
MENTORING PROGRAMOK AZ IRÁNYÍTÁSI KÉPESSÉGEK 

FEJLESZTÉSÉRE  

A hatékony szervezet-

fejlesztés támogatására 

A hagyományos vállalatirányítási 

képzések kapcsán gyakran felmerülő 

probléma, hogy az elméleti ismeretek 

miként ültethetőek át a leghatékonyab-

ban az adott szervezet gyakorlatába. 

Az egyes vállalatirányítási témakörök 

más-más jelentőséggel bírnak a 

különböző irányítási és működési 

szintekről érkező vezetők, illetve 

szakemberek számára, ezért óhatatlan, 

hogy az általános képzési tematikák 

elemei nem azonos mértékben kötik le 

a hallgatóság figyelmét. Ennek azon-

ban nemcsak az lehet a követ-

kezménye, hogy az átfogó, különböző 

szakterületeket összekötő 

megközelítések és megoldási javasla-

tok iránti fogékonyság alacsony szintű 

marad, hanem az is, hogy a résztvevők 

egy jelentős része feleslegesnek is 

tartja a képzéseken eltöltött időt.  

Tekintettel arra, hogy az oktatás le-

bonyolítása és az oktatáson résztvevők 

kieső munkaideje jelentős ráfordítást 

jelenthet, olyan megoldásokat célszerű 

választani, melyek az elméleti is-

meretek átadásán túl biztosítják a  

résztvevők konkrét felvetéseinek, illetve 

aktuális problémáinak a megvála-

szolását is, méghozzá jól felkészült, 

széleskörű tapasztalatokkal bíró 

szakemberek által. Ez utóbbi igényt 

hagyományosan kielégítő tanácsadói 

megbízásokkal kapcsolatos problé-

maként általában felmerül a többnyire 

igen magas óradíjon elszámolt és előre 

nem tervezhető időráfordítások nagy-

sága, továbbá a nagy tanácsadó 

szervezetek esetén gyakori a kevésbé 

tapasztalt munkatársak többlet-

ráfordításainak teljesítésként való ér-

vényesítési szándéka. 

Az irányítási képességfejlesztést elősegítő Trusted Business Mentoring, Risk Management 

Mentoring és Internal Control Mentoring programjaink megoldást nyújtanak az előb-

biekben felvázolt problémákra.  

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

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

programok 



A mentoring programok megvalósítása során a 3K (Konkrét, Költséghatékony, Közvetlen) kritériu-
mok teljesülését tartjuk szem előtt: 

 A mentoring tevékenység konkrét irányítási célok támogatására összpontosít 

 A mentoring programban az elméleti ismeretek átadása a szervezet sajátos környezetében 
felmerülő konkrét kérdésekre és problémákra helyezi a hangsúlyt azzal, hogy a releváns 
irányítási célkitűzések értelmezése, valamint az érintett szervezeti és működési folyamatok 
sajátosságainak figyelembe vétele a specifikus szervezeti célok mentén és a résztvevők ak-
tív közreműködésével valósul meg.  

 A mentoring program biztosítja az irányítási képességek költséghatékony fejlesztését 

 Az éves mentoring program előre egyeztetett költség- és időkeretein belül a tanácsadási 
tevékenység arra irányul, hogy a szervezet saját vezetői és munkatársai legyenek képesek 
megvalósítani az irányítási rendszer külső és belső igényeknek megfelelő továbbfejlesztését. 
A mentor feladata, hogy az átadott szaktudás optimális hasznosulását elősegítse, támogassa 
a személyi és szervezeti képességek megcélzott szintjének elérését, valamint az elért ered-
mények értékelésével  visszaigazolja ezen személyi és szervezeti képességi szintek teljesü-
lését. Ennek megfelelően a mentoring tevékenység eredményeit nem egy külső fél által vég-
rehajtott, a szervezet irányítási képességét ténylegesen nem növelő munkavégzés termékei 
(ld. kevésbé vagy egyáltalán nem hasznosuló tanulmányok, későbbiekben nem karbantartott 
ügyrendek és folyamatleírások, nem vagy csak részben alkalmazható informatikai megoldá-
sok, stb.), hanem a szervezet által a mentor közreműködésével kitűzött célokra vonatkozó 
belső szervezetfejlesztési projektek vagy tevékenységek eredményességét alátámasztó sze-
mélyi és szervezeti képességszintek minőségi követelmények szerinti értékelései jelentik.  

 A mentoring a megfelelő képességekkel rendelkező szakemberek közvetlen közremű-

ködésével valósul meg 
 A mentoring program ideje alatt az adott irányítási szakterület fejlesztésének támogatására 

kiválasztott mentor közvetlenül látja el a képzési, tanácsadási és minőségértékelési feladato-
kat. Ezáltal egyrészt olyan személyes és bizalmi kapcsolat  alakítható ki, mely hozzájárul a 
mentoring programban résztvevők egyéni szempontjainak figyelembe vételével a befogadó-
készség és közreműködési hajlandóság növeléséhez, másrészt a folyamatos kapcsolattar-
tásból fakadóan lehetőséget biztosít a szembenálló vélemények problémamegoldást elősegí-
tő ütköztetésére is.  

Akciós 
ajánlat 

A mentoring programokra  

előfizető szervezetek 

számára,  

február végéig  

igénybe vehető,  

300.000,- Ft + ÁFA értékű,  

3 napos,  korlátlan létszámú,  

ingyenes helyszíni képzést 

biztosítunk. 

 

Az akciós ajánlat célja, hogy 

optimális körülményeket biz-

tosítson a mentoring program 

helyi adottságoknak megfele-

lő tervezéséhez és lebonyolí-

tásához, a szakmai alapok 

programban résztvevő 

vezetőkkel, illetve a szakmai 

támogatást nyújtó munkatár-

sakkal való mihamarabbi  

megismertetésén keresztül. 

 

 

ÉVES ELŐFIZETÉS 
A Trusted Business Mentoring, 

illetve a Risk Management és 

Internal Control Mentoring  

programok lebonyolítását éves 

(2.400.000,- Ft, illetve 1.200.000,- 

Ft + ÁFA) előfizetési díj biztosítja. 

Lehetőség van az éves szinten 

összesen 24, illetve  - a Risk  

Management és Internal Control 

Mentoring  programok esetében -

12 munkanapot meghaladó, vagy 

az előzetesen egyeztetett 

ütemezéstől eltérő képzés, illetve 

személyes konzultációs közre-

működés igénybe vételére is, 

melynek igazolt teljesítése esetén 

120.000,- Ft + ÁFA szakértői 

napidíj kerül felszámításra.  

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

 
Az irányítási képességek 

fejlesztésére 


