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Menedzsment és Controlling Egyesület (MCE)

Jogi státusz: bejegyzett egyesület

Székhely:  1117. Budapest, Buda-part tér 2.

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

Elnökség

Közgyűlés

Tagi 
kapcsolatok 

kezelése

Ügyfélszolgálat

Duális tagság 
kezelése

Tagfelvétel, 
tagnyilvántartás

Felügyelő 
bizottság

Kommunikáció

Hírlevél 
Website

Közösségi média

Központi 
programok

MCE –
konferencia

Tematikus 
workshopok

Céglátogatások

Menedzsment és Controlling Egyesület szervezete

Központi munkacsoport

Központi
munkacsoportok)

BI munkacsoport

Controlling és 
Teljesítménymenedzsment 

oktatók

International Workgroups

Családi vállalkozások

ICV-MCE duális tagság
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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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ICV-MCE duális tagság: lépjen be a szakemberek európai hálózatába
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Szolgáltatások 

Részvétel workshopon, céglátogatáson, rendezvényen R R R R

Heti hírlevél, hozzáférés az egyesületi publikációkhoz Q R R R

Belépés az egyesület kapcsolati hálózatába Q Q R R

Bekapcsolódás a tematikus, regionális munkacsoportok 

munkájába Q Q R R

Belépés az ICV európai szintű kapcsolati hálózatába R

Download e-News, ICV Statements, pulikációk, 

tanulmányok (pdf) R

Kedvezmény müncheni Controller Congress konferencia 

részvételi díjából R

ICV ötletműhely publikációinak letöltése R

Díjak mértéke

Díj mértéke diákoknak, nyugdíjasoknak

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

Részvétel MCE 

rendezvényen           

Bérlet, tagdíjak természetes személyek részére               

6.000 HUF/fő, 

alkalom

-

Egyéni tagság               

MCE

Duális egyéni tagság 

MCE/ICV

12.000 HUF/fő

24.000 HUF/fő*    
6.000 HUF/fő

Éves bérlet

12.000 HUF/fő

-
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Szolgáltatások 

Részvétel workshopon, céglátogatáson, rendezvényen R R

Heti hírlevél, hozzáférés az egyesületi publikációkhoz R R

Belépés az egyesület kapcsolati hálózatába Q R

Bekapcsolódás a tematikus, regionális munkacsoportok 

munkájába Q R

Céges logó megjelenítése egyesület honlapján és cég 

bemutatkozása hírlevélben (opcionális) R R

Díjak mértéke

* 5 fő felett külön megállapodás szerint

* Közintézményeknek 50% engedmény

Bérlet, tagdíj jogi személyek részére

150.000 HUF           

max. 5 fő*

150.000 HUF          

max. 5 fő*

Éves bérlet szervezetek 

számára
Szervezeti tagság
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Olvassa rendszeresen hírszolgáltatásunkat:
Hírek a menedzsment és controlling világából | www.mce.hu
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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?


