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A moderációs alapelvek és eszköztár 
a controllerek gyakorlatában.
A vállalati értekezleti kultúra és hatékonyság fejlesztése

…túl vagyunk a 
20. 

workshopon!!

www.mce.hu

Menedzsment és Controlling Egyesület
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Időpont: 
2017. November 17-18. 
érkezés 16:00-tól
kezdés 17:00-kor

Helyszín:
Magyar Telekom Hotel
8174 Balatonkenese, Parti sétány 51.
Telefon: 06 88 622 100
www.telekomhotel.hu

Workshopora meghívott előadók:
Demmler & Tóth Kft. , Tóth Tamás ügyvezető

MCE szervezők:
Nemesdy Ervin, az MCE Központi Munkacsoport vezetője
Borbélyné Hajnalka, az MCE Központi Munkacsoport 
szervezője

Jelentkezés: borbelyneh@gmail.com

Információk

A Telekom Hotel Balatonkenese 92 km-re található 
Budapesttől. 
Az M7 -es autópályáról le kell fordulni Balatonfüred felé a 
71-es útra. Balatonakarattyánál a 8 és 9 km szelvény 
között kell balra lefordulni. 
A vasúti síneken áthaladva a Vak Bottyán úton, majd a 
Nyárfa soron balra bekanyarodva közelítheti meg az 
épületegyüttest. Az irányt apró táblák jelzik!
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Téma

 Kapcsolatteremtés:
személyes és szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása

 Ismeretterjesztés: 
hagyományos, bevált és legújabb eljárások, módszerek és eszközök 
megismerése

 Tudásmegosztás: 
elméleti és gyakorlati tudásmegosztás

A workshop témája és céljai

Célja

A vállalati értekezleti kultúra és hatékonyság fejlesztése
Ezen alapelvek és eszköztár alkalmazása az MCE és az MCE/ICV - névváltása után  
MCE Központi Munkacsoport - fenntartható fejlődése érdekében. Helyben meghatáro-
zott témák feldolgozása ismert és sikeres kiscsoportos együttműködéssel és munkával.

A moderációs alapelvek
és eszköztár a controllerek
gyakorlatában.
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Miért fontos és jó?

3 ok, miért érdemes ezen a különleges alkalmon részt venni?

1. Az idei BMCF-on volt egy nagyon érdekes workshop a kommunikáció témakörében. Ezt a 
Demmler és Tóth Kft trénerei tartották, akik az IFUA Horváth és Partners Kft szakértői a 
kommunikáció területén.

Sikerült Tóth Tamást, a cég ügyvezetőjét felkérni, hogy számunkra is tartsanak egy work-
shopot, a moderációs alapelvek, a kommunikáció, a döntéshozatali technikák témakörében, 
amit készséggel elvállalt.

A téma nem csak az MCE-ben fontos és érdekes, de minden cégben hasznos folyamat az 
értekezletek, workshopok és rendezvények szervezésére, vezetésére és az eredmények 
nyomon követésére.

2. Idén márciusban az MCE tagsága jóváhagyta az MCE új stratégiáját. Azóta lépésről lépésre 
az MCE elnöksége és ügyvezetése irányításával, a tagság széles körű bevonásával meg-
valósítja a stratégiai előirányzatokat és célokat. Ennek során nagyon sok újítást terveztünk és 
kommunikáltunk az MCE működésében, kommunikációjában, munkacsoportjaiban és 
adminisztrációjában.

Így még nagyobb szerepet  és jelentőséget kaptak a munkacsoportok, amelyek közül az MCE 
Központi Munkacsoport I és II munkacsoport ez az egyik legrégebbig és legkiemelkedőbb. 
Fontos és jó minél nagyobb létszámmal az átnevezett Központi Munkacsoportban részt venni 
és a stratégiai jelentőségű témákban együttműködni és közreműködni a megoldások 
kialakításban.

3. Az MCE/ICV, névváltás után Központi Munkacsoport idén túl van a 20-ik workshopján, 
amit ünnepelni érdemes. Ehhez minden hűséges tagot és új érdeklődőt szeretettel 
várunk. Ez évforduló alkalmára egy kis meglepetéssel is várunk benneteket. 
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A Központi Munkacsoport 2017.11.17-18 –i programja

Időzítés Program

Péntek délután, 2017.11.16

16:00 Érkezés, bevezetés
17:30 Moderációs alapelvek témáinak bemutatása
19:00 Alkotás (saját egyesületi téma feldolgozása) megkezdése 

csoportmunkában
20:00 Vacsora, majd közös beszélgetés, borozgatás („controlling talk show”)

Szombat délelőtt: 017.11.27

8:30 Kezdés, gyülekezés

9:00 Alkotás: saját egyesületi téma feldolgozása, 
befejezése csoportmunkában

10:00 Előkészített téma bemutatása – 1.csoport

11:00 15p szünet

11:15 Előkészített téma feldolgozása – 2.csoport

12:15 60p Ebédszünet

13:15 Előkészített téma feldolgozása – 3.csoport

14:00 15p szünet

14:30 Előkészített téma feldolgozása – 4.csoport

14:30 A munkacsoport következő rendezvényének pontosítása.

16:00 Befejezés, hazaindulás.

Péntek, 
2017. 11. 16.

Szombat, 
2017. 11. 17
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Találkozunk

2017. november 17-én
érkezés 16:00-tól, kezdés 17:00-kor




