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Dr. Menyhárt Lajos Alapítványa

PÁLYÁZATOT HIRDET

„AZ ÉV IFJÚ SZÁLLODÁSA 2016"
DR. MENYHÁRT LAJOS DÍJ ELNYERÉSÉRE
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A szakmában kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal szakemberek elismerése.
Az alapítványi elismerést minden évben egy fő, 35 év alatti szakember kaphatja meg.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:









felsőfokú szakmai végzettség
két középfokú nyelvvizsga
kimagasló szakmai teljesítmény
pozitív attitűd
vendég- és minőségközpontú szemlélet
példamutató, etikus magatartás
kezdeményezőkészség, fogékonyság az újdonságokra
aktív részvétel új munkatársak betanításában, képzésében

JELÖLÉS, A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI:
A jelölés szállodai vezetők (nem kizárólag szállodaigazgatók) és közvetlen felettesek javaslata alapján történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a szálloda igazgatójának/vezetőjének indoklással ellátott javaslatát, 2 további vezető és/vagy
szakmabeli munkatárs, támogató aláírásával,
2. a jelölt részletes szakmai önéletrajzát (e-mail és telefon elérhetőségekkel),
3. a tanulmányokat igazoló oklevelek másolatát,
4. továbbá, amennyiben rendelkezésre áll, a jelölt kiemelkedő szakmai tevékenységét igazoló egyéb
dokumentum(ok) másolatát.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
A díjat a beérkezett pályázatok alapján a Magyar Szállodaszövetség Dr. Menyhárt Lajos Alapítványának
kuratóriuma és az MSZÉSZ elnöke ítéli oda, a beérkezési határidőt követően 15 napon belül.
DÍJÁTADÁS:
A díj a fiatal szakember számára serleggel, díszoklevéllel és egy speciális továbbfejlődési lehetőséget biztosító
szakmai programmal jár.
Az elismerés ünnepélyes átadására a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Közgyűlésén kerül sor.
A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE:
A pályázatokat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, 1123 Budapest, Jagelló út 1-3. címre kell
postán elküldeni.
A pályázatok beküldési határideje: 2016. október 14. (péntek)
További információk:

Temesvári Zsolt alapítványi titkár, telefon: 889-4183
e-mail: zsolt.temesvari@danubiushotels.com
MSZÉSZ
Dr. Menyhárt Lajos Alapítvány
Melléklet: Dr. Menyhárt Lajos élete és pályája

Dr. Menyhárt Lajos,
Alapítványunk névadója

Dr. Menyhárt Lajos (1936-2004) a magyar
szállodaipar és idegenforgalom kiemelkedő
személyisége volt.
A Közgazdasági Egyetemen két szakon
szerzett diplomát és később doktorátust.
Franciaországi ösztöndíja nemcsak szakmai
tudását bővítette, de egy életre a francia kultúra
szerelmesévé tette.
32 éven át dolgozott a Hungarhotelsnél igazgatóként, a Royal Szállóban, a kecskeméti Aranyhomokban,
a Sport Szállóban és 1969-től 1993-ig a Duna Inter.Continentalban, amelynek több, mint 20 éven át a
vezérigazgatója volt.
A „Dunainter” volt az első igazán nemzetközi szálloda Budapesten, amely hosszú éveken át
Magyarország első számú, szakmai trendeket meghatározó, legmagasabb minőségű, nemzetközileg is
elismert és díjazott szállodája volt, a szakma zászlóshajója és egyúttal iskola, ahol Menyhárt Lajos
vezetése alatt nagyon sok ismert, a szakmában ma is vezető pozícióban levő szakember tanult és
dolgozott. Ebből a műhelyből került ki a Forum Szálloda szinte teljes vezetése és számos más szállodák
is innen építkeztek.
Alapító tagja volt a Magyar Szálloda Szövetségnek, a Magyar Skal Klubnak és a Magyar Turisztikai
Egyesületnek.
Ismert és elismert személyisége volt a nemzetközi szállodai közösségnek. Kétszer választották a
Nemzetközi Szállodaszövetség (IHA – International Hotel Association) Igazgatótanácsának tagjává,
majd a sikeres 1986-os budapesti kongresszuson – melynek szervezőbizottságában szintén aktív
szerepet vállalt – három évre a Végrehajtó Bizottság tagjává.
Francia szakmai kapcsolatainak eredménye volt, hogy Gerald Dumontant, a HOTREC francia elnöke
1989-ben vele kezdte meg a tárgyalásokat Magyarország felvételéről az Európai Unió legtekintélyesebb
szakmai szervezetébe.
Az 1989-es stockholmi kongresszuson az Európai Szállodaigazgatók Szövetsége (European Hotel
Manager’s Association) tagjai közé választotta.
Szakmai munkája elismeréseként 1984-ben kapta meg a Magyar Szállodaszövetség Marencich Ottó
emlékplakettjét.
A Magyar Turizmus Rt franciaországi képviseletének igazgatójaként 1996 és 2001 között Párizsban
dolgozott, ahol kitűnően kamatoztatva tapasztalatát és kapcsolatait eredményesen képviselte a magyar
idegenforgalmat.
Kiváló sportember volt. Vízilabdázott, kosárlabdázott, vitorlázott és szinte élete végéig teniszezett. 8
éven keresztül a Magyar Kosárlabda Szövetség elnökségének tagja volt.
Igényes volt magával és környezetével is. Elegáns volt, mértéktartó és nagyon családszerető. 35 évig élt
boldog házasságban és nagyon büszke volt két gyermekére.
A magyar szállodaipar sokkal kevesebb lett volna nélküle.

