
A toborzás, kiválasztás, 
javadalmazás legjobb gyakorlatai 

a munkahelyeken
2022. január 27. 15:30 – 18:30 h

online konferencia



PROGRAM
15:30     Köszöntők
15:40     Sebestyén Éva, Quest/One Identity, Senior HR Business Partner, Site Leader: Kihívások egy informatikai 
cégnél a New Work jegyében
16:00     Kerti Piroska, GE Power, Senior Total Rewards Manager Europe: Nagyvállalati válaszok a    globalizálódó 
munkaerőpiac kihívásaira
16:20     Frajna Piller Annamária, HR tanácsadó: Hogyan alakulnak a bérek itthon idén?
16:30     Kerekasztal beszélgetés, kérdések, válaszok, hozzászólások
17:00     Toldi Gábor, DTC Solution, ügyvezető: Harc a munkaerőért, avagy a recruitment mint üzleti kockázati 
tényező
17:20     Fata László, Cafeteria TREND Magazin Alapító, juttatási szakértő: Tai Chi kőműveseknek, avagy a juttatások 
ÉRTÉKesítése
17:40     Dr. Poór József Dsc, HSZOSZ elnök, SJE egyetemi tanár, Jenei Szonja, SJE Phd hallgató, Módosné Szalai 
Szilvia, SJE Phd hallgató, Dr. habil. Szabó Szilvia, METU docens, HSZOSZ alelnök: Kilábalás - ÚJRANYITÁS -
NÖVEKEDÉS menedzsment és HR hatásai a Koronavírus árnyékában
18:00     Kerekasztal beszélgetés, kérdések, válaszok, hozzászólások 
18:30     Zárás
A program házigazdája: Hárskuti János a Humán Erőforrás és Menedzsment Tanszék, valamint a 
gazdaságtudományi tanszékcsoport vezetője a Milton Friedman Egyetemen.



Előadók és előadás ajánlók



Sebestyén Éva: Kihívások egy informatikai 
cégnél a New Work jegyében

Előadó
• Sebestyén Éva, a One Identity Hungary 

Senior HR Business Partnerként 40+ 
vezetővel és egy nemzetközi HR csapattal 
dolgozik együtt a ~160 magyarországi 
dolgozó által formált szoftver fejlesztő és 
azt támogató csapatok hatékony 
működésén a HR minden szakterületének 
legmegfelelőbb kiaknázása által. A Site 
Leadership csapat tagjaként felel a 
magyarországi irodák hatékony 
működéséért. Közel 5 éve erősiti a helyi 
HR és vezetői csapatot 15+ év HR 
tapasztalattal. Elhivatott és innovatív HR 
szakembernek tartja magát.

Előadás ajánló
• Sebestyén Éva előadásában az IT 

szektorban tapasztalható 
változásokkal ismerkedhettek meg 
a toborzás és a javadalmazás 
területén, amiket az elmúlt időszak 
tendenciái hoztak magukkal és a 
New Work irányzat képvisel. 
Emellett olyan konkrét gyakorlati 
kihívásokat és arra tervezett 
válaszokat fogalmaz meg az előadó, 
amiket más hasonló piaci szereplők 
is megfontolhatnak.



Kerti Piroska: Nagyvállalati válaszok a    
globalizálódó munkaerőpiac kihívásaira

Előadó
• Bérszakértő, javadalmazással foglalkozó  

HR szakember. Szakterülete a bérpiaci 
felmérések és alkalmazásuk a vállalati 
gyakorlatban. Korábban tanácsadóként 
elsősorban munkaköri rendszerek 
kialakítását, munkakörök piaci árazását és 
komplex ösztönzési rendszerek felállítását 
segítette.  Jelenleg a GE Gas Power 
európai Senior Total Reward Partnereként 
12 országban felelős a dolgozói 
értékajánlat megfogalmazásáért és az 
üzletágban világszerte dolgozó mintegy 
23 ezer fő részére versenyképes bérsávok 
kidolgozásáért.”

Előadás ajánló

• Gyorsan változó világunkban sokat 
jelent a kreatív és rugalmas 
alkalmazkodás. Így van ez a 
bérpolitikák változtatásával is? 
Vajon mi a nagyobb érték a 
munkavállaló számára? A 
kiszámíthatóság és 
számonkérhetőség vagy a rugalmas 
alkalmazkodás? Hogyan 
egyensúlyozzuk k a munkáltatói és 
munkavállalói igényeket?



Frajna Piller Annamária: 
Hogyan alakulnak a bérek itthon idén?

Előadó
• HR szakértő, a HSZOSZ elnökségi tagja. 

Több mint 25 éve dolgozik a 
szervezetek és munkatársaik 
fejlesztéséért különböző 
munkakörökben és szerepekben. A 
dolgozói elkötelezettséget és 
hatékony munkavégzést támogató HR 
rendszerek fejlesztését tartja 
küldetésének. Elkötelezetten szolgálja 
a szakmai tudásmegosztást és 
tapasztalatcserét, az innovatív HR és 
szervezetfejlesztési módszerek, 
megoldások, gyakorlatok széles körű 
elterjesztését.

Előadás ajánló

• Pillanatkép a hazai bérek idei 
alakulásáról és az azt befolyásoló 
tényezőkről szabadon 
hozzáférhető adatok 
segítségével



Toldi Gábor: Harc a munkaerőért, avagy a 
recruitment mint üzleti kockázati tényező

Előadó

• A Trenkwalder Kft. központi 
régióigazgatójaként, több mint 
2000 kölcsönzött munkavállaló 
foglalkoztatásáért felelt. Később a 
HVG HR Center igazgatói pozícióját 
töltötte be 6 éven keresztül. 
Jelenleg recruitment 
tanácsadóként a DTC Solution 
ügyvezetőjeként a Social Talent, 
Firstbird márkák magyarországi 
partnereként tevékenykedik.

Előadás ajánló
• A munkaerőpiac olyan új arcát mutatja amely 

sokat látott HR szakemberek számára is okoz 
meglepetést. Az üzletnek nincs más választása 
mint megérteni, a lehetőségeink korlátozottak 
és nincs csoda pirula ami megoldja a 
munkaerőhiány és a bér spirálból adódó 
gondokat. 

• A munkaerő toborzás és a megfelelő létszám 
biztosítása egy üzleti szempontból kockázati 
tényezővé vált amely a toborzási szakmát egy 
stratégiai szintre repíti. Amely egyben olyan 
lehetőség is a toborzási szakmának amelyre 
először van példa hazánkban. Vannak 
megoldások, és azok mixét kell 
alkalmazzuk,egyúttal hosszabb távon kell 
gondolkodjunk!



Fata László: Tai Chi kőműveseknek, 
avagy a juttatások ÉRTÉKesítése

Előadó
• Fata László juttatási szakértő, a Cafeteria TREND magazin 

alapítója, szerkesztője az Országos Humánmenedzsment 
Egyesület elnöke.

• Eddigi munkája során - az elmúlt 17 évben - több mint 70.000 
munkavállalót érintő juttatási rendszerhez adott közvetlenül 
tanácsot. 

• A tanácsadói tudását a Cafeteria TREND magazin mellett több 
száz fős konferenciákon, hírlevelében, egyetemeken, és eddig 
megjelent három könyvében osztja meg az érdeklődőkkel.

• A juttatásokhoz kapcsolódóan rendszeres kutatásokat végez 
Szent István Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem 
munkatársaival együttműködve.

• Rendszeresen nyilatkozik a szakértői területéhez 
kapcsolódóan az MR1-Kossuth Rádióban, RTL Klubon, M1-en, 
Duna TV-n, a Haszon magazin, HVG, Világgazdaság, HR Portál, 
Napi gazdaság stb. hasábjain is. 

Előadás ajánló
• A munkáltatói tudja, hogy neki jó, ha 

ad ilyen juttatást...

• A munkáltató azt is tudja, hogy a 
munkavállalónak jó, ha kap ilyen 
juttatást...

• A munkavállaló viszont köszöni 
szépen, NEM KÉRI.

• Hogyan válasszunk, mutassunk be 
juttatásokat úgy, hogy a 
munkatársaink akár fizessenek is érte.

• ...vagy különösen örüljenek, hogy 
részesei lehetnek ennek.



Dr. Poór József Msc, Jenei Szonja, Módosné Szalai Szilvia, Dr. 
habil. Szabó Szilvia: Kilábalás - ÚJRANYITÁS - NÖVEKEDÉS 
menedzsment és HR hatásai a Koronavírus árnyékában
Előadók

• Dr. Poór József Dsc, 
HSZOSZ elnök, SJE 
egyetemi tanár, 

• Jenei Szonja, SJE Phd
hallgató

• Módosné Szalai 
Szilvia, SJE Phd
hallgató

• Dr. habil. Szabó 
Szilvia, METU docens, 
HSZOSZ alelnök: 

Előadás ajánló
• Az előadásunk 

bevezetőjében a teljesség 
igénye nélkül utalunk a 
nyitás, újrakezdés és 
megújúlás néhány 
alapvető jellemzőjére. Ezt 
követően áttekintjük a 
témával kapcsolatban 
2021. második félévében 
lefolytatott empirikus 
kutatásunk néhány 
kulcsfontosságú 
eredményeit és 
tapasztalatait.


