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A túl nagy ego megöli a 
tehetséget – áll Havas 
Ágnes irodájának ab-
lakában egy tábla 
angol felirattal, pont 
szemben a vendég-
fotellel. „Ott szoktak 

ülni a rendezők, azért tettem ide” – veze-

Van egy stílusom
Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója 

negyvenhárom évig énekelt kórusban. Ő a második ember Andy 
Vajna után a magyar filmgyártás 2011 óta tartó, új időszámításában.

ÍRTA: HERMANN IRÉN

Havas Ágnes azt 
mondja, neki bárki 
elmondhatja a 
véleményét

nyelmetlen”, a sarokban Ágnes romantikus 
mini-dobozgyűjteménye stílusban pasz-
szoló kiállítólétrán. Hozzá a vezérigazgató 
asszony is romantikus stílusban van felöl-
tözve. „Ugye a fotózáson is lehetek a saját 
ruhámban? Van egy stílusom.” 

„Hogy kérdezhet ilyet a Filmalap veze-
tőjétől?” – hördül fel, amikor az eddigi leg-
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tett körbe az irodájában a Filmalap vezér-
igazgatója. Jót fogunk szórakozni a mai 
beszélgetésen, könyvelem el. Frappáns idé-
zetes tábla van még: Énekelj! Ha elhiszed, 
hogy meg tudod csinálni, az már fél siker. 

A Róna utcai egyik filmgyári épület sa-
rokirodája vintage stílusban van berendez-
ve, az ülőgarnitúra szép, de „nagyon ké-



si támogatással a gálára), Ágnes úgy gon-
dolja, egyre jobb magyar filmesnek lenni 
külföldön. Mindez a Saul fia tavalyi Os-
car-győzelme után, ami hosszú szünet 
után jött elismerés volt.

Hogy a Saulba vagy a Mindenkibe be-
lelátta-e az Oscart? „A Saulnál azt érez-
tem, hogy akkora dobás a tartalma, a meg-
valósítás és a technika, hogy akár odáig is 
elmehet. A Mindenkit egy éve láttam elő-
ször, és csak annyit mondtam Kristófnak, 
te aztán tudsz történetet mesélni. A short-
listnél már nagyon örültem, és amikor 
a jelöléseket bejelentették, azt élőben néz-
tem. Triesztből tartottunk hazafelé egy fil-
mes eseményről, beugrottunk egy levesre 
valahol Szlovéniában, kitettem a telefo-
nomat, a sótartónak támasztottam, és iz-
gultam. Utána azonnal írtam a gratuláló 
SMS-t Kristófnak. SMS-ező fajta vagyok, 
az nekem bejön.” 

Ágnesnek van egy „szívkapcsolódá-
si pontja” a Mindenkihez, ő is a Bakáts téri 
általános iskolába járt, ez az iskola adta 
a kórust a filmhez, ismeri a kórusveze-
tőt, sőt maga is egy ismert kórus tagja volt. 
„A zene meghatározó eleme az életemnek. 
Hatalmas repertoár van a fejemben. Kar-
nagyom, Ugrin Gábor halála után gondol-
tam, szükségem van egy kis szünetre, de 
szeretném folytatni.” Ágnes mindkét gyer-
mekét beszippantotta valamelyest a film, 
lánya színésznő, fia külföldi filmekben asz-
szisztens.

LOTTÓBÓL FILM
A Magyar Nemzeti Filmalap 2011-ben 
állt fel, elődje, a Magyar Mozgókép Ala-

pítvány (MMKA) akkor már megbukott, 
a magyar filmgyártás másfél éve állt. A mi-
niszterelnök az Amerikából hazatelepült 
producert, Andy Vajnát bízta meg a kor-

A legbefolyásosabb  
magyar nők

drágább magyar film első hétvégéje utáni 
hétfő reggel azt kérdezem, jó film-e a Kin-
csem. Végülis jogos a felháborodása, több 
mint kétmilliárd forintot szavaztak meg 
rá, soha ennyit nem kapott még magyar 
film. „Szeretem, ahogy szórakoztat, ahogy 
kikapcsol. Ahogy ott van a vásznon a szexi 
Nagy Ervin, a szexi Petrik Andi, gyönyörű 
kosztümökben. Ott vagyok velük én is, ott 
izgulok a csodalóért.”

A filmet Herendi Gábor rendezte, 
Ágnes korábban hét évig dolgozott vele 
a Skyfilmnél. Az egyik forgatókönyvíró, He-
gedűs Bálint a filmalap forgatókönyv-fej-
lesztési osztályának igazgatója, a kétmil-
liárd forint pedig kiemelkedően magas 
támogatás. Az interjú alatt érkezik a hír: 
az első hétvégén 72 ezren látták a filmet. 
Tíz éve nem kezdett ilyen jól magyar film. 
Ágnes hátradől, és látszik rajta, hogy tény-
leg örül. Mondjuk, kicsit sejtette, pén-
teken végigment az online mozifoglalá-

si rendszereken. „Ilyenkor úgy teszek, 
mintha jegyet vennék, és nézem a fog-
laltsági adatokat. Előbb vidékkel kez-
dek, láttam, Győr foglalt, Szeged foglalt, 
mindenhol telt ház, jövök Budapest-
re, Duna Plaza, West End, Aréna fog-
lalt, Allee tele, péntek, szombat este is. 
A forgalmazó az első adatok alapján 
hatvanezret becsült vasárnap estig.”

A Kincsem keletkezésének sztorijá-
ban majdnem minden benne van, ami-
ért kap hideget és meleget a Magyar 
Nemzeti Filmalap. Komoly, valódi, re-
ális költségvetéssel készülhetnek nagy-
szabású magyar filmek, amikre bemegy 
a magyar néző. A döntéseket, a dön-
téseket meghozó személyeket viszont 
jócskán éri kritika. Havas Ágnes nem 
tér ki ezek elől a kérdések elől.

Egy influenza utáni első munka-
napján találkozunk, de ő elégedett, 
a magyar filmnek ez az éve jól indult. 
Aranymedvét kapott Enyedi Ildikó 
filmje, a Testről és lélekről a berli-
ni filmfesztiválon, majd Deák Kris-
tóf rövidfilmje, a Mindenki söpörte 
be az Oscart. Bár az új filmtámoga-
tási rendszerben a kisfilmek a Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatósághoz 
tartoznak, így a Mindenkit nem a Fil-
malap támogatta (csak az Oscar-jelölés 
után szálltak be marketinggel és utazá-

Hogy kérdezhet 
ilyet a Filmalap 
vezetőjétől?
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1. Dávid Ilona
elnök-vezérigazgató, MÁV Zrt.
Alkalmazottak száma (2017): 18 ezer fő
Árbevétel (2015): 153 milliárd forint
LinkedIn: 500+ 
Dávid Ilona 2012 óta a MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója, 2010-től a GYSEV Zrt. elnöke, a HUNGRAIL 
Magyar Vasúti Egyesület elnöke. Közgazdász, karri-
erjét a Sparnál kezdte könyvelőként. 

2. Fábián Ágnes
ügyvezető igazgató, Henkel 
Magyarország Kft.
Alkalmazottak száma (2017): 678 fő
Árbevétel (2015): 121 milliárd forint
LinkedIn: 500+
1996-ban igazolt le a Henkelhez. Key Account Ma-
nagerként kezdte, öt év alatt eljutott a regioná-
lis értékesítési igazgatói pozícióba, tíz évre rá a cég 
ügyvezető igazgatója lett. 2016-tól a Magyar Márka-
szövetség új alelnöke.

3. Hegedüs Éva
a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója 
és résztulajdonosa, a Magyar 
Bankszövetség elnökségi tagja
Alkalmazottak száma: 91 fő
Mérlegfőösszeg (2015): 152 milliárd forint
LinkedIn: 500+
Ugyan egy kis bank vezetője, viszont ott elnök-ve-
zérigazgató és tulajdonos, a magyar bankszek-
torban nincs rajta kívül nő, aki tulajdonos és első 
számú vezető is. Ráadásul a Magyar Bankszövetség 
elnökségi tagja, így a szektor egészét érintő kér-
désekre is van rálátása és befolyása. Az sem utolsó 
szempont, hogy jó kapcsolatot ápol Demján Sán-
dorral, informális befolyását ez is erősíti.

4. Heiszler Gabriella
ügyvezető igazgató,  
Spar Magyarország Kft.
Alkalmazottak száma (2017): 13 ezer fő
Árbevétel (2015): 414 milliárd forint
LinkedIn: 3
A Spar 1991 óta van az országban, ahol az egyik 
legnagyobb kiskereskedelmi hálózatot építették ki, 
jelenleg is terjeszkednek. 2015. április 1-je óta ügy-
vezető igazgató, megosztva végezte feladatait az 
osztrák Erwin Schmuckkal, öt hónapja egyedül teszi 
ugyanezt.
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mánybiztosi feladatokkal, büdzsének meg 
a hatoslottó mindenkori adójának 80 szá-
zalékát szavazta meg. Ez egy viszony-
lag kiszámítható négy-ötmilliárd forintos 
összeg, és külön döntés értelmében a kor-
mány a költségvetésből még ki is egészít-
heti. A Filmalap vezetésére Vajna Havas 
Ágnest kérte fel, ő a vezérigazgató, a napi 
ügyek koordinátora, Andy Vajna a straté-
giát határozza meg.

„Olyan magyar filmeket szerettünk 
volna, amelyek megszólítják a magyar né-
zőket, és a világban útra kelve viszik a ma-
gyar film hírét” – vázolja a hat évvel ez-
előtti elképzeléseiket. Hozzáteszi: a két 
kategória nem válik feltétlenül ketté, bár az 

is előfordul. A Saul fia vagy a Testről és lé-
lekről nem kifejezetten közönségfilm, de 
díjaik azzá tették őket, a magyar nézők is 
kíváncsiak voltak rájuk. A Kincsem vál-
laltan közönségfilmnek készült, és úgy 
néz ki, jól számoltak vele. De ott van az 
Anyám és egyéb futóbolondok mintegy 40 
ezer nézővel, fesztiválokon kisebb sikerrel; 
vagy a Tiszta szívvel, amit a magyar néző 
is szeretett, és fesztiválsikereket is hozott.

Havas Ágnes régi motoros a filmszak-
mában. Bölcsész végzettséggel, a Magyar 
Televízióban kezdett dolgozni, orosz és 
angol tudása miatt a koprodukciók, itthon 
forgó külföldi filmek körül. Később kultu-
rális szerkesztő volt a Stúdió című műsor-
ban, majd az Intervideónál volt filmfor-
galmazó igazgatóhelyettes. Később megint 
tévék jöttek: HBO (filmbeszerzési igaz-
gató, majd műsorigazgató), TV3 (mű-
sorigazgató), TV2 (tartalomfejlesztés). 
A TV2-től az akkori vezető, Tolvaly Ferenc 
távozásával mennie kellett a menedzs-
mentnek is, ekkor hívta Herendi Gábor 
tulajdonos a Skyfilmhez. A cég ügyvezető-
je volt hét évig, olyan filmek születésekor, 
mint a Valami Amerika, a Magyar Vándor, 

a Lora vagy a Valami Amerika 2., utóbbi-
ban már producer is volt.

2009-ben már saját cégre, saját ügyekre 
vágyott, két baráttal hozták létre a Havas 
Films nevű céget. Herendi Gáborral ba-
rátságban váltak el, nem járnak össze azért 
azóta, de kölcsönös a tisztelet. Az új cég 
dokumentumfilmekkel tervezett foglal-
kozni. Koprodukciós dokumentumfilmek 
és a magyar dokuk külföldre értékesítése 
volt a tervük, de az idő nem kedvezett (az 
MMKA ekkor dőlt be), és nem volt elég 
erős a gyártási lábuk sem („szép és harcos 
időszak volt”). Így amikor Vajna 2011-ben 
elhívta a Filmalaphoz, gondolkodás nélkül 
eladta cégét, és az új szisztéma élére állt.

AKI HOZZÁM BEJÖN, KI TUDJA 
NYITNI A SZÁJÁT
„Az életemet meghatározó tanárok, mes-
terek jellemzően férfiak voltak, példá-
ul Ugrin Gábor karnagy, akinek a kórusá-
ban énekeltem, vagy Andy Vajna.” Ágnes 
magát inkább producernek tartja, de fil-
mes tartalomhoz is értenie kell. Érde-
kel, mit néz az előzetes vetítéseken, hogy 
jó filmet lát-e, avagy el tudja-e adni. „Azt 
nézem, működik-e. Működik-e a film, 
működik-e, amit az alkotó kitalált. Hi-
szen végigasszisztáltam vele azt a folyama-
tot, ahogy egy ötletből forgatókönyv, majd 
abból film készült.”

A Filmalap működése meglehetősen 
egyszerű. Náluk lehet pályázni forgató-
könyv-fejlesztésre, ha a kész forgatóköny-
vet elfogadják, akkor gyártáselőkészítés-
re, ha azt is, akkor a gyártási költségekre. 
Az egyes fokok megugrása sosem jelent 
biztos belépőt a következő szakaszra. Elő-
fordulhat, hogy hiába támogatták a forga-
tókönyv fejlesztését, hiába tetszett a törté-
net, mégsem lesz belőle film. Ha már kész 
a film, ezek mellett lehet igénybe venni 
marketing- és forgalmazási támogatást is. 
Utóbbi két terület, a marketing és a forgal-
mazás, időközbeni irányváltás eredménye. 
Rájöttek, nem hagyhatják ezeken a terüle-
teken sem egyedül a gyártókat.

Van egy pár alappillér, amiből nem 
enged az alap. Szigorú elszámolási rend-
szer van („sokan rájöttek, ha átmennek 
a mi 12 számlákat bogarászó emberünkön, 
a NAV-ellenőrzés már simán fog menni”), 
a munkát el kell végezni, és a marketinget 
nem lehet megspórolni.

Őszinte, egyenes 
és kritikus vagyok, 
ezt várhatják
tőlem.
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5. Heal Edina
country director, Google Magyarország
Alkalmazottak száma (2017): 11 fő
Árbevétel (2015): 1,2 milliárd forint
LinkedIn: 500+
Hat éve vezeti a Google magyarországi irodáját, új 
pozíciójában országigazgató. A női vezetők esély-
egyenlőségéért küzdő Egyenlítő kör alapítója.

6. Katona Ildikó
vezérigazgató-helyettes, MKB Bank
Alkalmazottak száma (2017): 1800 fő
Mérlegfőösszeg (2015): 1970 milliárd forint
LinkedIn: 26
Húsz éve dolgozik az MKB-nál, két éve vezérigazga-
tó-helyettes. Hozzá tartoznak a lakossági, a vállala-
ti ügyek, a privátbank és a treasury, tagja az igaz-
gatóságnak is.

7. Csomai Kamilla
vezérigazgató, Mavir Zrt.
Alkalmazottak száma (2017): 611 fő
Árbevétel (2015): 161 milliárd forint
LinkedIn: 283
Két éve a magyar villamosenergia-rendszer irányí-
tásáért felelős Mavir vezérigazgatója, 2010 óta dol-
gozik a cég környékén, korábban volt a Juventus 
Rádió vezetője és a GYSEV vasúttársaság felügye-
lőbizottsági elnöke is.

8. Bánhegyi Zsófia
vezérigazgató-helyettes, Magyar 
Turisztikai Ügynökség 
Alkalmazottak száma (2017): 225 fő
Árbevétel (2015): 487 millió forint
LinkedIn: 500+
A Magyar Telekom volt kommunikációs igazgatója 
idén április elején lett a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség vezérigazgató-helyettese. A Magyar Reklám-
szövetségnek és az Informatikai Vállalkozások Szö-
vetségének is elnökségi tagja.

9. Pandurics Anett
elnök-vezérigazgató, Magyar Posta 
Biztosító; elnök, Mabisz 
Alkalmazottak száma (2017): 197 fő
Díjbevétel (2015): 59,2 milliárd forint
LinkedIn: 255
Évek óta a – méretében középmezőnyben helyet 
foglaló – Magyar Posta Biztosító első számú vezető-
je. Rajta kívül még két vezérigazgató-nő van a biz-
tosítási piacon, de ők kisebb biztosítót vezetnek, 
és Anett ráadásul az igazgatóság elnöke is. Néhány 
éve ő a biztosítók érdekvédelmi szövetsége, a Ma-
bisz elnöke is, így minden, a szektort érintő szabá-
lyozási kérdésben befolyása van.

10. Beke Zsuzsa
PR, kormányzati kapcsolatok és 
kommunikációs igazgató, Richter 
Gedeon Nyrt.
Alkalmazottak száma (2017): 5300 fő
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Minden állomásról egy ötfős döntő-
bizottság dönt, hat éve ez a rendszer. (Je-
lenlegi tagok: Andy Vajna, Havas Ágnes, 
Goda Krisztina, Kálmán András, Kovács 
András Bálint.) A filmszakma általános 
véleménye, hogy remek, hogy ismét lehet 
forgatni. Díjazzák a megkapható támoga-
tások nagyságrendjét (ezekből a pénzek-
ből már közel kompro-
misszummentes filmeket 
lehet forgatni). De sokan 
még mindig morognak, 
amiért Andy Vajna poli-
tikai kinevezett, és hogy 
a döntőbizottság össze-
állításánál nem kérdez-
ték meg a szakmát. To-
vábbá a rendszerbe nincs 
beépítve egy lehetsé-
ges rotáció. Egyelőre úgy 
néz ki, ameddig a Filma-
lap nem akar változtatni, 
avagy a tagok nem akar-
nak kilépni (erre már 
volt példa), addig az álta-
luk delegált öt ember fog 
dönteni a magyar filmek 
sorsáról. 

Problematikus az is, 
hogy gyakorló filmesek 
is vannak a bizottságban, 
akikkel előfordulhat, 
hogy filmet csinálnak, 
és pályáznak az alaphoz. 
Havas Ágnes kiemelte 
ugyanakkor, hogy nem 
fordult elő, hogy döntő-
bizottsági tag a tagság-
gal egyidőben filmet csi-
nált volna. (Játékfilmet 
forgatni Magyarorszá-
gon üzleti alapon nem, 
csak állami támogatással 
lehet. Kevés kivétel van, 
azoknál az üzleti meg-
térülés szinte kizárha-
tó. A mozikban a magyar 
filmnek mindig meg kell 
küzdeni az amerikai pro-
dukciókkal.)

„Amikor a Filma-
lap felállt, már más-
fél éve állt a filmgyártás 
Magyarországon, mér-
legeltünk, mi a fonto-

sabb. Nem akartunk szakmai egyezteté-
sekre várni a döntőbizottság felállításával. 
Egyébként nem igaz, hogy nem beszéltünk 
a szakmával, hiszen folyamatosan egyez-
tetünk, de a bizottságot valóban mi állí-
tottuk össze, és nem is várható, hogy ezen 
változtatni fogunk. Hogy gyakorló filme-
sek is ülnek benne? Miért, legyenek benne 

olyanok, akiknek csak el-
méleti közük van a film-
hez? Nekünk olyan em-
berek kellenek, akik 
tudják, mit jelent for-
gatni, nem tegnap, nem 
húsz éve, hanem ma. Ha 
az alap egy munkatár-
sa érintett a pályázatban, 
a másik négy simán le-
szavazhatja, és saját pá-
lyázatára nyilván nem 
szavazhat, olyankor más 
ül a helyére.”

Van egy-két rendező, 
kritikus hang, legismer-
tebb talán Tarr Béla film-
rendező, aki felvállaltan 
nem ért egyet a Filmalap 
egyablakos működésével, 
nem forgat. „Tarr Béla 
a Filmalap felállása előtt 
bejelentette, hogy befe-
jezi a filmezést, a többi-
eket pedig nem értem. 
Mindig nyitva az ajtóm, 
és aki ide bejön hozzám, 
mind nagyon is ki tudja 
nyitni a száját. Ösztön-
zöm is őket, hogy mond-
ják el, mi a problémájuk. 
Őszinte, egyenes és kri-
tikus vagyok, ezt várhat-
ják tőlem, mert magam-
mal és a Filmalappal is az 
vagyok.”

M. Kiss Csaba Brazi-
lok című filmje április-
ban indul a mozikban. 
Az újságíró forgatóköny-
ve is átment az egyes stá-
ciókon. Azt mondja, sok-
szor nehéz volt újra és 
újra fogadni a változta-
tási javaslatokat („miért 
nem látják, milyen zseni-
ális mű, amit letettem az 

Árbevétel (2015): 282 milliárd forint
LinkedIn: 500+
Tizenhét éve a Richter kommunikációs igazgató-
ja, hozzá tartoznak a kormányzati kapcsolatok is, 
mindez régiós szinten. Közvetlenül a cég vezetője, 
Bogsch Erik alá tartozik.

11. Balogh Gabriella
tulajdonos, Step Consulting Kft.
Árbevétel (2015): 23 millió forint
LinkedIn: 401
A CEMP médiacsoport igazgatósági tagja volt, je-
lenleg a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségi 
tagja. Társtulajdonosa a portfolio.hu-t a CEMP-től 
kivásárló NT2016 Kft.-nek. Spéder Zoltán és Csányi 
Sándor munkatársa.

12. Tátrai Bernadett
elnök-vezérigazgató, Fundamenta 
Lakáskassza Lakás-takarékpénztár
Alkalmazottak száma (2017): 400 fő
Mérlegfőösszeg (2015): 423,3 milliárd forint
LinkedIn: 500+
Az alapítása környékén már dolgozott a Fundamen-
tánál, most első számú vezetőnek tért vissza a la-
kástakarék-pénztárhoz. Korábban az Erste Banknál, 
majd az UniCreditnél is a lakossági üzletágért fele-
lő igazgatósági tag volt, illetve vezérhelyettes. Ta-
valy nyáron esett rá a választás a Fundamentánál, 
és lett a lakáskasszát alapítása óta vezető, de nyug-
díjba vonuló Gergely Károly utódja. A Fundamen-
tánál mára az ügyfél-megtakarítások meghaladják 
a százmilliárd forintot, a kassza a legnagyobb ma-
gyar hitelfolyósítók között van, tavaly év végén 283 
milliárdos állománnyal.

13. Bujdosó Andrea
igazgatósági elnök, Shell Hungary Zrt. 
Alkalmazottak száma (2017): 125 fő
Árbevétel (2015): 259 milliárd forint
LinkedIn: 469
Bujdosó Andrea 2017. február elseje óta a Shell 
Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, 2009 óta 
dolgozik a cégnél, különböző helyi és nemzetközi 
vezetőségi pozíciókat töltött be a vállalati ügyfelek 
üzletágban. Az értékesítés fejlesztésén dolgozik Eu-
rópában, a Közel-Keleten és Afrikában.

14. Haraszti Judit
vezérigazgató, E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt.
Alkalmazottak száma (2017): 886 fő
Árbevétel (2015): 46,9 milliárd forint
LinkedIn: -
2015 óta az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezér-
igazgatója. 1990-ben mérnökgeodéziai kivitelező 
mérnökként végzett a pécsi egyetemen. Első mun-
kahelye a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
volt. Az E.ON-nál 2002-nél kezdett mint pénzügyi 
elszámolási vezető.
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VAN ÖSSZEFÜGGÉS?  
AZ 5 LEGDRÁGÁBB 

FILM A VAJNA-ÉRÁBÓL

 1. KINCSEM
 2 milliárd forint

160 ezer néző (még mozikban)

2. A MARTFŰI RÉM
 510 millió forint

44 ezer néző (még mozikban)

3. HALJ MÁR MEG 
477 millió forint

3500 néző

4. TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL
420 millió forint 

40 ezer néző  
(még mozikban)

5. DÉLIBÁB
350 millió forint

2500 néző
 

...ÉS AZ 5 
LEGNÉPSZERŰBB 

1. SAUL FIA
270 ezer néző

310 millió forint

2. KINCSEM
160 ezer néző (még mozikban) 

2 milliárd forint

3. COMING OUT
142 ezer néző 

280 millió forint

4. LIZA, A RÓKATÜNDÉR 
128 ezer néző 

205 millió forint

5. MEGDÖNTENI  
HAJNAL TÍMEÁT 

105 ezer néző
227 millió forint

MEGJEGYZÉS:  
mindenhol csak a gyártásra kapott támogatást 
tüntettük fel, csak a már bemutatott filmeket 
és csak a mozis nézettséget vettük számba
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15. Kárpát Krisztina
gazdasági és ügyvezető igazgató,  
Bayer Hungária
Alkalmazottak száma (2017): 222 fő
Árbevétel (2015): 52 milliárd forint
LinkedIn: 86
2006 óta dolgozik a Bayernél, főkönyvelőnek ke-
rült be, öt évvel később már Németországban dol-
gozott mint accounting menedzser. 2013-ban haza-
jött, és a Bayer Hungária Kft. gazdasági vezetőjévé 
nevezték ki. 2017-től ügyvezető is.

16. Bohács Bernadette
HR ügyvezető igazgató Magyarország és 
Közép-Európa, Ericsson Magyarország Kft.
Alkalmazottak száma (2017): 1900 fő
Árbevétel (2015): 42 milliárd forint
LinkedIn: 374
Hat éve az Ericsson Magyarország egyik ügyve-
zető igazgatója, minden vállalatot érintő kérdés-
ben együtt dönt a vezérigazgatóval és a másik két 
ügyvezetővel. Négy éve az Ericsson közép-európai 
HR-ügyvezetője is. Korábban az NNG-nél és 15 évig 
a T-Mobile-nál (korábban Westel) dolgozott.

17. Czakó Borbála
elnök, HBLF
LinkedIn: 500+
Volt Magyarország londoni nagykövete, az Ernst 
& Young globális partnere, most a Hungarian Busi-
ness Leader’s Forum elnöke.

18. Hofer Noémi
gazdasági vezérigazgató-helyettes, 
Magyar Posta Zrt.
Alkalmazottak száma (2017): 31 600 fő
Árbevétel (2015): 188 milliárd forint
LinkedIn: 316
Szűk egy éve a Magyar Posta vezérigazgató-helyet-
tese, előtte a Molnál és az MVM OVIT Zrt.-nél dol-

gozott.

19. Lippai-Nagy Írisz
ügyvezető, Amerikai Kereskedelmi 
Kamara
LinkedIn: 500+
2014 óta vezeti az Amerikai Kereskedelmi Kamarát, 
korábban a British American Tobaccónál és az UNI-
CEF-nél is dolgozott.

20. Friedl Zsuzsanna
vezérigazgató-helyettes, Magyar 
Telekom Nyrt.
Alkalmazottak száma (2017): 7000 fő
Árbevétel (2015): 502 milliárd forint
LinkedIn: 500+
A Microsoft Magyarország HR-vezetői posztjáról ér-
kezik májusban a Magyar Telekomhoz, ahol a HR-
ért felelős vezérigazgató-helyettes lesz, egyben 
a cég ügyvezető bizottságának tagja.

Fetrengünk 
kicsit a porban,
és felállunk, 
megyünk tovább.

asztalra?”), de látszott, a Filmalap komoly 
energiákat öl a forgatókönyv-fejlesztésbe, 
és mindenki azt akarja, hogy a végered-
mény a lehető legjobb legyen. 

Nehéz kérdés a final cut, azaz a végső 
verzió kérdése is. A Filmalap a támogatás-
hoz köti, hogy ha nem tetszik neki az al-
kotók végső változata, vághasson egy saját 
verziót. De Havas Ágnes szerint az, hogy 
melyik változat megy moziba, minden-
képp közös döntés eredménye. Többször 

előfordult, hogy mindkét verziót kipróbál-
ták tesztvetítésen és az eredmények isme-
retében került sor a megegyezésre. Ha a 
rendezőnek és a producernek nem tetszik 
a Filmalap változata, akkor is az alkotók-
nál a végső döntés. M. Kiss Csabáéknál is 
volt két változat, és végül egy köztes, har-
madikban egyeztek meg.

Ágnesről sokan mondják, látszik rajta, 
hogy jó szándékú, tényleg a legjobbat 
akarja. De a művészet terén senkinél sincs 
a bölcsek köve, nem lehet biztosan tudni, 
mit fog szeretni a néző. Így nagyon sajnál-
ja például a Parkoló című alkotást, amit 
nagyon szeretett. Az ötfős bizottságban 
ő is, Vajna is benn ül, egyszerű többséggel 
kell dönteniük, és igen, szoktak vitatkozni. 

De azt állítja, hogy Vajnával mindent meg 
lehet beszélni. Ő például kevésbé hitt az 
inkubátorprogramban (ebben elsőfilme-
sek kaphatnak lehetőséget), de Ágnes sze-
rette volna, keresztülvitte, és remekül mű-
ködik már.

„Andy a stratéga, minden nap be-
szélünk, és heti három napot tuti el-
tölt a Filmalap ügyeivel, én az operatív 
vezető vagyok. Amikor viszont a bi-
zottságban döntenünk kell, mind a ket-
tőnknek csak egy-egy szavazatunk van.” 
Nagy visszhangot az utóbbi időben Pálfi 
György Toldi című filmje váltott ki, amit 
Ágnes és Vajna nem támogatott (a forga-
tókönyv-fejlesztést még igen), és a lesza-
vazás miatt Miskolczi Péter producer fel is 
állt a bizottságból.

A kudarcok között Ágnes nem említi 
elsőre, de kihagyhatatlan, hogy Goda 
Krisztina 790 millió forintos támogatást 
kapott az alaptól Veszettek című filmjére, 
és csúnyán megbukott, kilencezren látták. 
Amikor a Filmalap egyik munkatársa 
ennyi támogatással hasal el, az duplán 
kellemetlen lehet – világítok rá az 
összeférhetetlenségi problémákra. „Goda 
Kriszta nem volt a Filmalap munkatársa, 
amikor a Döntőbizottság a Veszettek 
támogatásáról döntött, sem a gyártási 
folyamat alatt, sem a mozibemutató 
idején. Divinyi Réka forgatókönyvíró nem 
vett részt a döntésben. Mit lehet tenni? 
Fetrengünk kicsit a porban, és felállunk, 
megyünk tovább, mert csak a mozgás visz 
előre. Általában minden problémára van 
két-három megoldási javaslatom.” F
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MÉDIA
1. Vidus Gabriella
vezérigazgató, RTL Klub
A piacvezető tévét vezeti.

2. Halkó Gabriella
gazdasági és stratégiai 
igazgató, TV2
Egyszerre az MTVA legnagyobb be-
szállítója és a TV2 egyik vezető em-
bere.

3. Kaminsky Fanny 
miniszterelnöki 
kommunikátor
Ő kezeli Orbán Viktor Facebook-ol-
dalát.

4. Vékási Andrea
igazgató-főszerkesztő, Nők 
Lapja
A Nők Lapját hetente 210 ezren ve-
szik meg. A kiadó menedzsmentjé-
nek tagja.

5. Kálmán Olga
műsorvezető, HírTv
Ha a műsorába bemegy egy politikus, 
annak hírértéke van.

6. Csikesz Erika 
vezérigazgató, SlágerFm
Az általa vezetett rádiónak 760 millió 
forintos árbevétele van.

7. Kende-Hofherr 
Krisztina 
tulajdonos, TMC Management 
Kft.
Tucatnyi celeb képviseletét látja el, 
médiamegjelenéseiket is intézi.

8. Veiszer Alinda
műsorvezető, HírTv
Műsora és maga is véleményformáló.

9. D. Tóth Kriszta
alapító-főszerkesztő, wmn.hu
A wmn.hu-t hetente 250 ezer egyedi 
látogató olvassa.

10. Rubint Réka 
fitneszguru 
880 ezer Facebook-követő. 
 
 
 

KÖZÉLET
1. Lévai Anikó
Orbán Viktor miniszterelnök 
felesége

2. Szemerkényi Réka 
nagykövet, Washington
A magyar diplomácia első embere az 
Egyesült Államokban, egyre értéke-
sebb kapcsolatokkal.

3. Karas Mónika 
elnök, Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság
Az általa vezetett hivatal megtor-
pedózta az RTL–Central Media-üz-
letet.

4. Handó Tünde 
elnök, Országos Bírósági 
Hivatal
Bármely ügyben kijelölheti az eljá-
ró bíróságot, ráadásul egy személy-
ben gyakorolhatja az összes kineve-
zési, áthelyezési, leváltási és irányítási 
jogkört is. Mindezt 2012-től kilenc 
éven át.

5. Schmidt Mária
főigazgató, Terror Háza 
Múzeum
Orbán Viktor belső köréhez tarto-
zik, újabban a Figyelő hetilap tulaj-
donosa is.

6. Bártfai-Máger 
Andrea
postaügyért és nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásért 
felelős kormánybiztos
Németh Lászlóné utódja, fontos kor-
mányzati területek tartoznak hozzá.

7. Hosszú Katinka
olimpiai bajnok úszó
Miatta újult meg az úszószövetség.

8. Orosz Anna
elnökségi tag, Momentum
A Momentum népszavazási kezdemé-
nyezése miatt nem pályázik Budapest 
a 2024-es olimpia megrendezésére.

9. Kapronczay 
Stefánia
ügyvezető igazgató, TASZ
Az egyik legfontosabb jogvédő szer-
vezetet vezeti.

10. Pardavi Márta
társelnök, Magyar Helsinki Bi-
zottság
A Helsinki Bizottság érte el, hogy az 
Emberi Jogok Európai Bírósága ki-
mondta, Magyarország jogszerűtlenül 
tartotta fogva a tranzitzónában a me-
nedékkérőket.

KULTÚRA
1. Havas Ágnes
vezérigazgató, Magyar Nem-
zeti Filmalap
Évi ötmilliárdot költhet magyar fil-
mekre, a Filmalapnál 170-en dolgoz-
nak.

2. Spengler Katalin
műgyűjtő
Férjével, Somlói Zsolttal a hazai kor-
társ műgyűjtés fontos alakjai. A ke-
let-európai akvizíciós bizottság tagjai 
a londoni Tate Modernben és a pári-
zsi Centre Pompidou-ban (itt a fotó-
bizottságot is erősítik.)

3. Eszenyi Enikő
igazgató, Vígszínház
A Vígszínház évente kétmilliárd fo-
rintból gazdálkodik, 280-an dolgoz-
nak ott, a Pesti Színházzal együtt 
évente 450 ezer néző látogatja az 
előadásokat. 

4. Törőcsik Mari
színész
Ha megszólal, arra felfigyel a szakma. 
Legutóbb Jordán Tamás szombathe-
lyi újraválasztásáért kampányolt.

5. Marton Éva
operaénekes
Az Operaház főtanácsadója, világhírű 
művész, a zeneakadémián is tanít.

6. Virág Judit
tulajdonos, Virág Judit  
Galéria
Az egyik legjelentősebb hazai aukci-
ósház alapítója, tulajdonosa.

7. Dávid Anna
igazgató, Magvető Kiadó
A Magvető az egyik legfontosabb 
szépirodalmi könyvkiadó, évi 300 mil-
lió forintos árbevétellel.
 
8. Fabényi Júlia
igazgató, Ludwig Múzeum
Az egyetlen hazai kortárs múzeumot 
vezeti, évi félmilliárd forintból gaz-
dálkodnak.

9. Pataki Ági
filmproducer, üzletasszony
Férjével, Kovács Gáborral két filmpro-
dukciós cégük van, évi 500 millió fo-
rintos árbevétellel.

10. Rosta Mária
producer
Szörényi Szabolcs felesége, a Szöré-
nyi művek kezelője, legutóbb Alföldi 
Róbert Passiójának producere volt.

MÓDSZERTAN
A legbefolyásosabb nők idei Forbes-lis-
tája úgy készült, hogy megvizsgáltuk 
a két korábbi lista tagjait, áttekintettük, 
mennyit változott a pozíciójuk az el-
telt egy, illetve két évben. Azután terü-
letenként megnéztük, az elmúlt évben 
ki mekkora hatást ért el, kiknek a szava 
volt fontos tavaly ezeken a területeken.

A Forbesnál a befolyás azt jelenti, 
hogy az adott személy mekkora hatás-
sal van a cégére, a környezetére, a tár-
sadalomra. Így szempont volt az adott 
személy rendelkezésére álló büdzsé, 
vállalatának árbevétele, nagysága, fon-
tossága a magyar piacon, létszáma. 
A háttérembereinkkel folytatott beszél-
getéseken és a szerkesztőségi szava-
záson is figyelembe vettük, hogy a je-
löltnek milyen kapcsolatai vannak, 
mennyire van beágyazva a politikába, 
könnyen el tudja-e érni a döntéshozó-
kat, tud-e befolyást gyakorolni jogsza-
bályokra vagy az iparágra, amelyben 
dolgozik.

Idén az Üzlet kategóriánk mód-
szertanát a Bisnode segítségével ki-
egészítettük egy kutatással is. A céga-
datbázist működtető cég kérésünkre 
a Magyarországon működő, árbevé-
tel szerinti 200 legnagyobb cég me-
nedzsmentjét nézte át. Azok a nők, 
akik a cégpapírokban vezetőként van-
nak bejegyezve, bekerültek a merítés-
be. (Gondot okoz, hogy sokszor fon-
tos pozícióban dolgozó nők hivatalosan 
nincsenek bejegyezve.) Csak Magyaror-
szágon működő cégeket, és itt dolgozó 
nőket vettünk bele a merítésbe. 

Az Üzlet kategóriában ezáltal a leg-
nagyobb árbevételű magyarországi 
vállalatok csúcsvezetői, második számú 
vezetői, pénzügyi vezetők és olyan be-
folyásos nők kerültek be, akik bár nem 
vezetnek nagyvállalatot, de a kapcsola-
taik, befolyásuk, hatásuk nagy, akár egy 
szűk területre is. Idén ebben a kategó-
riában a LinkedIn-kapcsolataik számát 
is megnéztük. A mindezek után elké-
szült nagyjából nyolcvanfős shortlistről 
a szerkesztőség szavazott, és a sorren-
det is mi állapítottuk meg. Figyeltünk 
rá, hogy a számokkal kevésbé mérhető 
pozíciókat is súlyukhoz mérten számí-
tásba vegyük.

A listát szerkesztette: Hermann Irén, 
közreműködött: Horváth Ivett és a 
Forbes szerkesztősége.
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Meghívhat
unk?

Egy kis 
pihenés neked is 

jár az állandó rohanásban! 
Ugorj be bármelyik Cserpes Tejivó 

üzletbe, válaszd új „Töltődj fel!” menünket 
változatlan áron, mindössze 990 Ft-ért!

1db aktuális 
Forbes magazin+

1db 
Cserpes Trudi

1db körözöttes 
uborkás szendvics

1db friss 
Forbes magazin

1db házi limonádé 
vagy házi jeges tea (3 dl)

V. Sütő utca         VIII. Corvin köz         XI. ALLEE         XII. MOM Sport
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Pisztács Beáta
üzemeltetéstervezési vezető 
Wizzair Hungary Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 490

Lucenkó Viktória 
innovációs igazgató
Auchan Magyarország Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 282

Barcza Ilona 
HR-igazgató
GE Energy Parts International, 
Magyarországi Fióktelep

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 276

Dobos Krisztina
cégvezető, pénzügyi, számviteli és 
HR vezető
Continental Automotive Hungary Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 221

Horváth Elekné
ügyvezető igazgató
ELMŰ Hálózati Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 107 + 45

Carra Anita
Lakossági Szolgáltatások Üzletág 
vezérigazgató-helyettes
Vodafone Magyarország Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 136,6

Polyák-Szíjj Zsuzsanna 
Cintia
cégvezető
Duna Aszfalt Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 124,5

Fábry Eszter
gazdasági igazgató
Nitrogénművek Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 115
Szakács Mónika
ügyvezető 
Hunland-Trade Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 114,5

Vida Ildikó
elnök
Közgép Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 101

Nemesné Palásti 
Katalin
gazdasági vezető
dm Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 76,5

Szakácsné Bajnóczi 
Katalin
ügyvezető igazgató
Hungary-Meat Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 74,3

Harsányiné Fodor 
Gyöngyi
tulajdonos, ügyvezető
Axiál Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 66,9

Őszi Csilla
ügyvezető
ZF Hungária Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 58

Fürné Papp Kitti
vezető tisztségviselő

Procter & Gamble Magyarország 
Nagykereskedelmi Kkt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 55,5

Torma Krisztina
gazdasági és adminisztrációs igazgató
Robert Bosch Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 51,7

Ranczné Rácz Gyöngyi
gazdasági vezérigazgató-helyettes
Videoton Autoelektronika Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 50

Langsteiner Mariann
lakossági operatív vezérigazgató-
helyettes
Invitel Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 44,4

Antal Viktória
országos pénzügyi és kontrolling 
igazgató
Schneider Electric Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 44,2

Lakner Zsuzsa
ingó- és ingatlanvagyonért felelős 
főigazgató 
HM El Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 43,2

Medovárszki Éva 
Erzsébet 
általános vezérigazgató-helyettes
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 36,2

Garai Andrásné
tulajdonos, vezérigazgató-helyettes
Gallicoop Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 34

Kovácsné Szatmári Éva
cégvezető
Kühne + Nagel Szállítmányozási Kft.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 31,4

Nagy Lajosné
kereskedelmi vezérigazgató
Mecsek Füszért Zrt.

Árbevétel (milliárd forint, 
2015): 31

MÓDSZERTAN
Idén a Bisnode-tól kapott adatok lehe-
tővé tették, hogy a legnagyobb árbevé-
telű magyar cégeknél több, vezető be-
osztásban lévő nőt is megtaláljunk. Mivel 
jelenleg nincs ennél teljesebb olyan lista, 
amelyből a vezetőnőket meg lehetne is-
merni, idén arra hagyatkoztunk, amit 
a Bisnode a hivatalos cégjegyzékek-
ben talált.

Megvizsgáltuk a száz legnagyobb, 
olyan Magyarországon működő céget, 
ahol a hivatalos iratokban be volt jegyez-
ve „első számú vezetőnek” nő (ide tarto-
zik például a vezérigazgató, az ügyveze-
tő, a cégvezető, az elnök, az első számú 
helyettes, illetve az igazgatósági elnök 
vagy tag). Keresésünket kiegészítettük 
a cégek honlapjain talált információkkal 
(de még a legnagyobb cégek sem min-
dig közlik vezetőik nevét). Továbbá meg-
néztük a száz legnagyobb olyan, Ma-
gyarországon működő céget, ahol a 2017. 
februári állapot szerint első számú veze-
tőnek nem voltak nők bejegyezve. Utób-
biakból a legnagyobb húsz céget közvet-
lenül is megkerestük, és megkérdeztük, 
van-e az első számú vezetőik között nő. 
(Nem mindenki válaszolt.)

Egy cégtől egy, lehetőleg a legmaga-
sabb beosztásban lévő vezető nőt válasz-
tottuk ki – ha egy szinten többen voltak, 
a cég profilja szerinti legfontosabb be-
osztásút –, nevüket a cég árbevétele sze-
rinti sorrendben közöljük.

Jé, mennyi nő!
Magyarországon kevés nő dolgozik csúcsvezető beosztásban az 

üzleti életben. De talán több, mint gondolnánk. A kétszáz legnagyobb 
magyarországi vállalatot átnéztük, megmutatjuk, kiket találtunk.

A LEGBEFOLYÁSOSABB MAGYAR NŐK
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