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A KONFERENCIA FŐ KÉRDÉSE
A munkaadóknak 2016 közepére azzal kellett szembesülniük, hogy szinte kiürült a magyar munkaerőpiac. Ebben a kiélezett gaz-
dasági és munkaerő-piaci környezetben a növekvő fluktuáció mellett már nem csak a toborzás egyre nehezebb, de a munkaerő 
megtartása is. A munkatársak motiválása, a dolgozói lojalitás erősítése vagy a szervezetek belső gazdálkodásának átszervezése 
kulcskérdésekké váltak a hazai vállalkozások számára. 

Az IFKA Kft. vezette FEL-VÁLLAL projekt záró konferenciája ezekre a kérdésekre keresi a használható válaszokat. A résztvevőknek 
nem kínál kevesebbet, mint a nemrég lezajlott 5 regionális konferenciának, közel 830 hazai kkv humán átvilágításának, és a mint-
egy 15 ezer munkavállalói kérdőív tapasztalatainak sűrítményét.

A KONFERENCIA CÉLJA…
...a konferencia témájához kapcsolódóan megoldási módokat, utakat, lehetőségeket vázolni a hazai vállalkozásoknak, a jelenlegi 
munkaerőhiányos helyzet megoldására, könnyítésére, a HR-problémák kiküszöbölésére térségi és vállalati szinten egyaránt. 

Részleteiben a következőket szeretnénk: 
  több szempontból rávilágítani a foglalkoztatási nehézségek valódi okaira, hatásmechanizmusára;
  hazai jó céges gyakorlatokat megosztani;
  érzékeltetni a foglalkoztatási tendenciákat és a hosszabb távú megoldási lehetőségek kidolgozását;
  képet adni a közel 830 cég humán átvilágításáról, a GINOP 5.3.1 „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia 

régiókban pályázat” eredményeiről, tapasztalatairól;
  lehetőséget teremteni a résztvevőknek arra, hogy megismerjék a foglalkoztatást közvetlenül segítő kormányzati terve-

ket és a már meglévő lehetőségeket, illetve megfogalmazzák visszacsatolásaikat, további igényeiket a jövőbeli együtt-
működéssel kapcsolatosan.

Konferenciákon ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, a legfrissebb kutatási eredményeket számba véve, tapasztalatait 
felhasználva, az együttgondolkodásba az ország meghatározó szakembereit és a HR-szakma képviselőit is bevonva.

A SZERVEZŐK
A konferencia a FEL-VÁLLAL – FELelős VÁLLALkozások a rugalmas foglalkoztatásért  
(GINOP-5.3.1-14-2014-00010) projekt keretében valósul meg, az IFKA Iparfejlesztési  
Közhasznú Nonprofit Kft., a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) és a  
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom együttműködésében.

A FEL-VÁLLAL projekt konzorciuma, amellett, hogy 120 céget világított át, egyben  
önkéntes szakmai koordinátora volt a GINOP-5.3.1. konstrukciónak is.  
A konzorcium három partnerből áll: a vezető IFKA Iparfejlesztési Közhasznú  
Nonprofit Kft. a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-vel és a Kontakt  
Alapítvánnyal közösen vitte a projektet.



PROGRAM
09:00–09:30  Regisztráció, a vendégek fogadása
  Házigazdák: Horváth-Karip Krisztina és Cserey Miklós
09:30–09:40  Megnyitó, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. köszöntője
  Dr. Bárdos Krisztina, a FEL-VÁLLAL konzorciumot vezető IFKA Kft. ügyvezető igazgatója
09:40–11:05  Plenáris előadások
09:40–09:55  Munkaerő-megtartás 2017-ben Magyarországon: kérdések és válaszok
  Dr. Poór József, egyetemi tanár, CMC, a HSZOSZ elnöke, a BKIK tanácsadó-szolgáltató tagozatának küldötte
09:55–10:15  Nők a munkaerőpiacon
  Simon Attila István, Helyettes Államtitkár, NGM
10:15–10:35  Női foglalkoztatás, vagy inkább foglalkoztathatóság?
  Fűrész Tünde, miniszteri biztos, családpolitikai főosztályvezető, EMMI
10:35–10:50  Családbarát jelleg – az új munkahelyi mágnes?
  Tordai Ágnes, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője
10:50–11:05  Küzdés és fény a végeken: 830 hazai kkv humán átvilágításának tapasztalatai
  Kálmán Edina, munkaerő-fejlesztési csoportvezető, FEL-VÁLLAL szakmai vezető, IFKA Kft.
11:05–11:30  Kávészünet
11:30–12:30  Dolgozói megtartás, de hogyan? – Kerekasztal beszélgetés a hazai munkáltatók és munkavállalók aktuális 

helyzetéről, cselekvési lehetőségeiről 
  Moderátor: Cserey Miklós
 Résztvevők: 
 •  Tardos Katalin, tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
 •  Dr. Szabó Zsolt Péter PhD, egyetemi adjunktus, ELTE PPK, Szociálpszichológiai Tanszék
 •  Hollósi Szabolcs, a foglalkoztatási paktumok szakértője, BFH Európa Kft.
 •  Csengery Zsolt, ügyvezető, Deltaplast Kft.
12:30–13:30  Ebédszünet
13:30–15:30  Szekcióülések 

Interaktív munka szekciókban – céges jó gyakorlatokkal:
 •  Rejtett csoportok a munkaerő-piacon 

Szekcióvezető: Ujvári Enikő, munka-magánélet program vezető, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
 •  Általános munkaerő-megtartási eszközök 

Szekcióvezető: Kálmán Edina, munkaerő-fejlesztési csoportvezető, IFKA Kft.
 •  Igényelt és lehetséges kormányzati intézkedések hatása mikro szinten 

Szekcióvezető: Dr. Poór József egyetemi tanár
15:30–16:00  A szekciók összefoglalása, a konferencia zárása

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! IDE KATTINTVA TUD REGISZTRÁLNI!
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KAPCSOLAT

További információk: http://rugalmas-foglalkoztatasi-rendezvenyek.webnode.hu/
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