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ELŐADÓK ÉS ELŐADÁSOK 

  

Esze Viktória 

Pszichológus, családterapeuta jelölt; Az At Work Kft. tanácsadójaként napi szinten 
foglalkozik szervezetdiagnosztikai kérdésekkel. Ennek során kollégáival a 
pszichológiai mérés több módszerét, AC/DC eszközöket, teszteket is alkalmaznak. 
Álláskeresőkkel végzett több éves tanácsadói tapasztalatának köszönhetően pedig a 
munkapszichológia egyéni apsektusaira is rálátása van. 

Dr. Buzády Zoltán 

Egyetemi docens Corvinus Business School Menedzsment és leadership kutató, a 

Csikszentmihályi Mihály féle „Flow-Leadership” globális kutatási program és hálózat 

igazgatója, a Corvinus Business School egyetemi docense. Szakterületei a 

Leadership, Flow & vezetésfejlesztés valamint a Design Thinking. Számos 

nemzetközi versenyt nyert üzleti esettanulmányaival.  

"Tehetségmenedzsment és vezetés-szervezési audit adatvezérelt HR 

alkalmazással" című előadásában bemutatja a Fligby alkalmazás legfontosabb 

funkcióit, valamint a szofverrel szerzett szervezeti tapasztalatokat, és a fejlesztés 

további irányait, céljait. 

 

Az esetbemutatásuk során egy építőipari nagyvállalattal végzett, újszerű keretek között lebonyolított DC 
programról fognak beszélni. Tapasztalataik szerint a kompetenciamérés nyomban win-win helyzetté válik a 
szervezet és a résztvevők számára is, amint kilépünk a hétköznapi keretek közül. A megszokottól merőben 
eltérő körülmények, helyzetek nemcsak reálisabb megfigyelésekhez segítenek minket, de a résztvevők 
bevonódását és pozitív megélését is növelik – a programról olyan hangulatban távoznak, mint egy jól sikerült 
csapatépítőről. A jó élmény pedig a cégről alkotott képükre is pozitív hatással lesz. 

  

Molnár-Tóth Hajnalka 

A Wienerberger Téglaipari Zrt. HR szakembere, közel 15 éves nagyvállalati 
tapasztalattal. Elkötelezett az AC/DC módszertan iránt, azt minden 
lehetséges szemszögből megtapasztalta már -  résztvevőként, megfigyelő 
támogatóként és koordinálóként is. Inspirálja az új, a megszokott kereteken 
kívül való gondolkodás, az alkotás.   

 

http://integratedconsulting.hu/nc/rolunk/a-csapat/tanacsadok/cid/27/name/Szalay_L%C3%A1szl%C3%B3/
http://integratedconsulting.hu/nc/rolunk/a-csapat/tanacsadok/cid/27/name/Szalay_L%C3%A1szl%C3%B3/


   

 

 

Solymár Dóra 

Több mint 20 éve dolgozik fejlesztési területen. Vodafone HR csapatában lehetősége van 

új fejlesztési megközelítéseket kidolgozni és ezzel támogatni az üzleti gondolkodást és 

eredményeket. Fő területe a tanuló szervezet, visszajelzés kultúra, transzformációk soft 

támogatása, valamint a projekt kultúra kialakítása.  

Előadásában bemutatja az eddig kidolgozott módszertan elemeit és alkalmazási 

tapasztalatait. 

 

Makó Ferenc 

1994-óta foglalkozik emberek képzésével. Ez alatt a 25 év alatt különböző területeken 

fejlesztette a vállalatok versenyképességét és hatékonyságát. Kimagasló eredményeket ért 

el felső és középvezetők fejlesztése és értékesítés fejlesztés területén. Referenciák: MOL, 

Generali, Dreher, Novartis, Pfizer, TDK, Opel, Vodafone, Cargill, Datalogic, Borg Warner, 

stb. 

Csak azt tudjuk menedzselni, amit tudunk mérni. A Sensa a fejlesztési programokhoz 

mérési rendszert kínál és a mérhetőség okán szívesen dolgozik sikerdíjban is. Az 

előadásból megismerhetjük az Impact Fejlesztési Programok (IDP) kialakításának, 

megvalósításának és az eredmények mérésének módszertanát és tapasztalatait. 

 

 

 

Fekete Balázs 

Eredményorientált, stratégiai HR partner, 15 éves átfogó szakmai tapasztalattal a HR 

arénában. Szoros együttműködés révén a HR partnerkapcsolat minden vezetői és 

munkavállalói szintjein is bizonyított: HR stratégiák, teljesítménymenedzsment, 

vezetőfejlesztés és coaching. Specialitások: Employer branding # HR digital # 

Munkavállalói elkötelezettség # HR Projektmenedzsment # Stratégiai erőforrástervezés 

és analitika. 

Napjainkban a fluktuációkezelés kiemelt jelentőségűvé vált nem csak a termelő gyárak 

számára, a fizikai  dolgozóink megtartásának pedig egyik kulcseleme a közvetlen 

vezetőik többszintű, folyamatos fejlesztése. Honnan indultak a Continentalnal, hol 

tartanak most, és milyen kihívásokkal küzdenek a mindennapokban, milyen 

megoldásokat találtak – ezekre kaphatunk választ az előadásból. 

 

 

Hárskuti János 

A Humán Erőforrás és Menedzsment Tanszék, valamint a gazdaságtudományi 
tanszékcsoport vezetője a Milton Friedman Egyetemen. Közel két évtizedes tapasztalata 
van a felsőoktatásban. Végzettségét tekintve közgazda (MKKE). Posztgraduális 
tanulmányokat és DEA fokozatot szerzett a  Université de Nancy II-n, és MBA-t a Brunel 
University-n. Doktori (PhD) fokozatát a Szent István Egyetemen (SZIE) szerezte. Több 
évtizedes hazai és nemzetközi üzleti gyakorlattal rendelkezik, számos felsővezetői és 
igazgatósági pozíciót töltött be multinacionális bankoknál illetve nagyvállalatoknál itthon 
és külföldön.  

A rendezvény házigazdája reflexióival és kérdéseivel még izgalmasabbá teszi a szakmai 
előadásokat és eszmecseréket. 
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