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Vállalkozásfejlesztés komplex vállalati 
mentorprogrammal

Mérföldkövek:

1. Részletes adatbázis az érintett vállalkozásokról 2021.05.31. 

2. A mentoring program előkészítése 2021.05.31. 

3. Mentortevékenység 150 vállalkozás részére 2023.02.28. (1. periódus vége) 

(HKIK: 80%, BOKIK: 20%)

4. Mentortevékenység további 100 vállalkozás részére 2025.08.31. (2. periódus vége)

(HKIK: 80%, BOKIK: 20%)



Vállalkozásfejlesztés komplex vállalati 
mentorprogrammal

A mentortevékenység fő célja, az MVM Mátra Energia Zrt. beszállítói / vevői kapcsolatok

változása okán kieső árbevétel pótlása.

A mentortevékenység fókuszterületei: 

1. Üzletfejlesztési tanácsadás (jog, pénzügy, üzleti tervezés és modellezés, finanszírozás, 
marketing)

2. Beszállítóvá válás támogatása új piaci területeken

3. Külpiacra lépés támogatása

4. Innováció: termék- és/vagy szolgáltatásfejlesztés támogatása

5. Zöld gazdaság



Mentortevékenység megvalósítása

1-2. periódus: 150+100 beszállító (HKIK: 80%, BOKIK 20%)
 Mentoráltak telefonos és e-mailes megkeresése
 Személyes találkozók leegyeztetése és megvalósítása

 Együttműködési megállapodás
 Bemeneti mérés
 Egyéni Fejlesztési Terv  

 Folyamatos kapcsolattartás az akcióprogramban akcióban érintett konzorciumi partnerekkel 
(erőmű, ITM, kamarák)

 Folyamatos, dokumentált kapcsolattartás a mentoráltakkal
 Mentoráltak fejlesztése (6-12 hó)

 Szakmai mentorálás, folyamatfejlesztés (termelés, kereskedelem, logisztika, 
informatika, stb.)

 Képzések megvalósítása
 Tanulmányutak megvalósítása
 Kiállításlátogatások , kiállítói megjelenések megvalósítása

 Kimeneti mérés (adatszolgáltatás D4-mérés akcióprogramhoz)



Részletes adatbázis az érintett vállalkozásokról

 935 vállalkozás (erőművi beszállítók)
 27 ipari park-beli vállalkozás
 278 kijelölt beszállító elsődleges 

célcsoportként
 172/89 Heves megyei beszállító
 120/34 B-A-Z megyei beszállító
 Mindössze 1,07%-os (10 db) beszállítói 

részarány a zöldgazdaság területéről



Mentorálási folyamat 

2021 augusztusában elindult a program, megkezdődött a kapcsolatfelvétel a mentorált-
jelöltekkel:

 40+ Heves megyei vállalkozással személyes kapcsolatfelvétel

 24 együttműködési keretmegállapodás

 15 bemeneti mérés, egyéni fejlesztési terv 

 Folyamatos egyeztetés a már csatlakozott mentoráltakkal

A további vállalkozások megkeresése, bevonása folyamatosan történik a HKIK és a BOKIK 

mentorai részéről.



Előkészítés alatt álló programok

Kiállítói megjelenési lehetőségek



Előkészítés alatt álló programok

Kiállításlátogatás, tanulmányút, üzleti program

• HANNOVER MESSE 2022

Európa legnagyobb és legjelentősebb 

ipari kiállítása és üzleti eseménye

2022. április 25-29., Hannover, Németország 

• PLANET 2021

Fenntarthatósági expó és világtalálkozó 

Kollektív kiállításlátogatás és konferencia részvétel 

Heves megyéből induló buszjárattal 

(felszállási lehetőség több településen) 

2021.11.30. Hungexpo, Budapest



Előkészítés alatt álló programok

Képzések, tréningek

· Online marketing

· Vezetői kompetenciák fejlesztése

· Minősített hegesztő

· Roncsolásmentes anyagvizsgálat

· Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló

képesítés (PT)

· Vizuális anyagvizsgáló képesítés (VT)

· LEAN képzés



Előkészítés alatt álló programok

Szakértői szolgáltatások, tanácsadások

• Online marketing

• Partnerkeresés, üzletfejlesztés

• Piacelemzés

• Auditra felkészítés



Mentorok elérhetőségei

Heves megyei mentorok:

Becskei Márk Telefon: 20/517-9290 E-mail: mark.becskei@hkik.hu

Benkő Béla Telefon: 30/952-2981 E-mail: benko.bela.bb@gmail.com

Dr. Juhász Gabriella Telefon: 20/669-1148 E-mail: juhaszgabriella86@gmail.com

File Sándor Telefon: 30/749-5381 E-mail: sandor.file@hkik.hu

Kelemen Judit Telefon: 70/932-3576 E-mail: kelemen.judit@gmail.com

Várjuk a beszállítók- és a partnervállalkozások jelentkezését!



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


