, a megfelelő utódlás kérdésé-
re a megoldás a tehetséges fiatal 
vezetők időben történő integrá-
lása a folyamatokba, valamint a 
megfelelő kiválasztási rendszer 
kialakítása. A digitalizáció forra-
dalma és a globális gazdaságok 
robbanásszerű fejlődése előidé-
zett egy olyan helyzetet, melyben 
a generációk közötti tudásmeg-
osztás és a különböző generációk 
által közösen létrehozott értékek 
jelenthetik a sikeres jövő kulcsát. 

MITŐL SIKERES A 
JÖVŐ MENEDZSERE
MENTOR PROGRAM?

A mentor programban olyan men-
torok vesznek részt, akiknek véle-
ményére és gondolataira a jelen 
helyzetben fokozott szükség van 
a világban. Ebben az időszakban a 
tapasztalatátadás, az iránymuta-
tás a lehető legnagyobb segítség 
a fiatal menedzsereknek, a Szö-
vetség ezzel a programjával kíván-
ja támogatni a Jövő Menedzsereit 
ebben a nehéz időszakban. A sze-
mélyre szabott program során a 
mentoráltak választ kaphatnak a 
mentoroktól többek között arra, 
hogy milyen lehetőségeik marad-
tak, ha az A terv teljesen megsem-
misült és hogyan tervezhetnek 
egy nehezen tervezhető időszak-
ban is. A mentor program muníció 
az elmúlt évek történéseit követő 
nehezített helyzetben.

A Jövő Menedzsere Mentor Prog-
ram csapata egyként vallja, hogy 
csak közösen, összefogva sikerül-
het átvészelni ezt a minden szem-
pontból bonyolult időszakot.



A Mentor Programban olyan 40 év alatti vezetők vehetnek részt, akik a 
digitális jelentkezési felületen keresztül regisztrálnak a programra, meg-
küldik a Szövetség 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 kurzusra. A jelentkezők adatlapjai a 
Menedzserszövetség ügyvezetésének előszűrésén esnek át, majd a men-
toráltak részére a legideálisabb mentor kiválasztásáról a szakmai csapat 
dönt. A jelentkezéseket 2022 szeptember 20. és november 20. között 
lehet feltölteni a www.menedzserek.hu oldalon a Mentor Programok / 
Jövő Menedzsere Program menüponton keresztül, a kiértesítések pedig 
december elején kerülnek kiküldésre a kiválasztott jelentkezők számára. 

JELENTKEZÉSI IDŐSZAK
2022. szeptember 20 – november 20

 

A PROGRAM MENETE

JELENTKEZŐK ELBÍRÁLÁSA
2022. november 21 – december 5 

JELENTKEZŐK KIÉRTESÍTÉSE
2022. december 5 – december 15

6x2 ÓRA PROGRAM 
MENTOR ÉS MENTORÁLT ÁLTAL EGYEZTETETT IDŐPONTOKBAN

2023. január 1 – március 31 
 

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 
tagságot azok számára, akik tagsággal nem rendelkeznek.

Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését!
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 
Szövetség tagjaiból és Év Menedzse-
re díjazottjaiból álló mentor csapat 
szakmai támogatásával egy sikeres 
program keretében számos men-
tee-nek adhat hasznos ismereteket 
és tanácsokat.

http://www.menedzserek.hu 


JELENTKEZÉS MENETE
A Jövő Menedzsere 7.0 Mentor Programba a külön erre 
a célra létrehozott online felületen keresztül lehet jelent-
kezni, a Menedzserszövetség weboldalán keresztül. A je-
lentkezésnél szükséges megadni a teljes nevet, a szerve-
zetet, ahol dolgozik a jelentkező, a jelenleg betöltött üzleti 
pozíciót, az életkort, valamint csatolni kell a jelentkezés 
mellé egy aktuális önéletrajzot és a jelentkezési felületről 
letölthető 4 kérdésből álló motivációs levelet. Szükséges 
továbbá megjelölni minimum 3 olyan kompetenciát/szak-
területet, melyekben támogatásra lenne szüksége a men-
toráltnak, valamint minimum 3 mentort. A megjelölt men-
torok személyét a Szövetség nem tudja garantálni minden 
jelentkező számára. A programban részt vevő mentoráltak 
mellé a mentorok kiválasztása elsősorban a megjelölt kom-
petenciák alapján történik. 

A jelentkezési felület a következő linken keresztül érhető el: 
https://menedzserek.hu/mentorprogram-7-0/
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FARKAS PÉTER

FENYŐVÁRI SZILVIA

FRIEDL ZSUZSANNA
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HORVÁTH MAGYARY VOLJČ NÓRA
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KRISTÓF GYÖRGYI
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MIKOLA GERGELY

PAPP ZOLTÁN

SELLYEY TAMÁS

SIMONYI TAMÁS 

TAKÁCS LÁSZLÓ
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MENTOROK

https://menedzserek.hu/mentorprogram-7-0/


BARTÓK JÁNOS
UNION-Érted Ellátásszervező Kft.
Ügyvezető

BECK ZSÓFIA
Boston Consulting Group (BCG)
Ügyvezető igazgató és Partner

BODÓ TEODÓRA
Bosch csoport • A magyarországi Bosch 
csoport és az Adria régió kommunikációs és 
kormányzati kapcsolatok igazgatója

BOROS PÉTER
KÖMI Mérnökiroda Kft. 
FB elnök

BUDAY BENCE
SHARE NOW Magyarország
(Wallis Autómegosztó Zrt.) 
Vezérigazgató

BUDAY KOLLÁRIK TÍMEA
Menedzserek Országos Szövetsége
Ügyvezető

DANKA SZILVIA
DBC Business Consulting Kft.
Partner

FARKAS PÉTER
BMW Group Hungary
Country Manager, BMW Financial Services

DR. BUDAI J. GERGŐ
Vantage Towers Zrt.
Elnök- Vezérigazgató

MENTOROK

FENYŐVÁRI SZILVIA
Marquard Group Hungary Kft.
Ügyvezető igazgató, pénzügyi igazgató



GÁL JUDIT
Kommunikációs és marketing szakember

GERA CSILLA
Henkel (Henkel Magyarország és Henkel 
Magyarország Operations)
HR Igazgató (Cluster Head of HR)

HAJÓS ANDREA
TV2 Média Csoport Zrt.
Gazdasági és pénzügyi igazgató

HÉJJA JÁNOS
Peki Restaurant Kft.
Ügyvezető igazgató

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

JUHÁSZ TAMÁS
AD Csoport Kft.
Ügyvezető

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

LAJKÓ FERENC
DigiLog Consulting
Alapító tulajdonos, ügyvezető

HERCZEG ÁGNES
Herczeg Ágnes Wine Consulting, Budapest
Tulajdonos, ügyvezető igazgató

MENTOROK

FRIEDL ZSUZSANNA
Magyar Telekom
Chief People Officer



MIKOLA GERGELY
International Personal Finance
Globális Vállalati és Kormányzati Kapcsolatokért 
Felelős Igazgató, Igazgatósági Tag    

PAPP ZOLTÁN
Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Volkswagen Márkaigazgató

SELLYEY TAMÁS
CODE Group
Deputy CEO  

SIMONYI TAMÁS 
KPMG
Szenior Igazgató, Corporate Finance Osztály 
(M&A)

TAKÁCS-FULAI VIKTÓRIA
Blue Colibri International Kft. 
Társalapító, ügyvezető

DR. TÓTH ATTILA 
Bonafarm Csoport
Ágazati szabályozásért felelős igazgató

VARGA BALÁZS
DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ügyvezető igazgató

VASS ATTILA
Vass Industrial Consulting Kft.
Ügyvezető igazgató

TAKÁCS LÁSZLÓ
Bridge to Deal Kft.
Alapító-Tulajdonos, ügyvezető

MENTOROK

MADARAS LIZ
Poliloop
CEO



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 27 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 
megközelíti a 350 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:

0  Szeretné tevőlegesen hozzájárul a magyar gazdaság és    
  társadalom fenntartható fejlődéséért 

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

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

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

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

A MENEDZSERSZÖVETSÉG SZÁMOKBAN

0 Közel 350+ tag

0 Több, mint 32 év működés 

0 Több, mint 27 éve a legjobbak díjazása



0 Több, mint 27 éve díjazzuk a legjobbakat nagyszabású Év   
 Menedzsere Díjátadó Gála eseményünkön – Két védjegy    
 oltalom alatt álló díjunk, az Év Menedzsere és a Év Fiatal    
 Menedzsere díjak mellet minden évben  6-7 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 Jövő Menedzsere Alumni Club találkozók

 0 Next Level program

  ₀ A Menedzserszövetség üzletfejlesztést támogató   
   programja startup és scale-up cégek számára

 0 Menedzserek a társadalomért - Fókuszban a jövő! -    
  egyedülálló, egész napos 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 After Holiday & Golf Kupa a Dutcham-el közös szervezésben
 
 0 Menedzser Tenisz Kupa a BCCH-al közös szervezésében

0 További networking rendezvények
 
 0 Business Menü Live – beszélgetések Bombera Krisztinával   
  és a Menedzserszövetség Év Menedzsere Díjazottaival 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 Business Café zártkörű, üzleti reggeli a szövetség elnökségi  
  tagjaival

 0 Borkóstoló program a Bortársaság közös szervezésében

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

A MENEDZSERSZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGEI



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/
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