
ÉrMe Hálózat
Az üzlet több, mint profit.



Vállalkozónak, az üzleti életben vezetőnek lenni hivatás! Az ÉrtékMegőrző Hálózat (ÉrMe) azokat a vezetőket szólítja 
meg, akik úgy érzik, hivatásuk túlmutat a professzionális üzleti vezetés mindennapi kihívásain, és azt keresztény 
hitükkel összhangban szeretnék megélni. Az ÉrMe Hálózat jelmondata: „Az üzlet több, mint profit!”, amely kifejezi 
azt a vágyunkat, hogy munkánk révén a Teremtő műve folytatásának aktív részeseivé válhassunk, testvéreink javát 
mozdítsuk elő, és személyesen is hozzájárulhassunk az isteni terv történelmi megvalósításához. Hisszük, hogy a gaz-
daság és egy vállalkozás valódi célja a közjó szolgálata.
Az ÉrMe Hálózat 2000-ben történt megalakulása óta egymásért és a közért tenni akaró és tenni képes vezetők közös-
sége alakult ki, amely megtartó erőként szoros bizalmi kapcsolatok hálóján keresztül támogatja tagjai lelki egészsé-
gét és fejlődését. Mi olyan szervezetben gondolkodunk, ahol a tagok szabadon, baráti környezetben oszthatják meg 

„az üzleti vezetők magányosságából” fakadó kérdéseiket, valamint az általuk megtalált és megtapasztalt megoldá-
sokat. Az egymás elfogadásán, tiszteletén alapuló megtartó erő a forrása az ÉrMe Hálózat társadalmi aktivitásának.
Konferenciák, képzések, közösségi programok, karitatív tevékenységek sikerei tették elismertté hálózatunk munkáját. 
A jóért végzett közös munka összeköt minket, lehetőséget ad egymás megismerésére, alázatra tanít, és inspirál a 
magasabb közös cél elérésére. Üzleti vezetők, vállalkozók között természetes igény a gazdasági kapcsolatok kere-
sése. Folyamatosan felmerülő kérdés: van-e keresztény alapú üzleti kapcsolat, avagy az üzletet kizárólag a piaci és 
gazdasági szempontok szerint szabad megítélni? Hisszük, hogy a gazdaság eredményei emberi értékeken alapulnak, 
a gazdaság működési hibáinak pedig mindig megvan az ára az emberi oldalon. Kapcsolatainkat ezért úgy alakít-
juk – legyenek azok közösségiek, avagy üzletiek –, hogy ezek alapja az ember legyen! Ez a legfőbb érték, amelyet 
védenünk kell! Az üzlet természeténél fogva nagyobb emberi kockázatokat rejt, ez pedig magas szakmai igényessé-
get, odafigyelést, empátiát és diszkréciót követel meg tőlünk. Hálózatunkon belüli üzleti kapcsolatainkat ezen elvek 
mentén alakítjuk és építjük.
Szent II. János Pál pápa szerint: „A tökéletes vállalkozó egyben szervező, feltaláló, felfedező és hódító is. Indítéka 
a létfenntartás mellett a kibontakozás, kreativitás, a vállalkozói szellem, a társadalmi presztízs és a vágy a közjó 
szolgálatára.” Bízunk benne, hogy a szentatya iránymutatására és az elmúlt évtizedek tapasztalataira alapozva a 
jövőben is ezen az úton tudunk tovább haladni. 

Budapest, 2021. augusztus

Az ÉrMe Hálózat vezetői

     Tóth József  Hadi Péter  

   Schumicky György          Schumicky András               Szente Balázs



Alig több mint tíz évvel a kommunizmus bukása után 12 magyar vállalkozó együttgondolkodásának 
eredményként létrehoznak egy baráti társaságot, amely keresztény, magyar vállalkozókat tömörít. 
Céljuk, hogy válaszokat keressenek arra a kérdésre: keresztény hitük és vállalkozói létük összeegyez-
tethető-e? Mit jelent kereszténynek lenni és vállalkozni? Kell-e, hogy bűntudatuk legyen amiatt, hogy 
jobb anyagi körülmények között élnek, mint sok más honfitársuk? Bűn-e a profit? És így tovább…

A baráti társasághoz egyre többen csatlakoznak, klubjelleget ölt az ÉrMe, kialakul a klubélet. Ha-
vonta fix időpontban találkoznak a tagok, megszületik a máig változatlan alapdokumentum, az 
ÉrMe Statútum. Kialakulnak a tagfelvételi szabályok, és 2003 végén megszervezi első adventi jóté-
konysági árverését a klub. Erre azóta is minden esztendőben sor kerül.

Ebben az évben jelenik meg Magyarországon a Menedzsment, ha számít a hit, valamint a Más-
képp vállalkozók című könyv. Az ÉrMe közéleti szerepének elméleti megalapozásához járult hozzá 
ez utóbbi kiadvány, amelyben interjúk jelennek meg az ÉrMe vezetőivel, „érmés” vállalkozókkal.
A tagok száma eléri a 70 főt, akik a legkülönbözőbb szakmai és vállalkozási területeken működnek 
(lásd a kiadvány 25. oldalától), ezért elkészül az első olyan kifejezetten belső használatra szánt füzet, 
amelyből a tagok üzleti információt kaphatnak egymás cégéről, segítve ezzel az egymás közötti 
üzletkötés lehetőségét is. 
Az ÉrMe célkitűzései között már ekkor fontos szerepet tölt be, hogy a tagok ne csak klubszerűen 
jöjjenek össze, hanem a hétköznapi és üzleti életben is erősödjenek a kapcsolatok.

Az ÉrMe Klub tagsága eléri a 100 főt, az érdeklődők száma pedig meghaladja a 300 főt. Szüksé-
gessé válik, hogy az addig informális módon működő klub valamilyen, a magyar jogrend szerint is 
elfogadott formában működjön tovább.

Az ÉrMe Alapítvány (Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú Alapítvány) három fő feladatot lát el:
a. őrzi és felügyeli az ÉrMe – statútumban is rögzített – szellemiségét,
b. szervezi az ÉrMe-klubokat,
c.  képzések szervezésével gyarapítja a keresztény vállalkozók tudását, segíti őket hitük és 

hivatásuk összeegyezetésében, megerősítésében.
Az ÉrMe Alapítvány alapfeladata az ÉrMe hálózati struktúrájának megalapozása, szervezése és fej-
lesztése.
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„...az üzleti életben való részvétel célja
nem önmagában az üzleti siker...”
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Létrejön egy nonprofit vállalkozás (mai nevén: ÉrtékTeremtő Nonprofit Kft.), a hálózat projektme-
nedzsment-szervezete. Tulajdonosai ÉrMe-tagok, akik az alapítói vagyon rendelkezésre bocsátásá-
val létrehozták a társaságot, megteremtve a tevékenység beindításának alapját. Értelemszerűen 
a tagok az esetlegesen keletkező eredményt teljes egészében a szervezetben hagyják. Az ÉrMe 
részt vesz a 2005-ben Vatikánban a Gaudium et Spes megjelenésének 40. évfordulójára rendezett 
konferencián.

Az alapítvány a hálózat kiépítésének első lépéseként belső zárt internetes hálózatot épít ki.

Az ÉrMéhez egyre több építőipari kivitelező mesterember csatlakozik, akikből megalakul az ÉrMe 
Szakember Klub.

A kirobbanó gazdasági világválság várható következményeinek ellensúlyozására, illetve a munka-
nélkülivé váló számos keresztény alkalmazott munkához juttatásának segítésére megalakul a 
HR Műhely – több sikeres állásközvetítést valósít meg, és elkezdi állásbörzék megszervezését, 
ahol konkrét álláslehetőségeket kínál, továbbá pl. tréningekkel készíti fel az álláskeresőket. 
Elindul az ÉrMe Hálózat honlapja, az ermehalo.hu, valamint egy elektronikus hírlevél, akkor még 
Hídverő Üzleti Magazin címmel.

Mi egy vállalkozó feladata, hivatása? A honi társadalom jelentős részében, a kommunizmus éve-
inek „köszönhetően”, előítéletek éltek a vállalkozóról. Megszületik a felismerés, hogy az ÉrMe egyik 
legfontosabb feladata megváltoztatni ezt az általánosító, torz képet. 2009 végén az ÉrMe útnak 
indít egy tájékoztató, ismeretterjesztő előadássorozatot 11-12-es középiskolásoknak Bakancslista 
címmel. A program során több mint 300 középiskolai osztályban tartunk 45 perces „rendhagyó 
osztályfőnöki órát”, a vállalkozói létről, a vállalkozó felelősségéről, a pénz szerepéről. 

Az év elején – az ÉrMe megalapításának tizedik évfordulóját ünnepelve – elindul az ÉrMe 
Hálózat szélesebb körű nyilvános bemutatkozása: sajtóanyagok kiküldésére és sajtótájékoztató 
megszervezésére kerül sor, médiamegjelenések követik egymást, megszerveződik az ÉrMe első 
nyílt estje. Baritz Laura domonkos nővér kitalálja és megszervezi a Keresztény Társadalmi Elvek 
a Gazdaságban című képzést (KETEG) a Sapientia Hittudományi Főiskolán. AZ ÉrMe Alapítvány 
vállalja a képzés teljes körű menedzselését, a szervezéssel, valamint a képzés megismertetésével, 
hirdetésével kapcsolatos feladatok professzionális ellátását. A KETEG támogatása, a képzés számá-
ra a technikai és anyagi háttér felkutatása és biztosítása az ÉrMe egyik stratégiai feladatává válik. 
A megnövekedett feladatok ellátása az ÉrMe alkalmazottat foglalkoztat, és a szervezetek veze-
tőiből álló grémium veszi át az operatív vezetést. A hálózat fejlődésével új kihívás az organikus 
vezetési módszerek gyakorlatias adaptálása, amely lehetővé teszi, hogy a növekvő szervezet meg-
növekedő feladatait a vezetők önkéntes munkában is hatékonyan tudják ellátni:

  Az egyes szervezetek vezetői grémiumot alkotva rendszeresen találkoznak és egyeztetnek a 
szervezetet érintő kérdésekben.

  A szervezetüket képviselő vezetők azonos súllyal vesznek részt a megbeszéléseken. 
  Az egyes ÉrMe-klubok és szervezetek autonóm módon szervezik tevékenységüket. A ve-

zetői grémium vagy az alapítvány ajánlásokat fogalmazhat meg az egyes kérdésekben a 
szervezetek felé.

  A szervezetek tevékenységüket úgy szervezik, hogy azzal az egész közösséget, az ÉrMe Há-
lózatot és a saját helyi közösségüket is segítsék, fejlesszék.

Budapesthez közel, Páty településen – az ÉrMe céljaival rokonszenvező helyi vállalkozók már ko-
rábban formálódó baráti körére alapozva – megalakul az ÉrME Páty Klub. 
A nagy sikerű Bakancslista program után indult el az ÉrMe Junior Program, melyből 2011-ben 
létrejön az ÉrMe Junior Klub. Ez a 17-28 éves fiatal keresztény pályakezdők klubjává válik. Sok 
ÉrMe-klubtag lánya és fia is csatlakozik a Junior Klubhoz. Számos ÉrMe klubtag igyekszik segíteni 
a fiatalokat: mentorprogramokkal, álláslehetőségekkel támogatják őket, akár kezdő vállalkozóként, 
akár pályakezdő alkalmazottként.

Magyarországra látogat Helen Alford domonkos szerzetesnővér, a Menedzsment, ha számít a hit 
című könyv társszerzője. Ebből az alkalomból nemzetközi konferenciát szerveznek a Sapientia 
Hittudományi Főiskolán a KETEG Hálózat és az ÉrMe Hálózat közreműködésével, a fő téma a 
szociális vállalkozások.
Megújul az ÉrMe honlapja, az ermehalo.hu: ettől kezdve a szervezetről szóló alapinformációk mel-
lett rendszeresen jelennek meg hírek a hálózat életéről, az ÉrMéhez tartozó vállalkozások tevé-
kenységéről, ajánlók a kereszténység és a gazdaság kapcsolatát tárgyaló cikkekről, kiadványokról, 
eseményekről. Elindul az ÉrMeháló Hírlevél, melyre a hálózat tagjain kívül bárki feliratkozhat, akit 
érdekelnek az ÉrMe számára is fontos ügyek, információk.

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia, a KETEG képzés és az ÉrMe Alapítvány együtt-
gondolkodásának és munkájának az eredménye a Katolikus Társadalmi Napok megszervezése,  
amelyre Magyarországon először került sor. A rendezvény a legnagyobb sikerű katolikus ren-
dezvény lett ebben az évben, mintegy 18 ezer látogatójával, amely a magyar katolikus egyház 
sokszínűségét, a magyar társadalomban csendesen és alázattal végzett mindennapi munkáját 
mutatta be a háromnapos esemény során. Püspökeink egységes és feltétel nélküli bizalma és tá-
mogatása egy ekkora rendezvény megszervezésében felemelő, inspiráló és megtisztelő az ÉrMe 
Hálózat számára.
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Az év elején megalakul az ÉrMe Bakony Klub, mely a veszprémi és a környékbeli településeken 
élő keresztény vállalkozókat, cégvezetőket kívánja összefogni.
A boldogság közgazdaságtana című budapesti konferenciát is közösen szervezi a KETEG és az 
ÉrMe Hálózat. Az elméleti kérdéseket tisztázó rendezvényre több mint háromszázan jönnek el. 
Ebből az alkalomból az ÉrMe lefordíttatja, és honlapján elérhetővé teszi Az üzleti vezető hivatása 
című nagy jelentőségű vatikáni dokumentumot.
A Kiss Ulrich jezsuita szerzetes által szervezett Management by Jesus szemináriumok elindulá-
sának tíz éves évfordulója alkalmából az ÉrMe közreműködésével szimpóziumra kerül sor.
Fő témája a start-up vállalkozások, címe: Vállalkozni mindig jó.
Az ÉrMe Hálózat megszervezi a Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozat következő esemé-
nyét Miskolcon. Az esős időjárás ellenére közel négyezren keresték fel a rendezvényt. Megfogal-
mazódik az igény egy miskolci ÉrMe-klub elindítására.

Az ÉrMe Alapítvány és a Domonkos Nővérek Rendje közösen hozza létre a KETEG Oikonomia Kuta-
tó Intézet Alapítványt azzal a céllal, hogy a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG) 
című posztgraduális képzési program körül kialakult tevékenységeket a korábbiaknál professzio-
nálisabban szervezze, összefogja, kibővítse.
Az ÉrMe kezdeményezésére létrejön a Keresztény Sziget című rendezvény, melyre május 30-án 
kerül sor a budapesti Margit-szigeten. Az eseményen a különböző keresztény szervezetek tagjai 
vettek részt, hogy a közös értékeket tudatosítva egymással is megismerkedjenek, és családi kör-
ben együtt töltsenek egy kellemes napot.
A Müncheni Főkonzulátus védnöksége alatt első ízben találkoznak hivatalosan a német BKU 
(Bund Katolischer Unternehmer, azaz Katolikus Vállalkozók Szövetsége) és a magyar ÉrMe Há-
lózat képviselői Münchenben. Az informális kapcsolatfelvételre már korábban sor került, amikor 
a Danke, Bayern! című – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevében a keletnémet menekültek 
megsegítéséért köszönetet mondó – müncheni ünnepségen vett részt az ÉrMe küldöttsége. 

A pénzen innen és túl címmel szervez kétnapos nemzetközi konferenciát a KETEG Oikonomia 
Kutató Intézet Alapítvány, ÉrMe-közreműködéssel. 
Megalakul a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete (THBE), mely azt a szemléletmódot 
kívánja terjeszteni, hogy a befektetett tőkének az eredményes megtérülés mellett tervezett és 
mérhető társadalmi hasznot is kell hajtania. Az egyesület alapító tagjai között van az ÉrMe vállalko-
zása, az Érték Teremtő Üzlet és Vállalkozásfejlesztő Nonprofit Kft.
Május utolsó szombatján ismét sor kerül a Keresztény Szigetre, melyet immár nyilvános rendez-
vényként hirdet meg az ÉrMe és az együttműködő szervezetek. Több mint 1200 fő részvételével, 
előadások és egyéb programok tucatjaival telik a társadalomban való keresztény jelenlét kérdéseit 
fókuszba állító családi nap. 

Vállalkozóként, vezetőként dolgozó hölgyek részvételével létrejön az ÉrMe Női Baráti Kör, mely 
röviddel megalakulása után jótékonysági estet szervez a krakkói pápatalálkozóra utazó magyar 
fiatalok támogatására a Domonkos Nővérekkel közösen. 
FEL!konf: konferencia a felelős fiatalokért címmel szervez rendezvényt az ÉrMe Junior Klub és a 
KEVE-Y az ÉrMe Alapítvány támogatásával. A felelősségvállalás lehetőségeivel foglalkozó két nap 
interaktív előadásokkal, terepgyakorlatokkal telik, 16 és 25 év közötti résztvevőkkel.
Milyen üzenetekkel lehet ma megjeleníteni a keresztény értékeket? – ez a központi kérdése 
a Közjó Műhelynek, melyet az ÉrMe szervez a KETEG-gel és a KÉSZ-szel (Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége) együttműködve. A tanácskozásra mintegy száz keresztény gondolkodót – tudósokat, 
művészeket, közéleti és egyházi személyiségeket, cégvezetőket és szakembereket – hívtunk meg, 
akik különböző szakterületeken, tíz munkacsoportban keresték a választ a kérdésre. 
A keresztény cégvezetők konferenciáján – melyet Cégvezetők, a gazdasági és társadalmi be-
fogadás elősegítői címmel rendeztek a Vatikánban – az ÉrMe küldöttsége is részt vett. A ta-
nácskozást az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa, valamint a keresztény vállalkozók nemzetközi 
egyesülete (UNIAPAC) szervezte, a résztvevők előtt a pápa is beszédet mondott. 

A Keresztény Szigeten a reformáció emlékévére tekintettel különös hangsúlyt kapott az ökume-
né, a hagyományok és reformok kérdésköre. Négy kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, ezek az 
egyház, a közélet, a család és a média aktuális kérdéseivel foglalkoztak. A résztvevők száma meg-
haladta a 2000-et.
A KETEG képzés és misszió az Expanded Reason Awards nemzetközi pályázaton nyert első díjat 
„tanítás” kategóriában 2017 szeptemberében – 367 pályázó és 30 ország közül. A pályázatot a Jo-
seph Ratzinger Vatican Alapítvány és a madridi Francisco de Vitoria Egyetem írta ki, a nyertesek 
a díjátadó másnapján Ferenc pápával is találkozhattak. A díj XVI. Benedek emeritus pápa kezde-
ményezése nyomán született: olyan képzési, kutatási programokat részesít elismerésben, amelyek 
egy konkrét szakmai terület szűken vett értelmezése helyett egy tágabb értelemre (expanded 
reason) támaszkodnak, vagyis ahol a diszciplína magába foglalja az emberről és a tudományterü-
let végső céljáról szóló kérdések tárgyalását is.

A Keresztény Szigeten – mottó: „NEM KELL HOZZÁ VÍZEN JÁRNOD!” – ebben az évben az oktatás 
és a nevelés problémáival („Hit, tudás és értékrend – Mi a válasz a jövő kérdéseire?”) foglalkoztak 
a kerekasztal-beszélgetések, különös tekintettel az új technológiák – a mesterséges intelligencia, 
a robotok – korának kihívásaira, és az ezekre adható keresztény válaszokra. A technológiai forra-
dalom korában ismét számos erkölcsi döntés előtt áll az emberiség. A program elején az ÉrMe 
Hálózat kezdeményezésére megtartották mintegy félszáz keresztény civil szervezet vezetőinek 
találkozóját; közülük 16-ot a nap folyamán külön sátorban fel is lehetett keresni. Sikerrel zajlottak le 
a jól bevált gyermek-, családi és gasztronómiai programok is. 

2014

2015

2016

2017

2018

08



A Váci Egyházmegye Keresztény Vállalkozóinak I. Találkozóját a váci püspöki palota dísztermé-
ben november 13-án rendezte meg az ÉrMe Hálózat. A rendezvény házigazdája Beer Miklós váci 
megyéspüspök volt. A találkozó fő célkitűzése az volt, hogy a részt vevő keresztény vállalkozók 
felvegyék egymással a személyes kapcsolatot, közösen gondolkodjanak keresztény lelkülettel, az 
előadások pedig képet és iránymutatást adjanak a vállalkozások „nem csak profitorientált” céljairól. 
A találkozón 106 egyházmegyei vállalkozó vett részt.

A 72 órás Dicsőítés társszervezője 2019-ben a Keresztény Sziget: A NEKIKK és a Keresztény Sziget 
közreműködésével megvalósuló 72 órás dicsőítés imádságai aktuális és univerzális érvényű témák 
köré csoportosultak: az európai és magyar megtérésekért, a keresztény egységért, Magyarorszá-
gért, Európáért, Izraelért, az imádság házakért és a kereszténység jövőjéért imádkoztunk.
Kaposvári Egyházmegye Keresztény Vállalkozóinak I. Találkozója: Varga László püspök atya 
látta vendégül az egyházmegye keresztény vállalkozóinak – az ÉrMe Hálózat által szervezett – ta-
lálkozójára érkezőket 2019. október 17-én. A találkozó mottója egy örök kérdésvolt: „Vajon vállalko-
zóként átjuthatunk a tű fokán?”
Elindul az ÉrMe Mentor Program: ebben a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákjait segítik a 
hálózat tagjai.
Csillogó Szemek címmel az év második felében gyűjtést és jótékonysági estet szerveztünk a kár-
pátaljai sérült gyermekek korai fejlesztését szolgáló központ megalapításáért. A gyűjtés fővédnöke 
Herczeg Anita asszony volt, a köztársasági elnök felesége. A Csillogó Szemek gondolat: „A szemek 
sosem hazudnak, őszinték, olykor szomorúak, olykor vidámak, van, amikor csillognak… Legyünk 
figyelmesek…, egy észrevétlen, rejtett könnycsepp is – szétterülve a szem felületén –, nagyítóvá 
válhat a számunkra, hogy érzékelhessük a kárpátaljai édesanyák és beteg gyermekeik igazi szük-
ségét…” Kárpátalja ismert példája a hátrányokkal bátran dacoló, kreatív, összetartó magyar közös-
ségnek. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat olyan szakmai, emberi, fejlesztési projektet 
indított el (a Health4all! – Segítség mindenkinek! című projekt külhoni részeként), mely a régió 
családjainak támogatását, beteg gyermekek fejlesztését megvalósító, hosszú távú misszió. 

A COVID-járványhelyzetre tekintettel az ÉrMe Hálózat közösségei online módon szervezték 
meg találkozóikat, programjaikat. 
Online formában tartotta meg a hálózat adventi jótékonysági estjét is. A Máltai Lovagrend, a 
Johannita Rend, a Hungary Helps Program és az ÉrMe Hálózat összefogásával indított projekt a 
Bejrút kikötőjében történt robbanás miatt bajba került libanoniaknak nyújtott segítséget, de a he-
lyi keresztény társadalom erősödését is szolgálta. Tartós élelmiszert, gyógyászati segédeszközöket, 
higiéniai termékeket juttattunk el egy tengeri konténerben Bejrútba, az elosztásban pedig a helyi 
máltaiak és keresztény vállalkozók is közreműködtek. 

2019

2020
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JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉSEK - Az ÉrMe a kezdetektől szervez minden adventi időszakban jó-
tékonysági árverést. Egy-egy ilyen est alkalmával 3-5 célt támogat a bevételből, nagyrészt olyan 
közösségi kezdeményezéseket, melyek a rászorulók segítését vagy más nemes ügyet szolgálnak. 
(Közreműködők: az ÉrMe Hálózat összes szerveződése)

KERESZTÉNY SZIGET – 2015-től szervez az ÉrMe – más keresztény szervezetekkel együttmű-
ködve – jó hangulatú, játékos programokat és komoly előadásokat is felvonultató családi napot a 
budapesti Margit-szigeten. A rendezvény célja a különböző civil közösségek és elkötelezett tagjaik 
ismerkedése, a kapcsolatok erősítése. A rendezvényen neves előadók a keresztények társadalmi 
szerepével, jelenlétével kapcsolatos kérdésekről tartanak előadásokat. (Közreműködők: az ÉrMe 
Hálózat összes szerveződései, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, HÁLÓ, KEVE)

KÖZJÓ MŰHELY – Az ÉrMe kezdeményezésére 2016-ban első alkalommal gyűlt össze több mint 
száz, a társadalomban aktív gondolkodó polgár, és közösen kereste a választ arra, hogy a keresz-
tény értékeket és a keresztény társadalmi tanítás szempontjait milyen üzenetekkel lehet ma meg-
jeleníteni a társadalomban. A rendezvényre az ökumenizmus szempontjai szerint és Kárpát-me-
dencei kitekintéssel került sor. A rendezvényt a legszélesebb keresztény gondolkodói összefogás 
jellemezte, abban számos keresztény civil szervezet tagja vett részt, osztotta meg gondolatait.

KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Verita-
te Bizottsága 2013-ban az ÉrMe Hálózatot bízta meg az első Katolikus Társadalmi Napok gyakorlati 
lebonyolításával. A sikeres fővárosi rendezvény után 2014-ben Miskolcon, 2015-ben Debrecenben, 
2016-ban ismét Budapesten került sor az egyház szociális tevékenységeit széles körűen bemutató 
rendezvényre. Az ÉrMe Hálózat saját szerveződéseinek bemutatásán túl újszerű kezdeményezé-
sek bemutatásával képviseltette magát a rendezvényen (Közreműködők: az ÉrMe Hálózat összes 
szerveződése)

KERESZTÉNY TÁRSADALMI ELVEK A GAZDASÁGBAN (KETEG) – Az ÉrMe aktív szervező-
ként segíti a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola keretében folyó – Baritz Laura domonkos 
szerzetesnővér kezdeményezésére indult – képzést. Előadókkal részt vesz az oktatásban, közre-
működik a program népszerűsítésében, valamint több közös konferencia szervezésére is sor került. 

Ügyek és projektek„Ambíciók helyett:  
elkötelezettség.”
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A KETEG képzést a Corvinus Egyetemen is felvette tanrendjébe. A jövő gazdasági szakemberei, 
vezetői BA és MA szinten hallgathatják a szemeszterenként meghirdetett KETEG tárgyat. Mindezek 
hatékonyabb lebonyolítása céljából 2015-ben az ÉrMe egyik alapítóként létrehozta a KETEG Oiko-
nomia Kutató Intézet Alapítványt. (Közreműködő: ÉrMe Alapítvány)

MANAGEMENT BY JESUS – A Kiss Ulrich jezsuita szerzetes által indított Management by Jesus 
(MbJ) vezetőképző szemináriumok végigkísérik az ÉrMe Hálózat történetét: a tagok jelentős része 
elvégezte a képzést, többen ennek szervezésébe, továbbgondolásába is bekapcsolódtak. Az MbJ 
tíz éves működése alkalmából tartott startup-konferencia megszervezését is az ÉrMe vállalta. (Köz-
reműködők: az ÉrMe Hálózat összes szerveződése)

SCHOLARSHIP PROGRAM – Katolikus diákok másoddiplomás képzési költségeinek támogatá-
sa nemzetközi program keretében. (Közreműködő: ÉrMe Alapítvány)

NEMZETKÖZI JELENLÉT – Az UNIAPAC katolikus vállalatvezetők nemzetközi nonprofit szer-
vezete, mely 25 országban van jelen és mintegy 20 további országgal áll kapcsolatban, székhe-
lye Brüsszelben található. 2016-tól az UNIAPAC kelet-közép-európai alelnöke Tóth József, az ÉrMe 
Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az ÉrMe Hálózat 2015-től kétoldalú együttműködést indított a 
német BKU-val (Bund Katolischer Unternehmer, azaz Katolikus Vállalkozók Szövetsége). (Közremű-
ködő: ÉrMe Alapítvány)

BAKANCSLISTA PROGRAM – Az ország számos középiskolájába eljutott az a program, mely-
nek keretében az ÉrMe Hálózathoz tartozó vállalkozók tartottak előadásokat. A cél az, hogy az 
adott korosztály számára életközeli módon mutassa be a vállalkozást, a vállalkozói létet, mint le-
hetséges életpályát és életformát. (Közreműködők: ÉrTe Nonprofit Kft., ÉrMe Budapest Klub)

KÖNYVEK MEGJELENTETÉSE – Az ÉrMe több könyv megjelentetését támogatta, melyek 
értékrendjével összhangban vannak, például: Kapitalizmus és kereszténység (2004), Luigino Bru-
ni-Stefano Zamagni: Civil gazdaság (2014), Joachim Jauer: Urbi et Gorbi (2014), Az üzleti vezető hi-
vatása (2014), Az igaz/i/ élet felé (2014), Dr. Baritz Sarolta Laura: Háromdimenziós gazdaság – Lehet 
gazdálkodni erényetikai paradigmában (2016). (Közreműködők: ÉrMe Alapítvány, ÉrMe Páty Klub)

EGYHÁZI ÉPÍTÉSI-FELÚJÍTÁSI PROJEKTEK – Az ÉrMe-tagok személyes elkötelezettségeihez 
is kapcsolódva számos helyi egyházi építkezés támogatásához járult hozzá a hálózat. Ilyen példá-
ul a pátyi Boldog II. János Pál templom építése, a Somogydöröcskén és környékén működő SJP 
szerzetesközösség építkezései, a felsőgödi plébánia Rumi Tamás Közösségi Háza, a nemesvámosi 
templom építése, a zirci ciszterci apátsági templom toronyórája. (Közreműködők: ÉrMe Páty Klub, 
ÉrMe Budapest Klub, ÉrMe Bakony Klub)
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„...a keresztény értékrend és az üzleti 
életben való eredményes, hatékony 

részvétel nem zárják ki egymást.”



Úgy tapasztalom, sok keresztény vállalkozó és vezető nagyon magányos lelki értelemben. Egy-
részt azért, mert akikkel üzleti kapcsolatba kerül, nem értik, mit keres keresztényként ebben a 
világban, miért akarja a keresztény értékrendet érvényesíteni ott, ahol ennek – látszólag – semmi 
helye nincs. Másrészt a keresztény közösségekben is hajlamosak gyanakodva nézni az üzleti élet-
ben dolgozó tagjaikra: ott azt nem értik, hogyan vehet részt valaki olyasmiben, ami szerintük csak-
is valami nagyon anyagias, trükköző, kizsákmányoló világ lehet. Az ÉrMe Hálózat létezését azért 
tartom nagyon fontosnak, mert szellemi otthont adhat azoknak, akik egyszerre szeretnének jó 
keresztények és jó üzletemberek lenni. Világos, hogy ennek az összhangnak a megteremtése a 
hétköznapokban nem olyasmi, aminek a mikéntjét egy kézikönyvből gyorsan ki lehetne olvasni, 
és attól kezdve működik. Ehhez élő közösség kell, sok beszélgetés, együttgondolkodás, előadások 
meghallgatása – az ÉrMe ezekre számos lehetőséget ad. Az ÉrMe Alapítvány kuratóriumi tagjaként 
igyekszem dolgozni azért, hogy mindennek a hátterét, erőforrásait megteremtsük, és támogassuk 
az új ötletek megszületését. Mostanában a legaktívabban azokon az üzleti reggeliken veszek részt, 
ahol arról beszélgetünk, hogy az ÉrMe Hálózathoz tartozó vállalkozásokat hogyan tudnánk több 
üzleti lehetőséghez juttatni a személyes kapcsolatrendszerünk és együttműködési képességünk 
kihasználásával.

Az ÉrMe Hálózat alapgondolata, hogy az üzleti vállalkozást lehet keresztény értékrenddel és szem-
lélettel is jól csinálni – sőt, igazán jól talán csak így lehet... Ha ez a felismerés széles körben elterjed, 
az jobbá teheti a társadalmat, amiben élünk. Ezért felelősségünk, hogy az ÉrMe példát mutasson, 
kovász legyen a világban. Amikor az ÉrMébe hívtak, azonnal lelkesen csatlakoztam, és azóta is igyek-
szem segíteni – most már évek óta a vezetőség tagjaként –, hogy a közös értékrendre és bizalomra 
alapozva minél erősebb hálózat épüljön: próbáljuk egymást üzleti értelemben is erősíteni, lehetősé-
gekhez juttatni. Elsősorban a katalizátorszerep jut nekem: nyitott szemmel járok, figyelek arra, kit érde-
mes meghívni, kit lehet erősíteni, kitől lehet tanulni. Fontos lépés volt, hogy sikerült elindítanom az új 
ÉrMe-klubot lakóhelyemen, Pátyon; ez azóta több más helyi klub elindításához is mintát, ösztönzést 
adott.

Szűkebb és bővebb pátriámban, hála Istennek, azt látom, hogy tovább erősödnek és sokasodnak a 
keresztény közösségek, és egyre több olyan ügy van, melyek mentén összefognak. Olyan mögöttes 
alázat és bölcsesség meglétét mutatja mindez, amire nagy szükség van itt a Kárpát-medencében, 
ezen belül Magyarországon. Itthon és távolabbi környezetünkben is igaz, hogy az egyetemes kultú-
ra értékein alapuló közösségek gyümölcsöket teremnek, napról napra megélik a teremtett Világ 
szépségét, és képesek a modern, ugyanakkor a hagyományokhoz visszanyúló megközelítésre, gon-
dolkodásra, attitűdre és cselekvésre. Mindezért igyekszem tenni magánemberként és vállalkozóként.

SCHUMICKY 
ANDRÁS

SZENTE  
BALÁZS

SCHUMICKY
GYÖRGY

Vállalkozónak lenni hivatás – nem tudunk másképp élni, mint vállalkozóként! Miért nem elégszünk 
meg a saját vállalkozói hasznunk maximalizálásával, miért áldozunk időt, energiát, anyagiakat va-
lami magasztosabb célért? Talán azért, mert érezzük, hogy ha kizárólag saját anyagi javainkat gya-
rapítanánk, az a kapott talentumaink elásása lenne. Hivatást kaptunk: alakítjuk, átformáljuk a kör-
nyező világunkat, aktív részesei vagyunk a Teremtő művének. Ennek felismerése több mint profit. 
Emberi, lelki kiteljesedésünknek nem lebecsülendő, de korántsem elégséges része vállalkozásunk 
eredményessége! Ha így lenne, foglyok lennénk! Azt tapasztalom, az ÉrMében úgy érezzük: talen-
tumainkat csak közösségben és csak valami magasabb cél megvalósításáért dolgozva tudjuk 
gyarapítani. Az ÉrMe története számomra emberi-lelki-vállalkozói létünk küzdelmekkel teli fej-
lődéséről is szól, amelyben mindannyian ehhez a Jóhoz, a közjóhoz akarunk valamit hozzátenni.

Én már akkor vállalkozó voltam – bár nem tudatosan –, amikor ez a fogalom a korábbi ideológiai rend-
szerben még nem nagyon volt elfogadott. Jobbító ötleteimet akkor sem kizárólag a magam, hanem 
munkatársaim, környezetem javára is igyekeztem fordítani. Korábban nem gondolkoztam azon, hogy 
kereszténységem és a profittermeléssel kapcsolatos ötleteim hogyan férnek össze, de a korrekt ma-
gatartás, a minőség, a tisztességes emberi és üzleti magatartás mindig fontosak voltak számomra. 
Amikor megalakult az ÉrMe, és én is tagja lettem, igazolást, pozitív megerősítést kaptam, hogy ha 
nem is tudatosan, de eddig is jó úton jártam, járok. Azóta is folyamatosan sokat kapok társaimtól, az 
ÉrMe-szellemiségtől. Ma már egyértelmű számomra, hogy a keresztény etika összefér az üzleti etiká-
val, sőt… Idestova több, mint húsz éve veszek részt az ÉMe életében, és az ÉrMe az életem része lett. 
Ezzel sokan vagyunk így, megértve, hogy talentumainkat – amiket nem csak profittermelésre, hanem 
a helyes út kiválasztására is kaptuk – közösségben, közösen, egymást erősítve jobban tudjuk kama-
toztatni, mint egyénileg. Napi vezetői munkánk során sokszor szembesülünk olyan lehetőségekkel, 
kérdésekkel, amikor nehéz dönteni, a ránk bízottak érdekében meddig lehet elmenni, mi az, amit még 
megtehetünk, amit mindenképpen meg kell tenni, még ha néha kétségeink is vannak, és mi az, ami 
már túlmegy a keresztény értékrend határain. Nem vagyunk sem szentek, sem tökéletesek, és biztos 
vagyok benne, hogy ez a gyakori dilemma minden keresztény vállalkozót foglalkoztat. Nekem ebben 
segít az ÉrMe, ami számomra a bizalom, a bizalmi légkör helye, ahol bármilyen területen, bármilyen 
témában nyíltan kérdezhetek, kérhetek és kaphatok választ, segítséget. 

TÓTH 
JÓZSEF

HADI 
PÉTER

Vállalkozónak lenni hivatás…
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Organikus szervezetet, hálózatot építünk, melynek kereteit a FLEXIBILITÁS és REND közötti egész-
séges arány mindenkori magtalálása adja. 
A hálózatba alapvetően sikeres vagy sikerre törekvő vállalkozásokat hívunk és várunk. 

Tapasztalatuk szerint üzletileg sikeres az, aki

  társadalmilag hasznos tevékenységet végez;
  szervezetének fejlődése fenntartható;
  megbízhatóan gondoskodik másokról;
  hosszú távú anyagi biztonságot tud teremteni;
  tevékenysége szakmáján belül is elismerést vált ki;
  stabilan, megbízhatóan működik.

ÉRTÉKEINK, 
GYÜMÖLCSEINK

„...az írott és íratlan szabályok, 
elfogadása és megtartása...”
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ÉRME ALAPÍTVÁNY – Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány legfőbb feladatai:
A „lángőrzés”, azaz az ÉrMe Hálózat különböző formális és informális szerveződései tevékenysége-
inek értékelése és minősítése.
Az ÉrMe szellemi és anyagi „vagyonának” kezelése, fejlesztése, valamint az alapítvány által megfe-
lelőnek tartott tevékenységek, szervezetek vagy egyének támogatása.
Az „ÉrMe” mint márkanév használatának felügyelete, odaítélése és szükség esetén visszavonása.

Az ÉrMe Hálózat  
szerveződései

ÉRME HÁLÓZAT

SZÖVETSÉGESEINK

KÉSZ  
HÁLÓ  
KEVE  

ÉRME ALAPÍTVÁNY

KETEG

ÉRTE NONPROFIT KFT. 

THBE

ÉRME BUDAPEST KLUB

ÉRME PÁTY KLUB

ÉRME BAKONY KLUB

ÉRME JUNIOR KLUB

ÉRME KAPOSVÁR KLUB

ÉRME BENEDICTUS KLUB

ÉRME VÁC KLUB

ÉRME ÜZLETI REGGELI

ÉRME ÉPÍTŐIPARI KEREKASZTAL
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ÉRTE NONPROFIT KFT. – ÉrtékTeremtő Üzlet- és Vállalkozásfejlesztő Nonprofit Kft.
Az ÉrtékTeremtő Kft. az ÉrMe Hálózat tagjainak közös és intézményes üzleti együttműködésé-
nek szervezője, koordinálója, fejlesztője. Célja, hogy hátteret és keretet teremtsen új üzleti vál-
lalkozások indításához, új üzleti ötletek kidolgozásához, és ezeket eszközeihez mérten, főként a 
kezdeti időkben segítse, támogassa. A vállalkozás üzletpolitikájának meghatározásakor nem csak 
profitszempontokat vesz figyelembe.
Főbb tevékenységei: kis- és középvállalati szolgáltatások közvetítése; építőipari és más megbízá-
sok teljesítése 5 ezer és 5 millió forint között.

ÉRME BUDAPEST KLUB
Az ÉrMe Budapest Klub az ÉrMe első klubja, mindmáig a legnagyobb létszámú és legszervezet-
tebb közösség. Mintaként szolgál minden további hasonló szerveződés számára. A klub tagjai 
szorgalmazzák és akár személyesen segítik az újabb helyi klubok létrejöttét. 

ÉRME PÁTY KLUB
A Pátyon, illetve a környező településeken lakó vállalkozókat gyűjti össze; jelentős részben olya-
nokat, akik korábban a budapesti klub rendezvényeire jártak be. A klub hangsúlyosan foglalkozik  
a helyi közösség erősítésével, a helyben felmerülő feladatokkal, a település, a helyi élettér jobbá 
tételével.

ÉRME BAKONY KLUB
Az ÉrMe új szervezete, amely az ország középnyugati régiójában szétszórtan, egymásról gyakran 
nem tudó keresztény vállalkozókat szeretné összegyűjteni. Az ÉrMe Budapest-központúságának 
megszűnése új értékekkel gazdagítja a hálózatot. A helyi kezdeményezéseket – legyenek azok 
üzletiek vagy társadalmiak – a hálózat belső erejének rendelkezésre bocsátásával erősíti, segíti.

ÉRME KAPOSVÁR KLUB
A Kaposváron és környékén élő keresztény vállalkozókat, cégvezetőket fogja össze, jelenleg az 
ÉrMe Hálózat legfiatalabb szerveződése. Létrejöttében aktív szerepet vállalt Varga László me-
gyéspüspök atya, a klub is részt vesz az egyházmegye életében, karitatív és egyéb területeken. 
Egyelőre tucatnyi tagja van – egyharmada hölgy, kétharmada férfi –, szeretettel várnak új tagokat is.

ÉRME BENEDICTUS KLUB
Meghívásos alapon működő üzleti klub, melynek főként az üzleti életben szélesebb körű ta-
pasztalatokkal rendelkező, befolyásos vállalkozók, menedzserek a tagjai. A klub célja, hogy a tagok 
között üzleti és baráti kapcsolatokat alakítson ki, azonos értékrenden alapuló közösséget építsen, 
elősegítse tagjai jól informáltságát, és mindezzel a teljes ÉrMe Hálózatot, illetve annak egyes pro-
jektjeit is segítse, támogassa.

ÉRME VÁC KLUB
Meghívás, illetve ajánlás alapján szerveződik a klub tagsága. A közösséghez keresztény vállalko-
zók, üzletemberek, a gazdasági élet különböző területein dolgozó szakemberek tartoznak a Váci 
Római Katolikus Egyházmegye területéről. A klub „célja hálót szőni olyan emberek és szervezetek 
közé, akik az üzleti életben a keresztény magyarság alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik 
számára természetes, hogy az üzleti életben való eredményesség célja nem önmagában a siker, hanem 
a szűkebb vagy tágabb környezetükben élő rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak és az esé-
lyegyenlőségnek a megteremtése.”

ÉRME JUNIOR KLUB
A következő generációt képviselő, pályakezdés környéki életszakaszban lévő fiatalok klubjába nem 
egy esetben más ÉrMe-klubok tagjainak lányai, fiai is beléptek. Ez a szerveződés a frissesség, az 
útkeresés, az új, innovatív gondolatok, kezdeményezések helye. Ez sokban hozzájárul az egész 
ÉrMe Hálózat hatékony működéséhez; cserébe a hálózat igyekszik szakmai, emberi támogatással 
segíteni fiatal tagjait.

ÉRME ÉPÍTŐIPARI KEREKASZTAL, ÉRME SZAKEMBER KLUB
Az ÉrMe Szakember Klub azért jött létre, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget biztosít-
son a főként az építőiparban tevékenykedő fiatal szakmunkások, mesterek részére. A később meg-
alakult ÉrMe Építőipari Kerekasztal több helyi ÉrMe-klub tagjai közül kerülnek ki, és az építőipar 
szélesebb spektrumát is átfogják (a kivitelezés mellett például tervezés, építőanyag-forgalmazás, 
ingatlanfejlesztés is szerepel a tevékenységi körben). A kerekasztal tagjai több jelentős építőipari 
projekt lebonyolításában működtek együtt, lehetőség szerint támaszkodva a szakemberklub vál-
lalkozásaira is.
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ÉrMe Hálózat  
tagjainak főbb tevékenységei

•  Acélszerkezetek tervezése, 
kivitelezése

•  Acéltartályok és -edények 
tervezése, beépítése

•  Adatbázisok kezelése
•  Adótanácsadás
•  ADR veszélyes anyag szállítása
•  Akupunktúra
•  Archiválás
•  Archiváló és irattároló dobozok 

forgalmazása
•  Autóbusz-bérbeadás
•  Bankjegyfeldolgozás
•  Banktechnikai eszközök 

forgalmazása
•  Bányagépek forgalmazása
•  Befektetési tanácsadás
•  Beruházás szervezés
•  Biotermékek előállítása, 

forgalmazása
•  Biotrágya-előállítás, -forgalmazás
•  Biztonságtechnikai eszközök 

forgalmazása
•  Biztonságtechnikai tanácsadás
•  Biztosítás
•  Biztosítási tanácsadás

•  Borbarát magazin kiadása
•  CAD bevezetés
•  CAFM rendszerek bevezetése
•  Canon- és HP-kellékanyagok 

forgalmazása
•  Canon- és HP-termékkínálat A-Z-ig
•  Cégjogi ügyek bel- és külföldön
•  Chipkártya – tervezés, gyártás, 

forgalmazás
•  Címer-, logótervezés
•  Coaching
•  Számítástechnikai heti és 

havilapok kiadása
•  Csarnokfűtő berendezések 

forgalmazása (mobil és telepített)
•  Csomagolóeszközök gyártása, 

forgalmazása
•  Csőpostarendszerek tervezése, 

kiépítése, karbantartása
•  Csőszerelés ipari beszállításra
•  Design
•  Digitális fényképezőgépek 

forgalmazása
•  Díszpárna-forgalmazás
•  Egészséges élelmiszerek 
•  Egészségügyi informatika

•  Elektronikus aláírás
•  Élelmiszer bel- és külkereskedelem
•  Építészeti tervezés
•  Építőipari kivitelezés A-Z-ig
•  Érmefeldolgozás
•  Éttermi szolgáltatások
•  EU-pályázatok készítése
•  Exkluzív bútor készítése, 

forgalmazása
•  Fakivágás
•  Faktorálás
•  Felnőttképzés
•  Fesztivál- és kiállítás-szervezés
•  Filmanimáció
•  Finanszírozási szaktanácsadás
•  Folyamatszervezés
•  Forrasztás-technikai felszerelések 

forgalmazása
•  Fotószolgáltatások
•  Fül-orr-gégészet
•  Gazdasági tanácsadás
•  Generálkivitelezés
•  Gépésztervezés
•  Gépjárműalkatrész-export
•  Grafikai tervezés, kivitelezés
•  Grafológia
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•  Gravírozás, cégajándékok 
tervezése, kivitelezése

•  Gyógyszerkutatás
•  Gyümölcs- és díszfa-forgalmazás
•  Hangszerjavítás, -készítés, 

-forgalmazás
•  Hangszerkiegészítők forgalmazása 

(fúvókák, nádak, tokok stb.)
•  Használtruha-forgalmazás
•  Lapkiadás
•  Honlapkészítés
•  Hotel service
•  Hőlégfúvó berendezések 

forgalmazása, bérbeadása
•  HR-tanácsadás
•  Hűtéstechnika
•  Hw rendszerek szállítása
•  Informatika A-Z ig
•  Informatikai hálózatok kiépítése, 

felügyelete
•  Informatikai projektmenedzsment
•  Informatikai tanácsadás
•  Informatikai tudományos 

különkiadások
•  Ingatlanérték-becslés
•  Ingatlanértékesítés
•  Ingatlanügyek bel- és külföldön
•  Ingatlanközvetítés
•  Internetes reklám szervezése, 

biztosítása
•  Internetes szolgáltatások
•  Ipari analizáló eszközök
•  Ipari automatizálás
•  Ipari beruházás kialakítása, 

felügyelete
•  Ipari fúrók forgalmazása

•  Iratkezelés
•  Iratmegsemmisítés
•  Iratmegsemmisítő gépek 

forgalmazása
•  Irodabérlet
•  Irodaeszközök forgalmazása
•  Irodagépek forgalmazása, bérlése
•  Irodai assistance szolgálat
•  Irodatakarítás
•  Irodatechnikai berendezések 

forgalmazása, bérbeadása
•  IT hálózatok kiépítése, felügyelete
•  Kecsketej és -termék gyártása, 

forgalmazása
•  Kertépítés
•  Kirándulófelszerelés forgalmazás
•  Kivetítők forgalmazása, bérlése
•  Klímaberendezések tervezése, 

beépítése, karbantartása
•  Know-how export
•  Konferenciaszervezés (informatikai, 

tudományos)
•  Konyhai textiltermékek gyártása és 

forgalmazása
•  Konyhatechnológiai tervezés
•  Kosárlabdapálya-hitelesítés
•  Kottaállvány forgalmazás
•  Könyv- és jegyzetforgalmazás
•  Könyv-, folyóirat- és CD-kiadás, 

-forgalmazás
•  Könyvelés
•  Könyvkiadás
•  Könyvvizsgálat
•  Környezetvédelmi projektek 

kialakítása, finanszírozása
•  Közösségépítés

•  Lakásbérlet
•  Lakásfelújítás
•  Légkezelő rendszerek tervezése, 

telepítése, karbantartása
•  Légszárító berendezések 

tervezése, telepítése, karbantartása
•  Lízing
•  Lótartás
•  Lovasoktatás
•  Lovaspanzió
•  Talaj- és lombtrágya-forgalmazás
•  Marketingkommunikáció
•  Marketingtanácsadás
•  Mediáció – társadalmi, üzleti és 

személyes
•  Kiadói tevékenység
•  Minőségbiztosítás
•  Minőségellenőrzés
•  Minőségtanúsítás
•  Minőségügyi oktatás
•  Minőségvizsgálat
•  Mobil adatátvitel
•  Mobil légkondicionáló bérbeadása
•  Mobil távközlés
•  Műanyag nyílászárók gyártása és 

forgalmazása
•  Műszaki ellenőrzés
•  Műszaki tanácsadás
•  Naptár tervezése
•  Nemetschek CAD programok 

forgalmazása
•  Nemzetközi személyszállítás
•  Népi hangszerek felújítása, 

forgalmazása
•  Nevelési tanácsadás
•  Nyílászárógyártás, -forgalmazás

•  Nyomástartó edények gyártása, 
forgalmazása

•  Tésztagyártás és -forgalmazás
•  Nyomda
•  Nyomdai előkészítés
•  Nyomtatás hálózatban
•  Nyomtatási, másolási rendszerek 

költségoptimalizálása
•  Oktatás
•  Outdoor felszerelés kereskedelem
•  Önismeret-fejlesztés
•  Önkormányzati pénzügyi 

tanácsadás
•  Önkormányzati tanácsadás
•  Öntözőrendszer-telepítés
•  Pályázatkészítés
•  Panzió Budaörsön
•  Párátlanító berendezések 

tervezése, telepítése, karbantartása
•  Pénzügyi tanácsadás
•  Projektmenedzsment
•  Projektor-bérbeadás, -forgalmazás
•  Referenciafilm-készítés
•  Reklámajándékok
•  Reklámgrafika
•  Rendszerszervezés
•  Solar rendszerek tervezése, 

beépítése
•  Spedició
•  Spirálozó gépek forgalmazása
•  Sportszerkölcsönzés
•  Statikai tervezés
•  Stratégiai tanácsadás
•  Sulinet program 
•   Surf-, sí-, és snowboard-

forgalmazás 

•  Szállítmányozás
•  Szállodai szolgáltatások
•  Számítástechnikai rendszerek 

tervezése, kiépítése
•  Szaniter technika-forgalmazás
•  Széchenyi István összes műve CD 

forgalmazása
•  Szellőzéstechnika 
•  Személygépkocsi-forgalmazás 
•  Személyszállítás
•  Szervezetfejlesztés
•  Szkennelés hálózatban
•  Szoftverfejlesztés
•  Tárhelybérlet
•  Tartálykocsik forgalmazása
•  Tehergépkocsi-forgalmazás
•  Tehergépkocsi speciális 

felépítmények tervezése, építése, 
forgalmazása

•  Telekommunikáció
•  Területfejlesztési projektek 

kialakítása, menedzsmentje
•  Textil-nagykereskedelem
•  Tolmácsolás, fordítás, oktatás 

(német, angol, orosz)
•  Tréningszervezés
•  Tűzoltási rendszerek, technikák
•  Uszodai légtechnikai 

berendezések
•  Utazási szolgáltatások
•  Ügyvédi szolgáltatások
•  Üzlet- és tevékenységfejlesztés
•  Vágógép-forgalmazás
•  Válságkezelés
•  Vámügyintézés
•  Vasipari gyártás

•  Vendéglátó ipari tervezés
•  Veteriner pro biotikumok
•  Vezetési tanácsadás
•  Vezetőképzés
•  Villamossági (erős- és 

gyengeáramú) tanácsadás
•  Villanyszerelés
•  Vízkezelés (uszoda, termál, 

háztartási)
•  Weblapkészítés
•  Zenei szolgáltatások
•  Zeneoktatás
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Az ÉrMe célja hálót szőni olyan emberek és szervezetek közé, akik az üzleti életben a keresztény 
magyarság alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik számára természetes, hogy az üz-
leti életben való eredményesség célja nem önmagában a siker, hanem a szűkebb vagy tágabb 
környezetükben élő rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak és az esélyegyenlőségnek a 
megteremtése.

Ennek alapján az ÉrMe tagjainak négy alapkritériumnak kell megfelelniük:

1.    Aktívan részt vesznek a gazdasági (üzleti) folyamatokban (legtágabb értelemben véve a 
gazdasági és üzleti folyamatokat).

2.    Magukénak vallják és aktívan igyekeznek megvalósítani a hagyományos keresztény értékren-
det a mindennapokban és a gazdasági életben való részvételük során.

3.    Magyarnak vallják magukat, és tudnak is magyarul.
4.    Az ÉrMében való együttműködésük alapja a keresztény felebaráti szeretet.

A szervezet működésének alapelvei, azaz a Keresztény Üzleti Regula:

TARTALMÁBAN KERESZTÉNY: azaz nem tűr meg magán belül semmilyen keresztényietlen 
magatartást. Sem a szervezet, sem tagjai semmiféle olyan erkölcsi és etikai határt nem lépnek át, 
amelyik nem méltó a hagyományos keresztény erkölcsiséghez. Etikai kérdésekben az ÉrMe min-
den tagjának saját belső értékrendje alapján kell döntéseit meghoznia.

FORMÁJÁBAN KERESZTÉNY: azaz a kereszténység formai elemei, ha ökumenikus formában 
is, de jelen vannak a szervezetben.

TÜRELMES, NEM KONFRONTATÍV: azaz ha az ÉrMe egy tagjának a közösség egy másik tag-
jában bármilyen okból megrendül a bizalma, ezt úgy jelezheti, hogy megszünteti az illetővel való 
üzleti együttműködést, de nem a kommunikációt. Azonban erre a viselkedésre mást fel nem hív-
hat, nem buzdíthat. Ha bárkinek az ÉrMe bármely tagjával kapcsolatban bizalmi kérdése merül 
fel, forduljon a közösség egy olyan tagjához, akinek véleményében bízik, és kérdezze meg őt. A 
megkérdezett pedig őszintén válaszoljon, vagy ne mondjon semmit.

ÉrMe Statútum
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NYITOTT: azaz mindenki, aki magáénak vallja az ÉrMe alapértékeit és megfelel az alapfeltételek-
nek, szívesen látott tag az ÉrMe soraiban.

NEM KIZÁRÓLAGOS: azaz egyrészről a tagok az ÉrMében sem csak az üzlettel foglalkoznak, az 
ÉrMe aktívan támogatja a tagjai között kialakuló nem üzleti jellegű kapcsolatokat is.
Másrészről az ÉrMéhez való tartozás mellett a szervezet bátorítja tagjait más közösségekben való 
aktív részvételre is.

SIKERORIENTÁLT: a szervezet alapcélját tekintve arra jön létre, hogy tagjait az üzleti életben 
való sikerességben segítse, támogassa. A közös érdek megvalósítása céljából a közösség a tagjai-
tól a következő viselkedésformákat várja el:

  Együttműködés: tekintettel arra, hogy az alapok (hagyományos keresztény magyarság) és 
a célok (a gazdasági életben való sikeresség) azonosak, az ÉrMe tagjaitól a lehetőségekhez 
mért maximális együttműködést várja el.

   Bizalomalapú kapcsolatkialakítás: az ÉrMe tagjai alapvetően bizalommal vannak egymás 
iránt. A ÉrMéhez való tartozás alapvetően a ráismerés, a megszólíthatóság és a kiépítendő 
bizalom első lépése.

  Közösséggel szembeni önzetlenség: minden közösség annyit tud tagjainak nyújtani, ameny-
nyit tagjai beletettek a közösségbe. Az ÉrMe is.

  Önzetlen kölcsönösségre való törekvés

  Aktivitás: az ÉrMe elvárja tagjaitól a tehetségüktől függő legnagyobb aktivitást.

  Anyagi támogatás: Az ÉrMe elvárja tagjaitól, hogy a közösség által meghatározott célok 
megvalósulását anyagilag is támogassák.

Budapest, 2001. január 12.
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Érték Megőrző Hálózat - kapcsolódási pontok

Személyes hálózati vezetői kontaktok:
Schumicky György - elnok@ermehalo.hu
mobil: +36-30-944-0873
Tóth József – toth.jozsef@ermehalo.hu
mobil: +36-30-250-2239
Hadi Péter - hadi.peter@evisit.hu
mobil: +36-20-977-5918
Schumicky András - schumicky@t-online.hu
mobil: +36-20-922-8095
Szente Balázs - szente.balazs@gerardus.hu
mobil: +36-30-9191-299

Az ÉrMe Üzleti Hálózat weboldala
www.ermehalo.hu

ÉrMe Hálózat - elnök
Schumicky György – az ÉrMe Hálózat elnöke –  
elnok@ermehalo.hu

ÉrMe Alapítvány
Tóth József kuratóriumi elnök - alapitvany@ermehalo.hu 
Hadi Péter alelnök – hadi.peter@ermehalo.hu

ÉrTe Nonprofit Kft.
Schumicky András ügyvezető - kft@ermehalo.hu

Az ÉrMe Üzleti Hálózat vezetői  
grémiumának tagjai (2021):
Biró István, Hadi Péter, Molnár Attila, Petényi Márk, 
Polgár Balázs, Schumicky András, Schumicky György, 
Simon Zoltán, Szente Balázs, Tóth József, Völgyi Dénes, 
Zugor Balázs 

A hálózat elnöke:
Schumicky György, elnök - gyorgy.schumicky@sch-ps.hu
mobil: +36-30-944-0873

Az ermehalo.hu főszerkesztője:  
Bethlenfalvy Gábor – szerkesztoseg@ermehalo.hu

Klubok email-címei:
ÉrMe Budapest Klub - budapestklub@ermehalo.hu; 
ÉrMe Páty Klub - patyklub@ermehalo.hu; 
ÉrMe Bakony Klub - bakonyklub@ermahalo.hu; 
ÉrMe Kaposvár Klub - kaposvarklub@ermehalo.hu; 
ÉrMe Banadictus Klub - benedictusklub@ermehalo.hu; 
ÉrMe Vác Klub - vacklub@ermehalo.hu 

Szakmai kerekasztal:
ÉrMe Építőipari kerekasztal - epito@ermahalo.hu

Az üzlet több, mint profit!
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Felelős kiadó:  Tóth József kuratóriumi elnök
Szerkesztő:  Bethlenfalvy Gábor  
        Szente Balázs – gerardus.hu
Layout, tördelés:  www.escom.hu 

„Olyanokat várunk, akik tudnak 
és szeretnek dolgozni.”


