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Oscar díjas mentorok
Idén nyolcadik alkalommal adták át a Mentor Oscar díjakat. Ezzel az 

elismeréssel azokat a szervezeteket és egyéneket díjazzák, akik munkájuk 
során jelentős eredményeket értek el hazánkban a mentoring és a 

coaching szemléletű vezetés terjesztésében és/vagy felhasználásában.

Aligha vitatható, hogy ma már az egyik legnépszerűbb 
és legtöbbet használt HR-eszköz a mentorálás. Ha-
tékony lehet a fluktuáció csökkentésében, a lojalitás 
erősítésében, s nem mellesleg, ezzel jótékonyan hat 

az adott vállalat termelékenységére is. S bár igazán az utóbbi 
években terjedt el, korántsem új ez a módszer. 

A történelem első mentora
Már az ókori történelemben megjelent a mentor, igaz, még 
nagybetűvel írva. Az első mentort ugyanis Mentornak hívták, 
akiről valójában keveset tudunk. A mitológia (és Homérosz) 
szerint ithakai nemes, Alkímosz fia volt. Apjáról nincs infor-
mációnk, mint ahogy szinte semmit sem tudunk Mentor fiatal-
koráról, életéről sem. Az bizonyos, hogy Odüsszeusz idősebb 
barátja volt, és az is valószínű, hogy élete során számos olyan 
tulajdonságot mutatott fel, számos olyan cselekedett hajtott 
végre, amelyekkel kiérdemelte azt, hogy végül Odüsszeusz rá-
bízta fiát, Télemakhoszt akkor, amikor elindult a trójai háború-
ba. Mentor jól végezte a rábízott feladatot, mert, ahogy a tör-
ténetből kiolvashatjuk, felnevelte a fiút, de legalábbis komoly 
támogatást nyújtott a felnőtté válás folyamatában. Mentorból 
azóta fogalom lett. A tapasztalt, szakmailag felkészült, általá-
ban idősebb kolléga, főnök szokta támogatni, azaz mentorálni 
a fiatalabbat. E módszer azóta sokat fejlődött, képzéseket, tan-
folyamokat indítanak a szakmai tartalom mélyítésére.  

Az idei nyertesek
A pályázatok érkeztek az üzleti élet minden területéről: a 
kis- és középvállalatoktól ugyanúgy, mint a nagyvállalatoktól. 

Lehetett pályázni egyéni és szervezeti kategóriákban, illetve 
ajánlásra, meghívásra, vagy a nyílt kiírás alapján. A 2018-ban 
nevezett pályázók közül mind szervezeti, mind egyéni kate-
góriában az első három helyezettet és egy-egy különdíjast ju-
talmaztak.
A szervezeti kategória díjazottjai: 
1. Erste Bank Hungary Zrt.
2. Dm-drogerie markt Kft.
3. Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 
Különdíj: Bio-E-Ssence Kft. 
Az egyéni kategória díjazottjai: 
1. Zsoldos Imre (Celanese Magyarország Kft.)
2. Horváth Rita (Vodafone Magyarország Mobil Távközlési 
Zrt.)
3. Gazdag Krisztina (Diageo Üzletviteli Szolgáltatások Kft.)
Különdíj: Nagy István 
A zsűri tagjai: 
• dr. Dobay Róbert (Menedzsmentor Kft.)
• Füzér Gábor (Assessment Systems Hungary Kft.)
• Gerlei Béla (Karrier Intézet Kft.)
• Komócsin Laura (Business Coach Kft.)
• Bincze Beáta (Business Coach Kft.)
• Skonda Mária exeutive coach és mentor ( A BOOM Maga-
zin szakírója)

A „jó gyakorlatok” tanulságai
A pályázók által bemutatott „jó gyakorlatoknak” számos 
tanulsága van. Az egyik legfontosabb felismerés, hogy a 
mentorok képzése szinte mindenütt ráépül korábban meg-
szerzett szakmai professziókra. Másképpen szólva: a vala-
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Érdekes kísérletről hallottam a napokban. Egy 
ismert multi cég középvezetője mesélte, hogy 
náluk fordított mentoring programot indítanak. 

Fordított mentoring? Hát az meg micsoda? Sok fiatal 
dolgozik a vállalatnál, őket kérték fel a mentori sze-
repre. A fiatalok meglepődtek, mert, hogy is néz ki az, 
hogy ők, a kezdők támogassák a tapasztalt és sokszor 
sokkal idősebb kollégákat? Nem mindenki vállalta, fél-
tek az esetleges ütközéstől, az idősebbek hivatali tekin-
télyétől, de akadtak bőven jelentkezők. A másik oldalon 
nagy volt az értetlenkedés, vagy inkább felháborodás: 
hogy engem, aki 10, 20, 30 stb éve vagyok a pályán, egy 
huszonéves mentoráljon?! Mit tud egy ilyen kezdő, aki 
életében nem dolgozott még vállalatnál?!  Miben fog ő 
nekem segíteni? 

Aztán a kezdeti felzúdulás elcsitult, nem volt köte-
lező a részvétel, néhány pár összeállt. A középvezető is 
jelentkezett a programra, kiválasztott egy szimpatikus 
fiatalt, s belevágott. Az még nem ismert, hogy mi lett 
a program eredménye, hiszen csak most indult, de né-
hány gondolat adódik e kísérlet kapcsán. 

Például az, hogy könnyű beszélni arról, hogy nyi-
tottnak kell lenni, és kíváncsinak, a megvalósítás 
azonban nem egyszerű. Ennél a szituációnál például 
valóban nagy nyitottságra, kíváncsiságra volt szükség. 
Tényleg, mit tudhat egy frissen végzett egyetemista, 
amit egy tapasztalt főnök nem tud…? Ha elkezdődik 
a közös munka, kiderülhet, sok mindent. Például más-
ként látja a világot, a munkát, az értéket, mástól lelke-
sedik, mint egy idősebb kollégája. Lazább, nem görcsöl 
a főnök előtt. S minden prekoncepció ellenére, szívesen 
dolgozik, akár sokat is, ha értelmes munkát kap. Egy 
tapasztalt vezető egy ilyen kísérletben könnyen azzal 
szembesülhet, hogy az addig végzett munkája lehetne 
más is. Talán ésszerűbben is lehetne szervezni, s talán 
kevesebb idő alatt elvégezhető lenne, akár kevesebb ad-
minisztrációval, lazábban. Talán még egy home-office 
nap is beiktatható lenne. 

Sokszor beszélünk arról is, hogy a kreativitás néha 

azt is megkívánja, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. 
Na, ez pont egy ilyen szituáció. Egy főnöknek ebben 
a mentorálási folyamatban el kell felejtenie, hogy ő a 
vezető, s hagynia kell a fiatalt érvényesülni. Még akkor 
is– és biztosan lesz ilyen szituáció –, amikor legszíve-
sebben azt mondaná, mi ezt már ezerszer kipróbáltuk! 
Nem érdemes változtatni, már megvan a bejáratott 
út…. És ha a fiatal más utat talál? És ha az derül ki, 
hogy igaza van? Talán régen nem voltak meg azok az 
utak, amelyek most elvezetnek az eredményhez… 

És ami még lényeges lehet: az Y-generáció képvise-
lői már beleszülettek, belenőttek az internet világába. 
Számukra a digitális technológia, s a kapcsolódó alkal-
mazások természetesek. Szinte biztos vagyok benne, 
hogy egy ilyen fordított mentoringon ez lesz az egyik 
fő együttműködési terület. És hamar kiderülhet: itt a 
huszonévesnél van a tudás. S ebből adódóan egy csomó 
olyan megoldás, megközelítési mód, ami  idősebb kor-
ban fel sem merült… Vagyis: a mentorálásnak sokféle 
módja létezhet. Olyan is, ami elvileg nincs is, mert a 
hagyományos definíció szerint e folyamatban a tapasz-
talt kolléga segíti a kezdőt, a fiatalt. Felfordult a világ, 
semmin ne csodálkozzunk, azon se, ha majd egyszer a 
pár éves gyerekünk, unokánk mondja azt nekünk: na, 
jó, majd én segítek neked, megtanítom, hogyan csináld 
meg a munkádat egyszerűbben…. 

Tavaly év végén jelent meg a 365 üzleti történet 
című könyv, amelyből Jádi-Németh Andrea történetét 
idézném, aki egy ügyvédi iroda tulajdonosa, vezetője. 
Írásában arról elmélkedett, kik is a valódi mentorok. 
„Volt pillanat, amikor szomorkodtam, hogy nekem 
nem volt mentorom. De ha visszatekintek, akkor tu-
dom, számtalan mentor segített az utamon. Az igazi 
mentorok ugyanis nem azok, akik folyamatosan a ke-
zünket fogják, és helyettünk döntenek, hanem azok, 
akik akkor és ott fogják, amíg szükségünk van rá.” 

 Kocsi Ilona

Ez a szöveg a Mentor Oscar díjátadón hangzott el.

milyen módon kiképzett vagy felkészített mentorok közül 
azok képesek sikerrel megbirkózni a feladatokkal, akiknek 
volt már – az adott területen – valamilyen előzetes gyakorla-
tuk, tapasztalatuk és/vagy rendkívüli módon elköteleződtek 
a vállalt feladattal kapcsolatosan. A mentorálás önmagában 
ritkán lehet csodaszer. Minden esetben azt látni, hogy a si-

ker egy szakmailag jól összeállított „csapatnak” a produktu-
ma, amelyben a sok fontos szerep mellett az egyik szerep a 
mentorré. Végül nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy a sikerek nélkülözhetetlen előfeltétele a vállalati felső 
vezetés és az egész szervezet támogatása, elköteleződése. 
 S.M.

Fordított mentoring, azaz felfordult a világ


