
1

A MENEDZSEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
BEMUTATJA 



2 3

A PROGRAMRÓL
A Menedzserek Országos Szövetsége 
által életre hívott Jövő Menedzsere 
Mentor Program az első olyan nagy-
szabású mentor program Magyaror-
szágon, mely a kétoldalú, generáci-
ók közötti tudasmegosztást helyezi 
előtérbe és a 30 év alatti tehetséges 
üzletemberek számára kínál fejlődési 
lehetőséget és a kapcsolati tokejuk-
nek magasabb szintre történő eme-
lését. A program egy hibrid modellt 
valósít meg, mely egyedülálló lehe-
tőséget nyújt a magyarországi fiatal 
generációs vezetők számára. A prog-
ram első pillére a mentor program, 
amelyben több évtizedes magyaror-
szági és nemzetközi tapasztalatokkal 
rendelkező topmenedzserekhez lehet 
jelentkezni, egy külön erre a célra lét-
rehozott digitális felületen keresz-
tül. A jelentkezőknek 2 mentort kell 
megnevezniük, prioritási sorrendben. 
Minden jelentkezőnek önéletrajzot és 
motivációs levelet kell feltöltenie az 
Indivizo által biztosított felületre, me-
lyet a rendszer automatikusan továb-
bít a megjelölt mentorhoz. A jelent-
kezők közül a mentorok személyesen 
választják ki kivel szeretnék megosz-
tani tapasztalatukat és tudásukat, 
valamint hogy kiben látják a jövő me-
nedzserévé válásának potenciálját és 
lehetőségét.

MIÉRT HÍVTA
ÉLETRE?
A Jövő Menedzsere Program egy hi-
ánypótló, a generációk közötti szaka-
dékok csökkentésére irányuló tehet-
séggondozó program. 
Soha nem volt még ilyen mély sza-
kadék az egy munkahelyen dolgozó 
aktív generációk között. A megfelelő 
utódlás kérdése és az X generációs 
felsővezetők nagyarányú visszavonu-
lása,  eddig sosem látott kihívások elé 
állítják a gazdasági szereplőket, mely-
re az egyetlen megoldás a tehetséges 
fiatal vezetők időben történő integrá-
lása a folyamatokba, valamint a meg-
felelő kiválasztási rendszer kialakítása. 
A digitalizáció forradalma és a globá-
lis gazdaságok robbanászszerű fejlő-
dése előidézett egy olyan helyzetet, 
melyben a generációk közötti tudás-
megosztás és a különböző generációk 
által közösen létrehozott értékek je-
lenthetik a sikeres jövő kulcsát.

KI LEHET A JÖVŐ
MENEDZSERE?
A Jövő Menedzsere Díjat kizárólag 30 
év alatti, legalább 2 éves üzleti múlt-
tal rendelkező közép és felsővezetők 
nyerhetik el, valamint a társadalmi 
szerepvállalás mértéke és az üzleti 
karrier útjuk is kiértékelésre kerül. A Y 
és Z generációs vezetők sok esetben 
saját vállalkozásukat vagy startup 
cégüket vezetik, melyet külön ténye-
zőként vizsgál majd a jelölő bizott-
ság és ezen tényezőket is mérlegeli 
a kiválasztás során. Nincs minimum 
árbevételre és alkalmazotti létszám-
ra vonatkozó elvárás, azonban az in-
novációs tartalom, az értékteremtés 
spektruma és a fejlődési potenciál 
mindenképpen fontos tényezőkként 
lesznek súlyozva az elbírálás során.

A JÖVŐ MENEDZSERE
DÍJ ÁTADÁSA
A díj átadására a 26. Év Menedzsere 
Díjátadó Gálán kerül sor 2020. Márci-
us 7-én a Várkert Bazárban. A meg-
tisztelő, a jövő menedzsereinek szánt 
elismerést először adja át a Mene-
dzserszövetség, Magyarország leg-
nagyobb presztízsű felsővezetőknek 
szóló gálaestjén. 

HOGYAN VÁLASZTUNK?
A díj nyertesét nyílt pályázati felhívás útján beérkező jelöléseken keresz-
tül választjuk ki. A jelöléseket a Szövetség tagjai, társszervezetek és nyílt 
pályázati szavazás útján fogadja a Menedzserszövetség erre célra lét-
rehozott jelölő bizottsága. Az összes beérkező jelölést kiértékeli a Szö-
vetség elnöksége, majd a legjobb háromba bekerült jelöltek közül titkos 
szavazás útján dönt a nyertes személyéről.
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A MENTOR
PROGRAM DÍJA
A Menedszerszövetség tagjainak, valamint a Menedzserszövetség tagjai által 
javasolt jelentkezőknek 150.000 Ft + Áfa, azoknak akik pedig nem rendelkeznek 
Menedzserszövetségi tagsággal 190.000 Ft + Áfa díjon érhető el a program, 
amely tartalmazza az egy évre szóló 30 éven aluliak számára igénybe vehető 
40.000 Ft-os tagdíjat is.

A Menedzserszövetség éves tagsági díja a 30 éven aluli felsővezetők számára 
40.000 Ft + Áfa / 12 hónap díjért érhető el, melyről további információk a 
www.menedzserek.hu oldalon találhatóak.

MENTOROK
A mentorok Magyarország topme-
nedzserei, kik inspiráló életútjukkal, 
valamint több évtizedes hazai és 
nemzetközi szakmai tapasztalatukkal 
segítik a mentoráltakat. A szakmai 
kapcsolódáson és az esetleges közös 
munkán felül, az ilyen jellegű mentor 
programok alkalmával sok esetben 
alakulnak ki olyan emberi kapcsola-
tok, melyek akár hosszútávon is elkí-
sérik a mentoráltak személyes életét 
is. A mentorok a Menedzserszövet-
ség tagjai közül kerültek felkérésre.

A Mentor Programban olyan 30 év alattiak vehetnénk részt, akik a digitális 
jelentkezési felületen keresztül regisztrálnak a programba, megküldik a Szö-
vetség számára az önéletrajzukat és motivációs levelüket, valamint az Indivizo 
felületén keresztül megválaszolják a 7 kérdésből álló videóinterjút. A jelent-
kezési adatlapnál meg kell adniuk 2db mentor nevét, akikhez szívesen jelen-
teznének a 6x2 órás kurzusra. A jelentkezők adatlapjai és a videóinterjúk a 
Menedzserszövetség elnökségének előszűrésén esnek át, majd a kiválasztott 
jelentkezők sorsáról a megjelölt mentorok döntenek. A jelentkezéseket Július 
1. és Augusztus 31-e között lehet feltölteni a www.menedzserek.hu oldalon a 
Mentor Program menüponton keresztül, a kiértesítések pedig Szeptember 15-
ig kerülnek kiküldésre a kiválasztott jelentkezők számára. 

1. ONLINE JELENTKEZÉS

A PROGRAM MENETE

2. INDIVIZO BEMUTATKOZÁS

3. JELENTKEZŐK ELBÍRÁLÁSA

4. JELENTKEZŐK KIÉRTESÍTÉSE

5. 6x2 ÓRA PROGRAM

A MENTOR PROGRAMRÓL
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MENTOROK

BARTÓK JÁNOS

DR. BECK GYÖRGY

DR. BÉKEFI VERONIKA

BOJÁR GÁBOR

PROF. DR. BORBÉLY ATTILA

BORBÉLY ZOLTÁN

BOROS PÉTER

DÉNES ATTILA

FEKETE ISTVÁN

GABLINI GÁBOR

KAPITÁNY ISTVÁN 

DR. KOCSIS ZOLTÁN

LAJKÓ FERENC

NÉMETH ZOLTÁN

ÓHIDI ZSUZSANNA

PESTI TÍMEA

DR. SALAMON KÁROLY

SZABÓ GYÖRGY

DR. TOMKA JÁNOS

BARTÓK JÁNOS
Duna Medical Center csoport
Vezérigazgató

DR. BÉKEFI VERONIKA
N-U-R Neckermann Kft.
Ügyvezető igazgató

PROF. DR. BORBÉLY ATTILA
Debreceni Egyetem
Egyetemi tanár

DR. BECK GYÖRGY
Vodafone Magyarország Zrt.
Elnök

BOJÁR GÁBOR
Graphisoft Park
Elnök
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NÉMETH ZOLTÁN 
GSI Hungary Kft.
Cégvezető, gyárigazgató

ÓHIDI ZSUZSANNA
Marquard Media Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgató

LAJKÓ FERENC
DigiLog Kft.
Alapító-tulajdonos 

BOROS PÉTER
KÖMI Kft.
FB elnök, társtulajdonos

FEKETE ISTVÁN
Interim Vezető Szolgáltató Kft.
Partner, ügyvezető

DR. KOCSIS ZOLTÁN
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
Gyárigazgató

KAPITÁNY ISTVÁN
Royal Dutch Shell London Shell Centre 
Globális executive alelnök

DENES ATTILA
Aegon Magyarország
Corporate Üzletág Igazgató

GABLINI GÁBOR
Gablini Zrt.
Vezérigazgató

BORBÉLY ZOLTÁN
Schiller Flotta Kft. 
Managing Director
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DR. SALAMON KÁROLY
Allianz
Elnök, vezérigazgató

SZABÓ GYÖRGY
DAS jogvédelmi Biztosító Zrt.
Vezérigazgató, alapító 

DR. TOMKA JÁNOS
Károli Gáspár Református Egyetem, AT-RIUM Kft. 
Fősikolai tanár, vezetési szakértő

Mutatkozz be a mentorainknak sze-
mélyesen az Indivizo automatizált vi-
deóinterjújával!

A jelentkezés első lépése egy auto-
matizált videóinterjú rögzítése az 
Indivizo rendszerében, melyben egy, 
a mentoraink által előre összeállí-
tott kérdéssorra várjuk a válaszaidat 
az Indivizo felületén. A válaszokat a 
számítógéped kamerája és mikro-
fonja rögzíti. Az így elkészült felvéte-
leket értékelik aztán a mentorok, és 
ez alapján döntenek arról, hogy kivel 
szeretnék személyesen is folytatni a 
beszélgetést.

Az Indivizo automatizált videóinterjú 
eszközével
• bármilyen időpontban elkészítheted a 
jelentkezést a megadott határidő előtt,

• akár otthonról, vagy egy irodából 
rögzítheted a felvételeket, mindösz-
sze jó minőségű internetkapcsolatra 
és egy számítógépre van szükséged
• lehetőséged van személyesen is 
bemutatkozni, és jóval többet meg-
mutatni magadból, mint amit egy 
önéletrajzban lehetséges

A videóinterjú nem a személyes in-
terjút helyettesíti, hanem megelőzi 
azt! Gondolj úgy rá, mint egy nagy-
szerű lehetőségre ahhoz, hogy bele-
vágj egy új kihívásba.

Ne aggódj, a felvételekhez csak és 
kizárólag a mentorprogram jelentke-
zését lebonyolító munkatársak fér-
nek hozzá, adataidat a legszigorúbb 
adatvédelmi irányelveknek megfele-
lően tároljuk és kezeljük.

A MENTOR PROGRAMBAN 
RÉSZTVEVŐ MENTORÁLTAK
KIVÁLASZTÁSÁBAN ÚJ
STRATÉGIAI PARTNERREL,
AZ INDIVIZOVAL DOLGOZUNK 
EGYÜTTPESTI TÍMEA

LeasePlan Hungária Zrt. 
vezérigazgató
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JÖVŐKÉP Fiatalít a Menedzserek 
Országos Szövetsége, pályázatot 
hirdet és díjat is ad a jövő ígéretes 
fiataljainak.

A Jövő Menedzsere Program cél-
ja, hogy elismert topmenedzserek 
átadják tudásukat és tapasztalatai-
kat személyes beszélgetések során 
olyan 30 év alatti fiatal vezetőknek, 
akik fejlődni és tanulni szeretnének. 
„A szövetségben főként a 45 év 
feletti tagok dominálnak, és szeret-
nének elindulni a fiatalí-tás irányába. 
Szeretnénk elősegíteni a generációk 
közötti együtt-működést, hogy a 
mentorok a felhalmozott tudásukkal 
gazdagíthassák a fiatalokat, miköz-
ben bepillantást kapnak a mai 30 
év alattiak elképzeléseiről, és hogy 
hogyan látják a cégvezetés jelenét 
és jövőjét. Tehát a kétirányú tudás-
megosztás a program egyik legfőbb 
értéke” – mondta lapunknak Rasz-
tovits Dávid, a Menedzserszövetség 
digitális felületekért felelős vezetője, 
a Jövő Menedzsere Program szakmai 
csapatának tagja.
A mentorprogramra olyan 30 év 
alatti üzletemberek jelentkezését 
várják, akik legalább középvezetői 
pozíciót töltenek be, de lehetnek tu-
lajdonosok és ügyvezetők is egyben, 
ami a jelenleg egyre bővülő star-
tup-ökoszisztémában gyakori jelen-
ség. Elvárás továbbá, hogy legalább 
három év szakmai, vezetői tapasz-
talattal is rendelkezzen a nevező. A 
kiválasztás során arra is figyelnek 

majd a mentorok, hogy a menedzseri 
székig vezető utat mennyi idő alatt 
tette meg a jelentkező, meglátásuk 
szerint ugyanis a nagy tehetségek 
gyorsan haladnak a ranglétrán, és 
három-négy év alatt eljutnak a veze-
tői szintre. Képzettség terén azonban 
nincsenek kritériumok, a gazdasági 
teljesítmény a mérvadó. A program 
résztvevőit az a 18 felső vezető vá-
lasztja ki, akik a mentori feladatokat 
látják majd el, ők mondhatják meg, 
hogy személy szerint kivel szeret-
nének együtt dolgozni a hatszor 
kétórás beszélgetés során. Mentor-
ként többek között olyan sikeres 
emberek adják majd át tudásukat, 
mint Kapitány István, a Shell globális 
alelnöke, Beck György, a Vodafone 
Magyarország leköszönő elnöke, 
Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója 
vagy Békefi Veronika, a Neckermann 
ügyvezető igazgatója. A program 
végén a feleken múlik majd, hogyan 
és milyen módon szeretnék tovább 
folytatni a közös munkát. Július 1-jé-
től augusztus 31-ig lehet jelentkezni, 
a részletekről a szö-vetség bármely 
online felületén lehet tájékozódni.
A mentorprogram mellett új díjat 
is életre hív a szövetség, így 2020 
tavaszán már a Jövő Menedzsere 
Díj is gazdára talál. A mentorok és 
a Szövetség tagjainak ajánlásaiból, 
valamint pályázati jelölésekből, végül 
az elnökség titkos szavazással dönt 
az elismerésről. „A tehetséget, a 
szorgalmat és a lehetőséget fogjuk 
díjazni. Olyan fiatalokat keresünk, 

A JÖVŐ MENEDZSEREIT 
KERESIK

„A mentorprogramban a
tehetséget, a szorgalmat és
a lehetőséget fogjuk díjazni.
Olyan fiatalokat keresünk, 
akikben megvan a potenciál, 
hogy pár éven belül felső
vezető válhasson belőlük.”

- RASZTOVITS DÁVID, a Menedzser-szövetség digitális felületekért  felelős vezetője,
a Jövő Menedzsere Program szakmai csapatának tagja

• Kotroczó Melitta
2019. JÚLIUS–AUGUSZTUS manager magazin 55.

akikben megvan a potenciál, hogy 
pár éven belül felsővezető válhasson 
belőlük. Erre azért is van szükség, 
mert egyre több felsővezető vonul 
nyugdíjba, és szeretnének részt 
venni az utánpótlás nevelésében is. A 
másik haszon, hogy ha a jövő me-ne-
dzsereit időben észreveszik a szakma 
legnagyobb alakjai, tudják támogatni 
őket a sikeres előmenetelben” – 
emelte ki Rasztovits Dávid. Hozzátet-

te: a legnagyobb vezetőknek abban 
rejlik a nagysága, hogy meglátják az 
emberben azt a tehetséget, amiért 
érdemes felkarolni. Miután a Jövő 
Menedzsere Díjhoz rendkívül jól il-
leszthető a mentorprogram, illetve a 
két program erősíti egymást, ezért a 
két kezdeményezést közös platformon 
kezeli a szövetség.
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CÉLUNK

A Menedzserszövetség célja, egy erős, a szakmai kiválóságra ösztön-
ző, bizalmi és értékteremtő kapcsolatot, találkozási pontot létrehozni 
a hazai vállalati és intézményi felsővezetők között, mellyel hozzájárul 
sikerességükhöz, személyes fejlődésükhöz, életcéljaik eléréséhez és 
társadalmi szerepük kiteljesítéséhez.

A SZÖVETSÉG SZÁMOKBAN
 
• Közel 30 éve a menedzserek szolgálatában

• Közel 200 felsővezető beosztású egyéni tag

• A tagok által képviselt vállalatok összárbevétele közel 4000 Mrd Ft,  
 és 125.000 munkavállalót alkalmaznak

• A Menedzserszövetség idén 25. alkalommal adta át az Év Menedzsere  
 díjat, 20. alkalommal az Év Fiatal Menedzsere díjat, 4. alkalommal az  
 Életműdíjat,  és 2. alkalommal, a Volkswagennel közös Kék Innovációs  
 Különdíjat. Idén először a Menedzserek a Társadalomért Különdíj is  
 átadásra került.

• 12 éve tagság a Menedzserek Országos Szövetségében (CEC)

• Magas színvonalú események, legjelentősebb a 25 éve
 megrendezésre kerülő Év Menedzsere Díjátadó Gála.

TÖRTÉNETÜNK 

A Szövetség jogelődjét, a Gazdasá-
gi Vezetők Érdekképviseleti Szerve-
zetét (GÉSZ)
Bihari István alapította 1990-ben. 
A társadalmi, gazdasági változá-
soknak, a tulajdonviszonyok átren-
deződésének, a piacgazdaság erő-
södésének, és az egyre nagyobb 
számú jól képzett gazdasági vezető 
- menedzser - megjelenésének kö-
vetkezményeképpen a szervezet is 
átalakult.  
A Szövetség alapítói felismerték, 
hogy a menedzsereknek szakmájuk, 
hivatásuk gyakorlása mellett szük-
ségük van a vállalaton kívüli mene-
dzsertársakkal való összefogásra, 
együttműködésre. Mindemellett 
egy közös szervezetbe tömörülve 
hatékonyabban tudják képviselni 
sajátos munkavállalói érdekeiket, 
kölcsönösen előnyös szakmai véle-
mény- és tapasztalatcserét folytat-
hatnak, ezáltal téve elismertebbé a 
menedzserszakma társadalmi, köz-
életi szerepét. A cégbíróság 1993-
ban jegyezte be a Menedzserek 
Országos Szövetségét, önálló jogi 
személyként.

A SZÖVETSÉG STRATÉGIÁJA 

MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK A
TAGOK SZÁMÁRA

A Szövetség elnöksége kiemelt figyel-
met fordít a tagi szolgáltatások minő-
ségének további fejlesztésére és újabb 
lehetőségekkel történő kibővítésére. 
Mindezek mellett nagy hangsúlyt fek-
tetnek az új tagok bevonására is.

ÉRTÉKÁLLÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Menedzserszövetség stratégi-
ai partnerség keretén belül olyan 
hosszú távú együttműködésekre 
törekszik, mely segítségével a kö-
zös értékek mentén egy kiemelke-
dő szakmai közösséget teremthet.

ÉRTÉK BELÜL,
LÁTHATÓSÁG KÍVÜL

A folyamatos belső és külső kom-
munikáció elengedhetetlen a ha-
tékony működéshez. Az „Egyéni 
megismerés program” kidolgozá-
sával és elindításával pedig az új 
tagok bemutatkozására, még ered-
ményesebb bevonására is lehető-
ség nyílik.

VEZETŐI TAPASZTALATOK
MEGOSZTÁSA

Az eddigi sikeres rendezvények 
mellett a Menedzserszövetség stra-
tégiájában célként fogalmazta meg 
olyan programok szervezését, me-
lyek további lehetőséget teremte-
nek a vezetői tapasztalatok meg-
osztására.

ÉRTÉKTEREMTÉS A
TÁRSADALOMBAN

Vezetői Tapasztalat Centrum lét-
rehozásával lehetőség nyílik olyan 
értékteremtő folyamatok megva-
lósítására, mint a mentorprogram, 
coaching, tudásmegosztó works-
hopok szervezése, illetve egy tudás 
mátrix kidolgozása.

Közel 30 éve a vállalatvezetők
szolgálatában

A Menedzserszövetség a Magyarországon működő vállalatok
és intézmények felsővezetőinek olyan országos szakmai
szervezete, ahol maguk a hazai felsővezetők a tagok.
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