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Magyar Posta Zrt.

„A mércét fel kell állítani, megmutatni a legjobb 
gyakorlatokat, megoldásokat, és megünnepelni 
a legkiválóbbakat. De a kiválóság nem állandó. 
A kiválóság elmúlik. Nem ülhetünk a babérjainkon, 
mert mindig jönnek jobbak. Hogy a kiválóság egy 
folyamatos állapot legyen, be kell fektetnünk 
a gyakorlataink frissítésébe, fejlesztésébe, hogy 
a versenyelőnyünk tartós maradjon.”
Dr. Gyökér Irén | a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem docense

„A siker és a kiválóság titka, hogy olyan emberekkel 
vegyük körül magunkat, akik valamiben jobbak nálunk. 
Ahol mindenben a főnök akar a legjobb lenni, abból 
nem lesz jó cég. A Graphisoftnál viszonylag hamar találtam
nálam jobb programozókat (pedig én sem voltam rossz),
később jobb projektvezetőt és pénzügyi vezetőt, 
majd jobb értékesítőket, végül pedig, amikor már nagy 
lett a cég, nálam jobb vezérigazgatót is.”
Bojár Gábor | a Graphisoft és az Aquincum Institute of
Technology alapítója

„Magyarországon visszafogottak vagyunk a siker, a kiválóság
megünneplésében, míg például Nyugat-Európában 
vagy az Egyesült Államokban teljesen természetes, hogy 
az emberek büszkék arra, amit elértek, és szívesen fejezik 
ki büszkeségüket. Ez nem egyszerűen hiúsági kérdés 
vagy önfényezés. Mások sikeréből mi magunk is inspirációt
nyerhetünk és akár tanulhatunk is, ezért örülök minden
olyan kezdeményezésnek, ahol értékes eredményeket 
mutatunk be és ünneplünk meg.”
Pistyur Veronika | a Bridge Budapest vezetője

„Egy távoli példa jut eszembe a kiváló barokk építészről 
és szobrászművészről, Giovanni Lorenzo Berniniről. 
Az ő sokoldalúságának, kiválóságának és sikereinek az volt 
a titka, hogy nem csak tehetséges volt, hanem könnyed is.
Lehet ambiciózusan, ugyanakkor görcsös akarás nélkül,
derűsen élni, alkotni és kiválónak lenni. 
Talán éppen ezért élt Bernini 82 évet.”
Prof. Sylvester Ádám DLA | Ybl-díjas építész



A nagykövet köszöntője

Nagy-Britannia, mint Magyarország
egyik legfontosabb kereskedelmi 
partnere, elkötelezett a sikeres, 
felelős és fenntartható üzlet értékeinek
népszerűsítése mellet, ezzel is 
hozzájárulva a magyar gazdaság
versenyképességéhez.

Az Investors in People Hungary a brit kormányzati 
kezdeményezés magyarországi partnereként az 
Investors in People Standard bevezetését segíti elő, 
melyet a vállalatok szervezetfejlesztési és akkreditációs 
rendszerként alkalmazhatnak teljesítményük javítására, 
hogy a legsikeresebbek és a legkiválóbbak közé 
tartozzanak.

A kiemelkedő üzleti eredmények alapja a szervezeti
kiválóság. Mindannyiunknak szükségünk van jó példákra,
melyekből tanulhatunk. Az Investors in People 
és a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (BCCH) azzal 
a céllal indította el a „Magyarország Legkiválóbb Vállalatai”
programot, hogy figyelemreméltó gyakorlatokat és 
példaképeket mutasson be. A program olyan vállalatokat
díjaz, amelyek az Investors in People Standard szigorú 
mércéje szerint a legkiválóbb megoldásokat alkalmazzák 
a szervezeti működés meghatározott területein, és ezzel
kedvezően alakítják Magyarország üzleti kultúráját. 
Örömmel látom, hogy a Magyarországon működő brit 
vállalatok közül is többen megfelelnek e kritériumoknak.

Gratulálok a 2016-os díjazottaknak! 
Ez a kiadvány az ő tapasztalataikat foglalja össze, és egy kis
utazást kínál a kiválóság körül.
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Magyarország Legkiválóbb Vállalatai díjak

Mely vállalatok az üzleti kultúra
követendő példaképei Magyar -
országon? Milyen üzleti gyakorlatok
teszik őket a legkiválóbbakká? 
Miért lehetnek büszkék munkáltatói
hírnevükre? Hogyan tudnak tartósan
sikeresek maradni?

Az Investors in People Hungary és a Magyarországi 
Brit Kereskedelmi Kamara elkötelezetten képviseli azokat 
az üzleti értékeket, melyek a vállalatok és az ország
versenyképességére kedvezően hatnak.

Magyarország Legkiválóbb Vállalatai a nemzetközi 
Investors in People Standard kiválósági kritériumai szerint
működnek, és a Standard 9 területe közül valamelyiken 
vagy akár mindegyiken kiemelkedően jó és követendő
gyakorlatokat alkalmaznak. E vállalatok rászolgáltak 
a kiemelt figyelemre.

A Magyarország Legkiválóbb Vállalatai program kategóriái 
megfelelnek az Investors in People Standard területeinek. 
A díjazott vállalatok között vannak olyanok, amelyek 
még nem nyerték el az Investors in People minősítést, 
de gyakorlataik egyes területeken nemzetközi 
össze hason lításban is bizonyítottan figyelemre méltók. 
Más díjazott vállalatok akár már évek óta minősített 
szervezetként a Standard összes területén 
következetesen jó gyakorlatokat alkalmaznak, 
és ezáltal komoly versenyelőnyt élveznek.

A díj kategóriái:

• Vezetői gyakorlatok
• Szervezeti értékek szerinti működés
• A felhatalmazás és részvétel kultúrája
• Teljesítmény-menedzsment
• Az elismerés kultúrája
• Szervezeti együttműködés
• Szervezeti és egyéni képességek fejlesztése
• Innováció és folyamatos tökéletesítés
• Jövőorientált működés
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Budapest Airport Zrt.

A Budapest Airport legnagyobb
egykori ügyfelének csődje miatt
újraírta rövid- és középtávú stratégiáit.
A mélypontról elsősorban a vezetők
rátermettsége, elkötelezettsége 
és az általuk alkalmazott jó gyakorlatok
segítették újra növekedési pályára 
állítani a vállalatot, amely jelenleg 
már sikeresebb, mint valaha. 
A további ambiciózus tervekhez 
a szervezeti háttér adott: a munkatár-
sak bíznak vezetőikben, sokan látnak
bennük példaképet. 
A Budapest Airport – a kontinentális
Európa első repülőtereként – 2015 óta
Investors in People akkreditált szer ve zet.

A szervezet
A Budapest Airport Zrt. üzemelteti Magyarország legnagyobb
repülőterét, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. 
A budapesti repülőtér 2014 és 2015 után 2016-ban is elnyerte
„A legjobb repülőtér Kelet-Európában” címet – ezt ismerte el
a Skytrax az utasok szavazati alapján. A vállalat célja, hogy
mind az utasforgalom bővülése, mind pedig a szolgáltatások
minősége terén továbbra is megőrizze vezető szerepét 
a régióban.

Hitvallás a kiválóságról
A piaci körülmények, a környezet, a kapcsolatok folyamatos
változásában a kiválóság lehet az a mérce, amely az üzleti
sikeresség alapjait tudja megteremteni. 
A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a vállalat eszközeivel
felelősségteljesen gazdálkodó összes munkatársunk részese
lehet egy folyamatnak, amely közös sikereinket eredményezi.

Kiváló gyakorlatok
Minőség: Alapelveink egységesek, közösen vállalt értékeket
jelenítenek meg és a teljes szervezet számára irányadók. 
A célkitűzéseink pontos minőségi elvárásokat tartalmaznak,
világosak és érthetőek a vállalat minden dolgozója számára.
Vezetés: A feladat, a kapcsolatok és a változás egyensúlyban
tartásával sikeres csapatot működtetünk. 

A vezetői szolgáltatások – mint a támogatás, a rugalmasság, 
a visszajelzés, az irányítás, a fejlesztés, a munkaszervezés, az
információ-kezelés – elérhetőek minden itt dolgozó számára.
Vezetőink követendő szerepmintát biztosítanak együtt mű kö -
désben, ügyfél-orientációban, kreatív problémamegoldásban.
Együttműködés: Közös célt elérni sokféleképpen lehet, de
ha partnerként együttműködünk, akkor a súrlódások
kezelése is hatékonyabb. Ehhez tudnunk kell, hogy ki mit
gondol. A vállalaton belüli együttműködést a területek
közötti visszajelzésekre építve fejlesztjük. 
Megújulás: Ha találkozunk egy előremutató ötlettel, ér té kel -
jük a megvalósítás lehetőségét, és élünk vele. Ha képesek
vagyunk változtatni, megújulni, a körülöttünk levő piac előtt
haladhatunk néhány lépéssel.
Egyszerűsítés: A mai világban minden speciális, személyre
szabott, és legtöbbször egyedi megoldásokat követel meg.
Ezzel mi is egyetértünk, de fontos, hogy e megoldások 
egy sze rűek és mindenki számára alkalmazhatóak legyenek.
Mindez a belső folyamatainkra, alkalmazott gyakorlatainkra 
is érvényes.

5Vezetői gyakorlatok kategóriában
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2016



www.iip.hu

Magyar Posta Zrt.

A Magyar Posta Magyarország 
egyik legnagyobb munkaadója. 
A HR Szervezet példaértékű gyakor -
latokkal támogatja a vállalatcsoport
üzleti céljait, illetve a munkatársak 
által vállalt működési alapelvek és
értékek folyamatos harmonizálását,
miközben a technológiai és üzleti 
innováció soha nem látott ütemű 
változásokra készteti a teljes 
szervezet minden munkavállalóját. 
A Magyar Posta HR Szervezete 
2006 óta Investors in People 
akkreditált szervezet, 2015-ben 
Európában az elsők között elnyert
Gold szintű minősítéssel.

A szervezet
A Magyar Posta Zrt. mintegy 30 000 munkavállalóval, 
2700 szolgáltatóhellyel, 350 mobilposta járattal, 
3000 gépjárműből álló flottával és kiterjedt logisztikai
hálózattal rendelkezik. A Posta Csoporthoz tartozó leány -
vállalatokkal együtt egyedülálló szolgáltatási portfóliót 
kínál ügyfeleinek. A tradíciókban rejlő egyik értéke a
megújulás képessége, amellyel nap mint nap bizonyítja
megbízhatóságát és innovatív piaci jelenlétét.

Hitvallás a kiválóságról
Az igazi kiválóság valójában észrevétlen azok számára, 
akik által létrejön. A szervezeti működésben és partner -
kapcsolatokban elsősorban egy olyan gondolkodásmódot
és belső késztetést jelent, amely szilárd értékrenden és 
emberi tiszteleten alapul. Kiállja az idő próbáját, ugyanakkor
képes az állandó megújulásra. Ez teheti belső és külső 
szolgáltatóként eredményessé a szervezetet, és ez az,
amelytől a közösség napról napra erősebb lehet.

Kiváló gyakorlatok
A példaértékű szervezeti gyakorlat egyik vezérlőelve 
a hasznosság. Minden üzleti döntésnek van humánpolitikai
vonzata, a HR gyakorlat számtalan módon kapcsolódik az
üzletvitelhez. A HR szolgáltatásait és megoldásait a hasz nos -

ságukon keresztül ítélik meg, amelyet a professzionális 
szaktudás és a szakmai igényesség hoz létre. 
Fontos szempont, hogy munkatársaink is hasznosnak érezzék 
saját hozzájárulásukat. Ennek érdekében több mint 10 éve
alkalmazzuk az Investors in People Standard nemzetközi
minősítési rendszerét. Hasznos eszköze a diagnosztikának,
mérhetőségnek és átláthatóságnak, amely egyben minőségi
garanciát is jelent. Jövőirányultsága, megoldás-orientáltsága
támogatja az üzleti célokhoz illeszkedő szervezeti működés
rendszeres újrahangolását. Különleges értéke, hogy a felül -
vizsgálatok megállapításai munkatársaink személyes vissza -
jelzéseiből származnak. Az állami tulajdonú cégek között 
a Magyar Posta HR Szervezete „zászlóshajóként” képviseli 
ezt a szemléletet.
A másik vezérlőelv az igazodási pontok jelenléte 
a szervezeti kultúrában. Írott és íratlan cél- és etikai rendszer
segíti a munkatársakat a változások kezelésében. A közös sé -
gek gondolkodásmódjukban, hozzáállásukban is képviselik
ezt, amelyek a mindennapi szokások szintjén is megjelennek.
Ennek érdekében rendszeresen megvizsgáljuk a szervezeti
értékkészletünket. Legutóbb a közösség által megalkotott
Vezetői és Munkatársi Etalont tettük közzé. Ezt egy igazodási
normaként értelmezzük, amely a HR szakterületen kialakult
kultúrának és értékeknek felel meg. Hozzájárul az eredmé -
nyes működéshez mind személyes, mind szervezeti szinten.

Szervezeti értékek szerinti működés kategóriában
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2016



www.iip.hu

SAP Hungary Kft.

Az SAP egy dinamikusan fejlődő
iparág vezető képviselője. 
Kiemelkedő gyakorlataik azt igazolják,
hogy pontosan értik: a jól működő 
szervezet igazi partnerek közössége,
ahol a munkatársak akkor nyújtják
képességeik legjavát, ha támogatást 
és önállóságot kapnak tehetségük 
kibontakoztatásához, részt vehetnek
munkakörnyezetük alakításában, az
őket érintő döntésekben. 
Az SAP Hungary 2016 májusa óta 
Investors in People akkreditált vállalat.
Európai szinten is kiemelkedő teljesít-
mény, hogy első akkreditációja során
azonnal Gold minősítést ért el.

A szervezet
Az SAP Hungary Kft. a hazai üzleti informatikai szektor 
vezető szereplője, melynek megoldásai áthatják a magyar
gazdaságot. A hatékonyabb működést biztosító szoftverek
értékesítése, bevezetése mellett világpiacra is készülő 
innovatív és komplex termékfejlesztést és nemzetközi 
terméktámogatási munkát egyaránt végez a 850 fős magyar
leányvállalat.

Hitvallás a kiválóságról
Az SAP hisz abban, hogy a vállalatot dolgozói teszik 
kiválóvá. Ennek a kiválóságnak legalább két alappillére van. 
Az egyik a tehetséggondozás, ezen belül is a vezetői 
felhatalmazás és a tanulási kultúra, amely a talentumok 
kibontakozásához és innovatív megoldásokhoz vezet. 
A másik pillér a cég missziója, vagyis hogy olyan 
megoldásokat kínáljon, amellyel ügyfelei is képesek 
sikeresen és hatékonyan működni.

Kiváló gyakorlatok
A szervezeti sikeresség egyik tényezője az, hogy a munkatár-
sak olyan kultúrában, légkörben dolgozhassanak, ahol 
mindenki fejlesztheti magát, megvalósíthatja ötleteit. Min-
denki tanuló és tanár egy személyben, a tanulási kultúra az
SAP-nél nagyrészt olyan „peer-to-peer” tanulási módsze re ken
alapul, mint a coaching, a mentoring vagy a shadowing.

A coaching a cégnél nem csupán eszköz és módszertan, 
amely támogatja az egyéni és szervezeti fejlődést és a sikerek
elérését, hanem a szakmai karrier kiteljesedésének útja is,
amely hozzájárul a legjobb szakemberek elégedettségének
és elkötelezettségének növeléséhez. 
A coaching továbbá szerepet játszik az új generációkat 
célzó toborzási, betanítási és megtartási stratégiában, mivel
ez kielégíti e generációk igényét a könnyen elérhető 
visszajelzésre, illetve az egyéni tehetséggondozásra, és
vezetőfejlesztésre.
E megközelítésnek is köszönhetően az SAP fokozatosan
eltávolodik attól a hagyományos teljesítmény-kezelési és 
visszajelzés-adási megközelítéstől, amelyre az évi egy vagy
két teljesítményértékelő beszélgetés jellemző. 
Ehelyett közeledik egy olyan új „életmód” felé, melynek
jellemzői a vezetők és közvetlen beosztottjaik közötti 
rendszeres fejlesztési beszélgetések, illetve a munkatársak
egyre nagyobb felhatalmazása, akik így képesek 
multiplikátor hatást gyakorolni a szervezetre.

7A felhatalmazás és részvétel kultúrája kategóriában
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2016
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Szabó Nyelviskola és Fordítóiroda Kft.

A Szabó Nyelviskola egy nyíregyházi
kisvállalkozás az egész országra
kiterjedő ügyfélkörrel. A szervezet
példaértékű gyakorlatok kal biztosítja,
hogy a munkatársak teljesítmény 
és minőség iránti igénye és pozitív
hozzáállása folyamatos legyen. 
A cég és munkatársai számára 
a teljesítmény nem kellemetlen
kényszer, hanem közös nevező, közös
érdek, melyhez mindenki hasonló
elkötelezettséggel viszonyul. 
A Szabó Nyelviskola díja az első lépés 
a nemzetközi Investors in People
akkreditáció felé vezető úton.

A szervezet
A Nyelviskola nyelvoktatással, szakfordítással, tolmácsolással
és könyvkiadással foglalkozik. Személyre szabott, rugalmas
nyelvtanulási lehetőséget biztosít ügyfeleinek a megyében
és Dunántúlon is. A szakfordítást és a tolmácsolást kiváló,
szakmailag országosan elismert kollégákkal végzi.
Nyelvkönyveit tapasztalt tesztíró kollégákkal együtt készíti el,
hogy a piaci igényeknek és versenynek leginkább 
megfeleljen belföldön és külföldön is egyaránt.

Hitvallás a kiválóságról
Az üzleti életben legfontosabb, hogy a Nyelviskola 
partnereivel való kapcsolatában megbízható, de ugyanakkor
rugalmas is legyen, mert így képes leginkább megfelelni 
a partnerek gyorsan változó igényeinek. Fontosnak tartjuk 
az alkalmazkodást a folyamatos megújulással, újítások
bevezetésével, az esetleg rosszul működő folyamatok
felülvizsgálatával. A kiválóság felelősség és példamutatás,
hiszen a működési területünkön kiválót nyújtani egyben azt
is jelenti, hogy a legjobb szolgáltatást várják tőlünk.

Kiváló gyakorlatok
Tekintettel arra, hogy egyik fő profilunk a nyelvtanítás,
tanárainknak szabadságot adunk abban, hogy hogyan állít-
sák össze a képzési anyagot személyre szabottan, a résztvevő
igényeit és képességeit figyelembe véve és idomulva saját
tanítási stílusukhoz. A kurzus jellegétől függően változatos
elismerési rendszer működik a cégen belül, természetesen
arra is figyelve, hogy mindenkinek egyformán legyen
lehetősége arra, hogy a teljesítményét folyamatosan
értékelve, különböző szintű és tartalmú képzések során 
fejlessze és megmérettesse magát.
Figyelembe vesszük kollégáink egyéni képességeit és tehet-
ségét, valamint igényeit, hogy azokat kibontakoztathassák,
megtalálva számukra azokat a feladatokat (tanítás, fordítás,
tolmácsolás, nyelvkönyvírás területén), melyek nemcsak 
a saját, de a cég fejlődését is szolgálják. Természetesen,
ahhoz hogy ezek az értékek felszínre kerülhessenek, gyakran
biztosítunk lehetőséget akár az egyéni beszélgetésekre, 
akár havi értekezletekre.
Saját nyelvkönyveinket ajándékként adjuk át a résztvevőknek
hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken 
és vállalati nyelvoktatások során. Célunk, hogy elégedett,
motivált kollégákkal és partnerekkel dolgozhassunk, akikkel
hosszú távon tervezünk, hiszen ez biztosítja azt, hogy 
a cégünk értéket teremt megbízhatóságával és lojalitásával.

Teljesítmény-menedzsment kategóriában
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Unilever Magyarország Kft.

Az Unilever hazai leányvállalata 
a cég globális kezdeményezésein 
túlmutató, figyelemre méltó 
gyakorlatokat alakított ki abban, hogy
miként lehet az üzleti eredményeket 
a barátságos és inspiráló légkör
folyamatos fenntartása mellett 
növelni. A vállalatnál a konstruktív 
visszajelzés, illetve az eredmények 
és az értékteremtés megbecsülése 
természetes része a hétköznapoknak.
Az Unilever Magyarország – a hazai
FMCG szektor első képviselőjeként –
2014 óta Investors in People 
akkreditált szervezet.

A szervezet
Az Unilever világszerte több mint 400 márkával mintegy 
190 országban van jelen az élelmiszerek, kozmetikumok 
és háztartási tisztítószerek piacán. A 120 éve működő
Unilever hazai leányvállalata 1991-ben jött létre. 
Az Unilever Magyarország Kft. a szlovéniai, a horvátországi és
a bosznia-hercegovinai vállalatokkal együtt a Magyarország
és Adria Régió cégcsoport része budapesti központtal.

Hitvallás a kiválóságról
Az Unilever világszerte 169 ezer embert, Magyarországon
több mint 1700 főt foglalkoztat. Tudjuk, hogy nagy 
változásokat csak a munkavállalóinkon keresztül érhetünk el.
Ezért fektetünk munkatársaink szakmai és személyes fej lesz -
tésébe, ezért ajánlunk vonzó juttatásokat és egyedülálló 
vállalati kultúrát, amely támogatja a folyamatos fejlődést, 
a sokszínűséget, a tanulást, a magas szintű teljesítményt, 
és a támogató légkört.

Kiváló gyakorlatok
Az Unilevernél úgy gondolkodunk, hogy az elismerés
nagyon erős kultúraformáló eszköz, emiatt igyekszünk
gyakran alkalmazni. 
Már a teljesítményértékelési-folyamatunknak is alapelve 
az, hogy megkülönböztessük és díjazzuk a valódi teljesítést. 

Emellett kampányokkal és képzésekkel folyamatosan 
fejlesztjük a visszajelzési kultúránkat, mert az a célunk, hogy
minél gyakrabban adjunk egymásnak visszajelzéseket, 
amibe beleértjük a pozitív tartalmú elismeréseket is.
A szervezet különböző részein működnek olyan díjak és 
elismerési lehetőségek, ahol az Unilever értékei és stratégiai
céljai mentén tudunk egyéni és csoportos teljesítményeket,
erőfeszítéseket jutalmazni és kiemelni. Ilyen kategóriák
például az innováció, a kiemelkedő üzleti eredmények, 
a folyamatos fejlődés és fejlesztés, az emberek vezetése és
fejlesztése, a biztonság vagy a szervezetben eltöltött idő. 
A díjazottakra bárki tehet javaslatot, és nemcsak hazai,
hanem nemzetközi szinten is kiemeljük és elismerjük 
a kiválóságot.
A fentiek mellett célunk az is, hogy a mindennapi üzleti 
életben is találjunk arra alkalmat, hogy megálljunk, és
közösen megünnepeljük kisebb-nagyobb sikereinket is, 
és akár a kisebb üzleti egységek szintjén is megköszönjük
egymás tetteit.
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p2m Consulting Kft.

A p2m Consulting egy budapesti
székhelyű tanácsadó cég, 
mely kisvállalkozásként nyújt üzleti
szakértői szolgáltatásokat más 
kisvállalkozásoknak. Hitelességének
alapja a csapat, mely kiemelkedően
kreatív és rugalmas megoldásokat 
fejlesztett ki az együttgondolkodás, 
a közös értékteremtés elősegítésére, 
illetve a munkafeladatok
érdekességének, változatosságának
fenntartására. Hisznek abban, 
hogy a minőségi szolgáltatásokhoz 
és az ügyfelek elégedettségéhez ez 
az út vezet.

A szervezet
Úgy működünk, mint az autóversenyzők háttércsapata. 
Bár a pilóta maga vezeti az autót, egy támogató csapat áll
mögötte, hogy képes legyen kihozni magából a legjobbat.
Partnereink a hazai ipar és szolgáltatás szinte valamennyi
ágazatát képviselik. A felelős foglalkoztatás, az etikus üzleti
működés, a környezet- és energiatudatosság, az induló 
vállalkozások szakmai támogatása és a mentori munka
kiemelten fontosak számunkra. A legnagyobb érték pedig
munkatársaink szaktudása és egyénisége.

Hitvallás a kiválóságról
Egy tanácsadó cégtől elvárás, hogy legyen megbízható,
naprakész, rendelkezzen kellő szaktudással, és át is tudja
adni. A munkatársak a tudásukért és lojalitásukért 
cserébe biztos hátteret várnak. Képesnek kell tehát lennünk
a változások felismerésére, a folyamatos fejlődésre. 
Figyelni az etikai normákra, a társadalom, az emberek 
és a környezet érdekeire. A mindennapokban nem is 
gondolunk rá, hogy valójában ez a kiválóság.

Kiváló gyakorlatok
A folyamatos, őszinte párbeszéd és közös tervezés sokat
segít abban, hogy mindannyian egyértelmű, közös célokért
dolgozzunk, és a munkatársak a saját szakterületükön túl 
az egész cégben „itthon” legyenek. 

Közös stratégiáinkba munkatársaink elképzeléseit, ötleteit 
is beépítjük. Rendszeres teljesítményértékelő és önértékelő
megbeszéléseket tartunk, a működésünket időről időre 
áttekintjük és aktualizáljuk.
Minden hozzánk érkező munkatárs részt vesz a p2m 
Új Belépő Programján. Pályakezdőinket belső mentor segíti 
a beilleszkedésben, a szakmai alapok elsajátításában, majd 
az önállósodásban.
Tudásbázisunk naprakészen tartása, az információk 
kicserélése érdekében közös szakmai napokat tartunk,
amikor belső képzések formájában megosztjuk egymással 
az aktualitásokat, új módszertanokat.
Kis cégként bármelyikünk gondja részben a közösség 
gondja is. Közösen megkönnyíthetjük, tervezhetővé tehetjük
együttműködésünket, fejlődési lehetőségeinket. 
Ezért vezettük be a p2m Egyéni Életpálya Modellt, illetve az
Egyéni Fejlődési Tervhez kapcsolható tanácsadói szakirányok
rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy munkatársaink akár
10-15 évre előre végiggondolják elképzeléseiket.

Szervezeti együttműködés kategóriában
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MagiCom Kft.

A MagiCom Kft. egy budapesti
székhelyű, informatikai outsourcing
szolgáltatásokat nyújtó kisvállalat, 
mely Európa több országában is aktív.
Azt vallják, hogy az információ-tech -
nológiában a naprakészség nem elég,
valódi versenyelőny csak úgy érhető 
el, ha a munkatársak és a szervezet
képességei a holnapra fókuszálnak,
ezért már ma példaértékűen
tudatosan invesztálnak e képességek
alakításába. A MagiCom Kft. 2007 óta
Investors in People akkreditált szervezet, 
2016 óta Gold szintű minősítéssel.

A szervezet
A legmodernebb technológiai támogatást nyújtjuk 
partnereinknek, mint a szolgáltatás klasszikus értékeit valló
infokommunikációs vállalat. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a legújabb trendeket 
és megoldásokat az informa ti kai szolgáltatások kiszervezése,
valamint az információ véde lem-menedzsment kapcsán,
melyek legfontosabb pillérei cégünknek. 
Mindezt két központból irányítva, hiszen Budapest mellett
Londonban is irodát nyitottunk.

Hitvallás a kiválóságról
Az igazi tehetségek mindig kivételes alkotásokkal és 
eredeti séggel vétetik észre magukat. Azt is jól tudjuk, hogy 
a legtöbb kivételes teljesítmény micsoda elképesztő 
munkával, tanulással és az újdonságra való nyitottsággal
érhető el. A kiválóság számunkra ott van a legapróbb, 
ezerszer begyakorolt mozzanatokban, de a kreatív megoldá -
sokban is, melyekre mindig is törekedtünk. Ezen felül ott van
az ügyfeleinkkel kapcsolatot tartó, vagy éppen a háttérben
támogatást nyújtó kollégáinkban egyaránt.

Kiváló gyakorlatok
A legmodernebb technológiákon alapuló szolgáltatás 
csak naprakész szakmai ismeretekkel rendelkező szakember -
gárdával képzelhető el. 

Munkatársaink szaktudása jelenti a legnagyobb vagyo nun kat, 
munkájuk minősége jelenti a szolgáltatásaink minőségét. 
Mi lehetne fontosabb, mint hosszú távon motiválni és folya -
ma tosan fejleszteni őket?
Tevékenységünkkel közel tizenöt éve törekszünk arra, 
hogy megrendelőink, munkavállalóink és cégvezetésünk
elégedettségét egyaránt magas szinten tartsuk. 
Számunkra természetes attitűd a  folyamatos információ -
csere, a rendszeres érdekképviselet és proaktív üzleti gondol -
kodás. Teljesítmény-értékelési rendszerünk részeként
visszajelzést adunk kollégáinknak munkájuk színvonaláról,
ugyanakkor személyes karriertervüket is feltérképezzük, 
és összehangoljuk partnereink jövőbeli stratégiai igényeivel.
Megrendelőinkkel együttesen finanszírozva biztosítunk
továbbfejlődési lehetőséget szakembereink számára.
Hosszú távon gondolkodunk, szívesen alkalmazunk
pályakezdőket, diákokat is, folyamatos mentorálás mellett
egy vonzó szakmai életpályát felvázolva számukra. 
Figyelünk a munka és a magánélet egyensúlyának fenntar tá -
sára. Rugalmas munkaidő, atipikus foglalkoztatási formák és
távmunka-lehetőség mellett számos családi rendezvénnyel
biztosítjuk a kellemes munkahelyi légkört.
Számos szakmai szervezet aktív tagjaként tevékenykedünk,
és rendszeresen támogatunk rászoruló intézményeket,
egyesületeket. Önkéntes munkáinkhoz, szervezett gyűjtési
programjainkhoz kollégáink is nagy örömmel csatlakoznak.
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CERTOP Kft.

A CERTOP Termék- és Rendszertanú -
sító Kft. hazai tulajdonú, akkreditált
tanúsító szervezet. Működésének 
természetes része, hogy folyamatosan
értékeli és javítja szolgáltatásait, 
gyakorlatait és nagyfokú rugalmas ság -
gal szolgálja ki a partnereit, miközben
a tanúsító cégekkel szemben támasz-
tott jogszabályi és akkreditációs
követelményeknek is maximálisan
megfelel. Az innovatív hozzáállás, 
a megújulás képessége garantálja,
hogy a nemzetközi versenytársakkal
képes lépést tartani és valódi üzleti
értéket biztosít ügyfelei számára.

A szervezet
A CERTOP közel két évtizedes fennállása óta meghatározó
szereplője lett a hazai tanúsítási piacnak. Ismertségét és 
elismertségét bizonyítja a több mint 8000 okirat, tanúsítvány,
melyeket a cég Magyarországon és a környező országokban
adott ki. A CERTOP 7 érvényes rendszer-akkreditációval 
rendelkezik különböző területeken, a vállalat folyamatait 
az akkreditáló szervezetek rendszeresen ellenőrzik.

Hitvallás a kiválóságról
A szervezeti kultúránkban kezdetektől fogva fontos volt, hogy
mindig megújulásra képesek, rugalmasak legyünk, amely
képesség a kiéleződő piaci versenyben és gyorsan változó
jogi környezetben elengedhetetlen. 
A meghatározott feladat- és munkakörök segítik a napi
működés gördülékenységét, a változásokhoz való rugalmas
alkalmazkodást, az innovatív gondolkodást, a folyamatos
tökéletesítésre való igényt, ami nálunk a mindennapok
gyakorlata.

Kiváló gyakorlatok
Mint tanúsító szervezetnek, elegendő lenne a szabály-,
szabványkövető magatartás, a CERTOP mégis élen 
jár a szabványok adaptálásában: elsőként vezetjük be 
ezeket, és állítjuk át működésünket az új követelményeknek
megfelelően, vagy teremtünk teljesen új, nem 
a hagyományos megközelítésre épülő gyakorlatot. 
Közel 100 fős szakmai személyzetünk kompetencia-nyilván-
tartásához, teljesítmény-értékeléséhez, fejlesztéséhez
egyedülálló, saját tervezésű adatbázisszoftvert vezettünk 
be és használunk eredményesen.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a folyamatokban emberek
vesznek részt, és a humán erőforrás a legfontosabb siker té -
nye ző egy irányítási rendszer, azaz a vállalat mű köd te té sé ben.
Az intelligens vezető tudja, hogy kizárólag a munkatársaival
közösen teremtheti meg a szervezeti kultúrát és alakíthatja
értékké, üzleti teljesítménnyé. A kollégák bevonása, az
érdekrendszerek finomra hangolása, a vezetői teljesítmény
fejlesztése, a stratégiai gondolkodás kiterjesztése a teljes 
szervezetre mind a cég kiválóság és folyamatos fejlesztés
iránti elköteleződését bizonyítja.
Tevékenységünkkel szeretnénk hatni az általunk tanúsított
partnerekre, a kiválóság szervezeti kultúráját terjeszteni. 
Mottónk: INFORMÁCIÓ, INNOVÁCIÓ, INSPIRÁCIÓ.

Innováció és folyamatos tökéletesítés kategóriában
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Szatmár Optikai Kft.

A Szatmár Optikai Kft. a brit Specsavers
Opticians mátészalkai optikai üzeme,
az anyacég egy kiemelt fontosságú
leányvállalata. A szervezet jól ismert és
elismert munkaadó a régióban, élénk
társadalmi kapcsolatokkal és figye lem -
re méltó közösségi értékteremtő 
programokkal. A vállalat tudatosan
hangolja össze az üzleti célokat 
a fenntartható működés alapelveivel,
és hosszú távon gondolkodva alakítja
azokat. A díj a stratégiai célok között
rögzített nemzetközi Investors in People
akkreditációhoz vezető út egyik fontos
állomása.

A szervezet
A Specsavers csoporton belül, egyedülálló módon, 
a Szatmár Optikai Kft. több termelési gyártóegységet és egy
logisztikai központot is magába foglal. Főtevékenységei 
a receptúra lencsék gyártása és a szemüvegek összeszerelése,
egyéni vevői igények szerint. Ezen túlmenően, a logisztikai
központból történik az 1600 különböző típusú keret 
kiszállítása a Közép Európai régió vevői és termelési igé nyei -
nek megfelelően.

Hitvallás a kiválóságról
Kiváló termék megfizethető áron – ez a Specsavers 
alapfilozófiája. Ennek megvalósulását a Szatmár Optikai Kft.
magas szintű vevőkiszolgálással, kiváló minőséggel 
és a folyamatos fejlődésre való törekvéssel segíti. 
A vevő minő ségi kiszolgálásában fontos szerepet játszik 
a képzett munkaerő-állomány és a modern géppark, 
amelyet komoly informatikai rendszer vezérel. A dolgozók
elkötelezettségét az átlagon felüli munkakörnyezet és 
a folyamatos fejlesztés segíti.

Kiváló gyakorlatok
A cég büszke rá, hogy folyamatos termelésimennyiség- és
vevőkör-növekedés mellett is sikerült megőriznie az emberi
erőforrás előrelátó fejlesztésének szemléletét. A folyamatok
fejlesztésébe a munkatársak is bevonásra kerülnek, átlagon
felüli munkakörnyezetben dolgozhatnak és számos béren
kívüli juttatási elem segíti őket.
A megüresedett munkakörök betöltését elsődlegesen saját
kollégákkal igyekszik megoldani a cég, lehetőséget 
adva az előrelépésre, új kihívások teljesítésére és a fejlődésre.
A dolgozók bevonását rendszeres dolgozói fórumok 
biztosítják, ahol minden munkavállaló megkapja az üzleti
működéshez szükséges információkat, és elmondhatja
véleményét az őt foglalkoztató témában.
Közös, fenntartható jövőnk biztosítása érdekében a Szatmár
Optikai Kft. külön figyelmet fordít dolgozói egészségének
megőrzésére és azt ingyenes szabadidő-tevékenységekkel
támogatja.
A környezet megóvását a hulladékgazdálkodás folyamatos
fejlesztésével és új technológiák bevezetésével segíti. 
Társadalmi felelősségvállalás terén önkéntes munkák 
szervezésével és adományok gyűjtésével aktívan segíti 
a helyi közösségeket, valamint saját, rászoruló munkatársait.
Ezeket a tevékenységeket a dolgozókból álló „jótékonysági
tanács” határozza és szervezi meg.
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Maltacourt Hungary Kft.

A Maltacourt Hungary Kft. a brit
központú nemzetközi logisztikai 
szolgáltató hazai leányvállalata. 
A cég intenzív növekedési pályán van,
a vállalatok összeolvadását számos 
szervezeti feszültség kísérheti, melyek
feloldása komoly kihívás. Az üzleti
növekedés kezelésére a cég figyelemre
méltó szervezeti gyakorlatokat tud 
felmutatni. A különdíjjal jutalmazott
Maltacourt Hungary Kft. kinyitja 
a lehetőségeket a munkatársak előtt,
és tudatosan támogatja őket abban,
hogy együtt nőjenek, fejlődjenek 
a vállalattal.

A szervezet
A Maltacourt Hungary Kft. komplex logisztikai szolgáltatást
nyújt a közúti, légi és tengeri szállítmányozásban, 
raktározásban és a kapcsolódó kiegészítő tevékenységekben
(vámkezelés, képviselet stb.). Ügyfeleink az egész világról
igénybe veszik folyamatosan bővülő szolgáltatásaink körét,
amelyeket a legmagasabb szinten és minőségben 
biztosítunk számukra.

Hitvallás a kiválóságról
Kiválóságunk titka a folyamatos innovációra és maximális
ügyfél-elégedettségre való törekvésünk. Ehhez a hátteret 
az anyavállalatunk folyamatos támogatása, valamint 
motivált kollégáink kiváló szakmai és emberi kvalitásai 
biztosítják. A növekedés, a stabil gazdálkodás és rugalmas 
irányítás a mindennapi dinamikus ügymenettel együtt 
a legkedvezőbb üzleti kombinációt eredményezi.

Kiváló gyakorlatok
Az összetartó és lojális csapat kiváló példája az együtt mű kö -
désnek. A munkahelyi légkör inspirálóan hat a cégre, de túl 
is mutat rajta, hiszen az ügyfelek felé is ugyanezt sugározzuk,
ami hatással van az elégedettségükre. A fluktuáció a cégnél
már jó ideje minimális, ez stabilitást jelez az ügyfelek felé,
ezáltal növelve a Maltacourt márkaértékét is.

Ahhoz, hogy az intenzív üzleti növekedés közben minden 
szempont (a munkavállalók, az ügyfelek, a munka körül mé -
nyek stb.) kellő figyelmet kapjon a cégnél, a vezetés bővítette
a HR terület funkcióit, mely az adminisztratív feladatokon 
túl már képzést, csapatépítést is biztosít.
Egységesítettük a belső és külső kommunikáció szabályait 
is (pl. biztosítási események kapcsán az ügyfelekkel és 
kollégákkal egy, a biztosításért felelős munkatárs kommuni kál
a folyamat lezárásáig). Így ügyfeleink már a kezdetektől egy -
séges, professzionális hozzáállást tapasztalnak a cég részéről,
ami a teljes folyamaton végigkíséri őket.
Ezen gyakorlataink mind erősítik az ügyfélkörben a cég 
iránti bizalmat, hiszen az alkalmazottak elégedettsége, 
a cég irántuk való lojalitása márkaerősítő tényezőként hat, 
és a rövid, valamint a hosszú távú célokat egyaránt szolgálja.

Különdíj
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2016
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