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Az MKSZ tagságból fakadó előnyök 

1. Jogosultság a klubmenedzsment diploma megszerzésére, és lehetőség a CCM státusz 

megszerzésére. 

2. A Club Managers Association of Europe kétszintű képzési rendszerében való részvételt biztosít – a 

klubigazgatói diplomát (CMDip) és a nemzetközileg is elismert Certified Club Manager (CCM) diplomát. 

3. Európában kizárólag a CMAE tagok jelentkezhetnek a klubmenedzsment diploma valamint a CCM 

diploma megszerzésére, mellyel azon elit klubhoz csatlakozhatnak, akik már bizonyították választott 

szakmájukban a mély és alapos tárgyi ismereteiket. 

4. Minden MKSZ tag automatikusan megszerzi a CMAE tagságot is külön tagdíjfizetés nélkül. 

Képzési lehetőségekhez való hozzáférés 

A CMAE a régiós és szövetségi partnereivel Európa-szerte képzési programokat, eseményeket szervez 

a workshopoktól a szemináriumokon keresztül egészen a konferenciákig. A CMAE tagokat szeretettel 

várják ezen események bármelyikére, ezzel páratlan képzési lehetőségekhez juttatva őket. 

Éves konferencia 

A CMAE minden évben megszervezi klubmenedzsment témakörben az Éves Konferenciáját, melyen a 

CMAE tagok részt vehetnek. 

A CMAE tagokat bátorítjuk a CMAA Világkonferencián való részvételre is, amit barátaink a Club 

Managers Association of America szövetség keretein belül szerveznek meg évről évre. Ezen a kiváló, 5 

napos eseményen több, mint 80 képzési előadás hallgatható meg, melyek a klubmenedzsment 10 fő 

kompetencia területének mindegyikét lefedi. Azon CMAE tagok, akik legalább 1 MDP tanfolyamon 

részt vettek az utóbbi két évben, ingyenesen regisztrálhatnak a Világkonferenciára. 

Klubigazgatók világhálózata 

A CMAE tagságán keresztül lehetőséget kapnak a tagok arra, hogy társ klubigazgatóikkal kapcsolatot 

építsenek (virtuálisan az online hálózatunkon keresztül, és fizikailag is az általunk szervezett 

eseményeken) Európa-szerte, az USÁ-ban, Kanadában, Dél-Afrikában valamint Ausztráliában és a világ 

számos országában. 

Ez a kapcsolatrendszer nem csak a klubigazgató, de a klubtagok számára is hasznos lehet, ahol a 

klubigazgató dolgozik. Klubtagjaidnak segítségére lehetsz eljutni világszerte igazán neves klubokba, 

mely segítséggel igazán professzionális klubigazgatóvá válhatsz a szemükben, a szekértelem forrása, a 

szakterületed igazi ismerője lehetsz. 

CMAE e-kommunikáció 

Minden CMAE tag automatikusan megkapja havi több alkalommal is kommunikációs leveleinket, 

melyben többek között a „legjobb gyakorlatokat” osztjuk meg a Tagokkal a Tribal Tuesday’s, 
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ClubNetworker hírlevelünkben, valamint havi hírlevelünkben CMAE eseményekkel, régiós és 

szövetségi partnereink eseményeivel, iparági hírekkel, állásajánlatokkal és sok minden mással 

találkozhatsz. 

Clubhouse Europe Magazin 

Minden tagunk negyedévente megkapja a nyomtatott formában megjelenő Clubhouse Europe 

Magazint, benne továbbképzést célját szolgáló, iparági szakértők tollából származó, és legjobb 

példákat bemutató cikkeket olvashatsz. 

Online csoportok 

Facebookon a CMAE-nek a zártkörű csoportjához csatlakozhat minden tag, ahol tanácsért lehet 

fordulni társ klubigazgatókhoz, tapasztalatokat lehet megosztani, beszélgetéseket lehet 

kezdeményezni, melyből más tagok is hasznosíthatnak információkat. 

Álláshirdetések 

A CMAE minden megnyíló álláslehetőséget elhelyez honlapján, melyről kéthetente emailt is küldd. 

Azon CMAE tagjaink, akiknél pozíció áll nyitva, ugyancsak elhelyezhetik hirdetéseiket honlapunkon. 

Más klubok elérése 

Talán az egyik legkevésbé értékelt előnye a tagságnak, hogy szeretettel várják tagjainkat világszerte a 

klubok jelentős részében. 

Exkluzív és kedvezményes árak a CMAE vállalati partnereitől 

A CMAE azon szerencsés helyzetben van, hogy számos igen közkedvelt márka támogatását bírja, akik 

felkarolják azon kezdeményezésünket, melyben exkluzív és kedvezményes árakat biztosítunk 

partnereink áruinak és szolgáltatásainak díjából, ezzel jóval nagyobb mértékű megtakarítást elérve 

klubod számára, mint amekkora a CMAE tagság mértéke. 

Közös képviselet szakvásárokon (átmenetileg felfüggesztve a tevékenység) 

Az MKSZ keretein belül a tagok által képviselt szervezetek különböző turisztikai szakvásárokon lépnek 

fel közösen, így különösen, de nem kimondottan golfvásárokon és utazási kiállításokon. Az MKSZ 

minden tagjának joga van delegálni saját szervezetét a közös megjelenésű standra személyes, avagy 

virtuális képviselettel. 

Közös beszerzések 

Az MKSZ összegyűjti tagjai igényeit, és azokat témakörönként csoportosítva, egyként lép fel tárgyaló 

partnerként a különböző beszállítóknál, ezzel jobb kondíciókat elérve a pálya-karbantartási anyagok, 

gépek, berendezések terén. 
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Reasons to join HCMA 

 

Listing of CMAE membership benefits 

Eligibility to gain the CMDip and CCM designations 

The CMAE offers club managers two levels of certification - the Club Management Diploma (CMDip) 

and the globally-recognized Certified Club Manager (CCM). 

In Europe, only CMAE members can apply to sit the Club Management Diploma (CMDip) and Certified 

Club Manager (CCM) exams and join the elite group of club managers from all over the world that have 

demonstrated a detailed and in-depth knowledge of their chosen profession. 

Access to education opportunities 

The CMAE together with our regions and alliance partners across Europe regularly stage educational 

events, from workshops and seminars to conferences. CMAE members will enjoy being welcomed at 

any of these events, giving access to an unrivalled network of educational opportunities. 

Annual conferences 

The CMAE organizes the European Conference on Club Management which CMAE members are able 

to attend. 

CMAE members are also encouraged to participate in the World Conference on Club Management, 

which is organized by our friends at the Club Managers Association of America (CMAA). This superb 5-

day event features over 80 education sessions covering all ten of the core competencies of club 

management. CMAE members will be able to register for the conference for free providing they have 

attended at least one MDP course in the 2 years prior to the conference. 

The Global network of club managers 

Membership of the CMAE gives you the chance to meet (virtually in our online network as well as 

physically at our events) and build relationships with colleagues doing the same jobs at clubs all over 

Europe, and also in the USA, Canada, South Africa, Australia and many other regions of the world. 

These relationships can not only be personally beneficial, but also for members of the club where you 

work. You can help them perhaps visit and experience some of the great clubs of the world, and this 

will help you, as their club manager, clearly establish yourself as the professional club manager and 

the source of expertise and knowledge in your field. 

CMAE e-communications 

All CMAE members will be automatically subscribed to a number of monthly communications from us, 

including best practice advice from CMAE members in our Tribal Tuesday's, ClubNetworker, our 
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monthly e-newsletter which is packed full of information and news about the activities of the CMAE, 

regions and alliance partners, industry news, jobs, events and much more. 

Clubhouse Europe Magazine 

All CMAE members receive a hard copy of Clubhouse Europe magazine, the CMAE's quarterly magazine 

of club management. Featuring educational articles from industry experts as well as examples of best 

practice from other club managers. 

Online Group 

The CMAE has a private group set up for CMAE members on Facebook, where members can call on 

their fellow tribe members for advice, start discussions and share experiences, so that other members 

can benefit, or share any news you have. 

Jobs Board 

The CMAE promotes job opportunities via our website jobs board, where vacancies will also be emailed 

on a bi-weekly basis. CMAE members who are recruiting for management positions at their clubs are 

able to advertise vacancies on our jobs board. 

Access to other clubs 

Perhaps one of the most under-valued benefit is that as a CMAE member, you will be welcomed at the 

vast majority of clubs around the world. 

Exclusive and preferential rates from CMAE Corporate Partners 

The CMAE is fortunate to have so many blue-chip brands supporting our initiatives, and CMAE 

members enjoy exclusive and preferential rates on goods and services provided by many of these 

companies, providing you and your club with savings far beyond the annual CMAE membership fee. 


