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Menedzsment és Controlling Egyesület (MCE)

Jogi státusz: bejegyzett egyesület

Székhely:  1119 Budapest, Fehérvári út 79.

Terület: tevékenysége kiterjed Magyarország területére

Alapítás: 1992

Tagok: Vállalatvezetők, elemzők, kontrollerek, magyar és 
nemzetközi cégek, valamint több, magyarországi 
egyetemen és főiskolán oktató tanár.

Honlap: https://mce.hu/
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Az egyesület céljai és rendezvénycsoportjai

CÉLOK
▪ Személyes hálózat: szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása
▪ Ismeretterjesztés: hagyományos, bevált és legújabb eljárások,

módszerek és eszközök megismerése
▪ Tapasztalatcsere: közös problémák megvitatása, egymástól tanulás
▪ Nemzetközi kapcsolatok

RENDEZVÉNYEK
▪ Munkacsoportok műhelymunkája tavasszal és ősszel
▪ Workshopok, céglátogatások évente kétszer
▪ Menedzsment és controlling konferencia 
▪ Diákok szakmai programjai
▪ Közösségépítő, szabadidős programok
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Menedzsment és Controlling Egyesület szervezete
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MCE munkacsoportok 

szerepe

1

2

3

Az MCE munkacsoportjai ágazati, térségi és cég-
tulajdonosi kör szerint jöttek létre. A csoportokat 2-3
fős team vezeti. A csoportok tagja az lehet, akit a
többiek szavazással befogadnak.

A munkacsoportok tagjai évente legalább kétszer
találkoznak vendéglátó cégeknél vagy szállodákban.
Alkalmanként egy, korábban közösen elfogadott témát
dolgoznak fel.

A találkozókon a csoport tagjai gyakorlatias
megoldásokat dolgoznak közös erőfeszítéssel egységes
módszertanokat követve, lehetőleg külső előadó
nélkül.
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BI munkacsoport

JELLEG Nyitott

CREDO A munkacsoport tagok szakmai fejlődése
elősegítésén túl célunk a BI területen dolgozók és
alkotók közötti szakmai és emberi kapcsolatok
építése, amelyek hozzásegítik a munkacsoport tagjait
a team munka kompetenciáik erősítéséhez, az
önismeretük mélyüléséhez.

Célközönség Controllerek, pénzügyi elemzők, adatbázis elemzők

Vezető Küsz András

Elérhetőség kusz.andras@mce.hu

Bemutatkozás A Business Intelligence controlling és IT területen a
menedzserek és controllerek szakmai tudását,
tapasztalatait összegzi, a legújabb és a bevált
módszerek és eszközök megismerésére,
tudásmegosztásra törekszik.
A munkacsoport negyedévente ½ napos
időelfoglaltsággal szervezi workshopjait. A
workshopok nyitottak, az MCE tagok számára
ingyenesek, vendégek számára 10 eFt egyszeri díjjal
járnak.

Küsz András

BI munkacsoport 

vezető



© 2018. MCE

Családi Vállalkozások Munkacsoport

JELLEG Nyitott

CREDO Élmény és tanulás

Célközönség Családi vállalkozások tulajdonosai, vezetői

Vezető Schwarczenberger Mária

Elérhetőség smaria@bmsinformatika.hu

Bemutatkozás A munkacsoport elsősorban a családi vállalkozások 
tulajdonosai, vezetői részére jött
létre, de KKV vezetők részvételére is számítunk. 
Workshopjainkon a kapcsolati háló
építésén túl a csoport által meghatározott témában, 
korszerű menedzsment ismeretek elsajátítását 
biztosítjuk interaktív formában.

Schwarczenberger 

Mária 

Családi Vállalkozások

munkacsoport 

vezető
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Központi Munkacsoport

JELLEG Nyitott

CREDO Ismeretterjesztés, tapasztalatcsere, szakmai
kapcsolatok építése.

Célközönség Controllerek, gazdasági vezetők, cégvezetők

Vezető Nemesdy Ervin

Elérhetőség Nemesdy.ervin@mce.hu

Bemutatkozás A csoport 1998 óta évente két alkalommal, tavasszal 
és ősszel tartja másfél napos workshopjait. 
Találkozóin a controlling és menedzsment területén 
alkalmazott hard és soft eszköztár egy-egy elemét 
dolgozzuk fel saját és esetenként külső szakértő
vezetésével. A program első délutánján a téma 
ismertetésére és rövid értelmezésére kerül sor, míg 
másnap kiscsoportos munka keretében konkrét 
esettanulmányban dolgozzuk fel a kérdést. Az este 
alkalmat ad fehér asztal melletti beszélgetésére is.

Nemesdy Ervin

Központi munkacsoport 

vezető
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Nyugat-magyarországi Munkacsoport

JELLEG Zárt

CREDO A legjobb gyakorlat és a segítség néha közelebb van,
mint gondolnád.

Célközönség Controllingvezetők, gazdasági vezetők

Vezető Vári Attila

Elérhetőség attila.vari@horvath-partners.com 

Bemutatkozás Évente kétszer találkozunk a minket vendégül látó 
cégnél. Alkalmanként egy, korábban közösen 
elfogadott témát dolgozunk fel. Csoportunk tagjai 
gyakorlatias megoldásokon dolgoznak, közös 
erőfeszítéssel, egységes módszertanokat követve,
lehetőleg külső előadó nélkül. A csoport tagja az 
lehet, akit a többiek szavazással
befogadnak.

Nyugat-magyarországi 

munkacsoport 

vezető
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Controlling és Teljesítménymenedzsment oktatók 

JELLEG Nyitott

CREDO A vezetés- és szervezéstudomány feltörekvő ágának,
a controlling és teljesítménymenedzsment
szakterületnek a népszerűsítése és jobb
elismertetése a munkáltatók, a felsőoktatási
intézmények hallgatói, illetve a társ szakterületek
oktatói részéről, valamint ezen érintettek
visszajelzéseire is építve a controlling és
teljesítménymenedzsment oktatásának és
kutatásának tartalmi és módszertani
továbbfejlesztése.

Célközönség Felsőoktatási intézmények oktatói

Vezető Dr. Szukits Ágnes

Elérhetőség agnes.szukits@uni-corvinus.hu

Bemutatkozás A változó helyszíneken és fókuszpontokkal 
félévenként megrendezésre kerülő munkacsoport-
találkozók célja, hogy a tagok kicseréljék egymással a 
tapasztalataikat és közösen tevékenykedjenek a 
felmerülő szakmai kihívások megválaszolásában.

Dr. Szukits Ágnes

Controlling és Teljesítmény-

menedzsment

munkacsoport 

vezető
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Csatlakozzon munkacsoportjainkhoz
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ICV-MCE duális tagság: lépjen be a szakemberek európai hálózatába
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MCE vállalati tagok
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MCE vállalati tagok
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Olvassa rendszeresen hírszolgáltatásunkat:
Hírek a menedzsment és controlling világából | www.mce.hu
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Szolgáltatások, tagsági típusok
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Tagdíjak

Tagdíj mértéke

Tagdíj mértéke diákoknak, nyugdíjasoknak

* Egy évre szóló egyéni tagdíj 

** Egy évre szóló egyéni tagdíj max. 5 (10) egy szervezethez tartozó nevesített személy számára. 10 fő felett külön megállapodás.

***Egy évre szóló egyéni tagdíj egy évre mindkét egyesületben történő részvételre 

10.000 HUF/fő*
85.000 HUF/max. 

5fő** 125.000 
22.000 HUF/fő***                 

5.000 HUF/fő* -



© 2018. MCE

Rendezvénytípusok árazása

Típus Tag Nem tag Költségtérítés

BI munkacsoport  - 12.000 költségtérítés

CSV munkacsoport  - 12.000 szálloda

Központi munkacsoport  - 12.000 szálloda

Oktatói munkacsoport  - 12.000  -

Praxisnap  - 12.000 12.000

Céglátogatás  - 12.000  -

Konferencia 10% engedmény 68.000

Egészségügyi workshop  -

egészségügyi dolgozó 

nem fizet; egyéb 5.000 szponzor

Céges workshop 1 napos  - 40.000

Céges workshop 1/2 napos  -  -
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Az egyesület tagja lehet bármely gazdasági vagy 

műszaki területen működő és az egyesület iránt 

érdeklődő magánszemély, cég vagy szervezet. 

A csatlakozás írásbeli nyilatkozattal vagy a weblapon 

on-line jelentkezéssel történik.

www.mce.hu

Kérdés, érdeklődés esetén állunk 

szíves rendelkezésre!

Dénes Mara

info@mce.hu |  +36 30 630 6633

Tartson velünk, legyen Ön is 

tagja egyesületünknek!

Hogyan csatlakozhat?


