
Mentoring VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI TANÁCSADÓ PROGRAM  

A TULAJDONOSI KONTROLL HATÉKONY  

GYAKORLÁSÁRA   

A nemzeti társaságok  

hatékonyabb irányításáért 

Az állami és önkormányzati tulajdon-

ban lévő társaságok tulajdonosi kontroll 

funkcióinak támogatására Magyaror-

szágon egyedülálló szolgáltatást kínál 

a Trusted Business Mentoring program, 

melynek célja, hogy az igazgatósági és 

felügyelőbizottsági tagok személyes 

konzultáció keretében kapjanak 

segítséget a Felelős Vállalkozások 

Irányítási Modellje szerint kialakított 

vállalatirányítási rendszer 

működésének áttekintéséhez és ér-

tékeléséhez, hozzájárulva ezzel a ha-

tékony vállalatirányítás és tulajdonosi 

ellenőrzés vonatkozó jogszabályok 

szerint előírt megvalósulásához.  

 

Az MNV Zrt. által a nemzeti társaságok 

számára ajánlott Felelős Vállalkozások 

Irányítási Modellje eszközül szolgál a 

köztulajdonban álló társaságokra 

vonatkozó egységes vállalatirányítási 

keretek meghatározására és kommu-

nikálására. A vállalatirányítási rendszer 

egyedi kialakításához és annak vizsgá-

latához alkalmazásra javasolt ISO 

31000 Risk Management és ISO/IEC 

15504 folyamatfelmérési nemzetközi 

szabványok segítséget nyújtanak a 

hagyományos megfelelési jelentések 

által érdemben nem vizsgált irányítási 

képesség fejlesztéséhez és értéke-

léséhez.  

 

ÉVES ELŐFIZETÉS 
A Trusted Business Mentoring vállalatirányítási tanácsadó program lebonyolítását biztosító 

előfizetés éves díja 2.400.000,- Ft + ÁFA, mely az előfizetési időszakra vonatkozó éves 

minősítési eljárás lefolytatásával együtt összesen 24 munkanap helyszíni képzést vagy 

személyes szakmai konzultációs közreműködést tartalmaz. Lehetőség van az éves szinten 

összesen 24 munkanapot meghaladó, vagy az előzetesen egyeztetett ütemezéstől eltérő 

képzés vagy személyes konzultációs közreműködés igénybe vételére is, melynek igazolt tel-

jesítése esetén 120.000,- Ft + ÁFA szakértői napidíj kerül felszámításra.  

Kapcsolat:  Trusted Business Partners Kft. Képviseli: Ivanyos János ügyvezető 
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Mentoring 

 
Vállalatirányítási  

tanácsadó program  
a tulajdonosi kontroll  

hatékony gyakorlására   

A Trusted Business Mentoring program célja, hogy a résztvevő gazdasági tár-
saság irányító testületének (igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági) tagjai külső 
szakmai támogatást kapjanak - a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő - felelős 
vállalatirányítással összefüggő vezetői, jelentéstételi, illetve ellenőrzési felada-
taik vonatkozásában. 
  
Az éves program keretében az irányító testület (igazgatóság, illetve felügyelőbi-
zottság) irányítási, kockázatkezelési és belső kontrollrendszer működtetésére, 
vezetői értékelésére, illetve  ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek teljesí-
téséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása valósul meg az alábbiak sze-
rint: 

 vezetői képzés és egyeztetés lefolytatása a "Trusted Business - Felelős 

Vállalkozás" képességfejlesztési és minősítési program hatókörébe vont 
irányítási célok és működési (üzleti) terület megállapítására és a vállalatirá-
nyítási rendszerre vonatkozó fejlesztési célok meghatározására 

 vállalatirányítási kompetencia-mátrix és problématérkép elkészítése (a 

rendelkezésre bocsátott információk alapján)  

 az érdekelt felek kompetenciáinak meghatározása különös tekintet-
tel a hatósági, megrendelői, tulajdonosi, és társaságirányítási jogkö-
rök vonatkozásaira 

 problémák meghatározása és kockázati rangsorolása (esetleges 
szabálytalanságok, túl-, vagy alul szabályozottság, felelősségi és 
hatásköri szintek hiányosságai, nem kellő hatékonyság, stb.) 

 a "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" képességfejlesztési és minősíté-
si program éves munkatervének leegyeztetése és a felmerülő igények/
változások szerinti aktualizálása 

 a "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" minősítés alapjául szolgáló belső 
és/vagy külső vizsgálati eljárás(ok) éves munkaprogram szerinti lebonyolítá-

sának figyelemmel kísérése, és a szükséges konzultáció biztosítása 

 az igazolt ellenőrzési képesítéssel rendelkező szakember(ek) által az éves 

munkaprogram szerint lefolytatott vizsgálati eljárás(ok) dokumentumainak 
átvizsgálása és az eredmények érvényesítése (minősítési eljárás lefolytatá-
sa) az érintett irányító testületek (igazgatóság és/vagy felügyelő bizottság) 
számára 

Akciós 
ajánlat 

A Trusted Business  

Mentoring programra  

december 15-ig előfizető 

szervezetek számára,  

február végéig  

igénybe vehető,  

300.000,- Ft + ÁFA értékű,  

3 napos,  korlátlan létszámú,  

ingyenes helyszíni képzést 

biztosítunk az alábbi 

témakörök feldolgozásának 

elősegítésére: 

 

 Felelős Vállalkozások 

Irányítási Modellje és 

alkalmazása az irányítási 

folyamatok fejlesztésére 

 Az irányítási képes-

ségfelmérés (ISO/IEC 

15504) és a felelős 

irányítás fejlesztéséhez 

alkalmazható ismert re-

ferenciamodellek 

(COSO, COBIT, stb.) 

 Az ISO 31000:2009 Risk 

Management szabvány 

alkalmazási lehetőségei 

a hatékony kockázat-

kezelési rendszer to-

vábbfejlesztésére 

 

Az akciós ajánlat célja, hogy 

optimális körülményeket biz-

tosítson a Trusted Business 

Mentoring program helyi 

adottságoknak megfelelő 

lebonyolításához, a szakmai 

alapok programban résztvevő 

vezetőkkel, illetve a szakmai 

támogatást nyújtó munkatár-

sakkal való mihamarabbi  

megismertetésén keresztül. 

További információ: www.trusted.hu, e-mail: ivanyos@trusted.hu, tel: +36 30 9841 641 


