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15:30     Köszöntők
15:45  A MI lehetőségünk – a kiteHRjesztett szervezeti intelligencia és a jövőállóság összhangja

Debreczeni Eszter, szervezetfejlesztő, esthra-HR Orchestration
16:10 Mesterséges Intelligencia a Coachingban - Bölcskei Mónika coach, facilitátor, New Human Bridge

Solutions és dr. Simon Márta, neurológus, life coach
16:30 Digitális megoldások és adatalapú HR megközelítések a K&H csoportban

Végh József, HR igazgató, K&H Csoport 

16:50     Kerekasztal beszélgetés, kérdések, válaszok, hozzászólások

17:20 HR &OD feladatok a szervezet digitális transzformációjában

Ságodi-Sturm Hajni, Global Organization Effectiveness Lead Transformations, SHELL

17:40 Robotok között éled minden időd - Soós Edit, Képzés fejlesztési vezető, EGIS csoport 

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.
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Előadók és előadás ajánlók
Mesterséges intelligencia a HR-ben

2022. március 31. 15:30 – 18:30 h - online konferencia



A MI lehetőségünk – a kiteHRjesztett szervezeti 
intelligencia és a jövőállóság összhangja

Előadó
Debreczeni Eszter HR és Digital Workplace Stratéga, 
AI Evangelista 

A jövőálló szervezetek közös építése. Ez az, ami 
igazán érdekel. A technológia-ember-purpose
összehangolása.

Közel 20 évig nemzetközi cégek (DHL Pepsi, 
Microsoft) HR vezetői pozícióiban gyűjtöttem 
mindehhez a tapasztalatot. 2017 óta keresem a saját 
hangzásom. Ekkor terjeszetettem ki a lehetőségeim a 
saját cégemben (esthra-HR Orchestration) és azóta 
többfajta műfajban játszottam sokféle céggel (Audi, 
SHELL, DLL, Memoq). 

Hol a  High Human, hol a High Tech szenvedélyem 
szól erősebben egy-egy feladat kapcsán, alapvetően 
azért a sztereó és a DOLBY (high Tech-Human-
Purpose) helyzetek érdekelnek mostanság a 
legjobban. Különösen az, hogy a mesterséges 
(nekem: augmented) intelligencia hogyan járulhat 
hozzá egy jobb világhoz. 

München mellett élek, két csodálatos gyerek 
anyukájaként. Ezt pedig nem adnám át semMI 
pénzért senkinek.

Előadás ajánló
A tudatos döntés a jövőben és a HR-ben is az emberé. 

De miért is ne terjeszthetnénk ki a nézőpontjainkat, hozhatnánk jobb döntéseket és 
válhatnánk a technológia segítségével jobb vezetőkké, építhetnénk jövőállóbb, sikeres 
cégeket?

A kiterjesztett (augmented) intelligencia a HR számára is sok új lehetőséget tartogat. 

• Hogyan kezdjük el a MI-t (is)? Főleg, ha még nem is tudom, hogy a MI az mi 😊

• MIÉRT fontos, és HOGYAN lehet ezt jól csinálni?

• Mik a MI és a HR kapcsolódási pontjai?

• Hogyan tudjuk a MI-t közösen megismerni, a potenciált feltárni és kipróbálni? 

• Hogyan használhatjuk a MI-t szervezetfejlesztési eszközként – a kultúránkat, 
működésünket tesztelő lakmusz papírként? 

Az előadásban ehhez szeretnék inspirációt és ötleteket adni. 

Lesz szó MI-ndenről, ami ahhoz kell, hogy közösen rakjuk össze azt a HR víziót – amiben egy 
High Tech-High Human- High Purpose alapú szervezet a cél. Ezt építeni már holnaptól lehet. 

Mert a tudatos döntés a MI-ről is a MIénk. 



Mesterséges Intelligencia

a Coachingban

Előadók
Bölcskei Mónika coach, facilitátor, New Human Bridge Solutions 
és dr. Simon Márta, neurológus, life coach

Mónika több, mint két évtizedes HR szakmai múlttal, pedagógus és 
HR diplomával, számos fejlesztői képesítéssel rendelkező 
szakember. Szenvedélyes felfedezője saját életének csakúgy, mint 
mindful megfigyelője és szakmai támogatója szervezeteknek és 
vezetőknek. 

Márta orvos szülők gyermekeként lett neurológus, alvásterapeuta 
majd life coach. Több, mint egy évtizedet dolgozott kórházban, ahol 
megtapasztalta, hogy a betegségek kialakulását és a csodaszámnak 
számító gyógyulásokat a páciensek gondolkodásmódja is jelentősen 
befolyásolja. 2015 óta kizárólag magánpraxisban foglalkozik a 
stresszoldáson keresztül az emberek gyógyításával és jóllétével. 

Az előadók építenek egymás tudására és tapasztalatára. Emberi és 
szakmai egymásra találásuk indította el ezt az új szolgáltatást.

Előadás ajánló
A rövid előadás során az érdeklődők 
röviden megismerhetik a kombinált 
módszertan alapját, és a készülékek 
alapszintű működését. 

Az előadók néhány esettanulmányon 
keresztül kívánják megmutatni, hogy 
milyen eredményeket lehet 1 óra MIR 
Coaching alatt elérni. Az előadás csak 
betekintő, így sajnos minden részletet 
nem tud megmutatni. Az érdeklődők 
kérdései viszont tovább vihetnek ebben 
az izgalmas megismerésben.



Digitális megoldások és adatalapú HR 
megközelítések a K&H csoportban

Előadó

Végh József a 2008 óta a K&H Csoport HR igazgatója. 
Előtte az Unilever és a Telenor hazai és nemzetközi 
részlegeinél látott el hasonló feladatokat, Belgiumban, 
Németországban, Hollandiában és Norvégiában. 

Munkája mellett a Bankszövetség HR 
Munkacsoportjának elnöke. A K&H Csoportnak mintegy 
négyezer munkavállalója van, és piaci szereplőként, de 
munkáltatóként is élenjár a digitalizáció területén

Előadás ajánló

Az előadás egyik témája a toborzás kihívásai, illetve az 
arra adott új válaszok, amelyek nemcsak versenyelőnyt 
jelenthetnek a K&H számára, hanem egy HR paradigma-
váltás részei is. A „digitális öntoborzás” egy egészen új 
megközelítés, amelyen dolgozunk, és amibe egy rövid 
bepillantást nyújtok. A másik téma az adatbányászat HR 
kísérletei a K&H Csoportnál a fizetéspolitika javítása 
érdekében. Remélem, hogy már maga a cím is elég 
izgalmas!



HR &OD feladatok a szervezet digitális 
transzformációjában 

Előadó
Ságodi Hajni szervezetfejlesztő és (team) coach a Shell 
hágai központjában. Stratégiai átalakításokat vezet 
világszerte, az utóbbi években főként a Digitális és az 
Energia Transzformációhoz kapcsolódó projekteken. A 
European Organisation Design Forum Elnökségi tagja. 
Több mint 25 éve dolgozik nemzetközi vállalatokkal (pl. 
Shell, Philips, Booking.com), Szabadidejében 
ÉNtérKÉPem (enterkepem.hu) könyveket ír, amelyekben 
a vezetőkkel használt coaching eszközöket fordította le a 
fiataloknak, és amelyekkel elnyerte AZ ÉV COACH 
KÖNYVE 2021 díjat.

Előadás ajánló
Mit csinál egy dinószaurusz óriás cég az OD-vel és a HR-
rel, és mit csinál az HR/OD, hogy a dinószauruszt az 
Amazon és Facebook mai digitális világába vezesse? 
Milyen HR és OD támogatásra van szüksége egy 
identitáskrízisben lévő multinak? Ezekről a kérdésekről 
beszélgetünk, és konkrét gyakorlati példákon keresztül 
bepillantás adok a világszerte nagy elismerésnek 
örvendő Shell OD munkába.



Robotok között éled 
minden időd

Előadó
Soós Edit, Képzés fejlesztési vezető, EGIS csoport 

Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezem képzés-fejlesztés, coaching, vezetés- és 
szervezetfejlesztés terén, számos transzformációban, rendszerbevezetésben vettem részt.

Végzettségemet tekintve mérnök vagyok, majd OD tanácsadást és pszichológiát tanultam. A 
folyamatos tanulás jegyében több módszer-specifikus képzést végeztem, módszertani 
akkreditációval rendelkezem. Hiszek a fejlődés, a változás és az innováció erejében, valamint 
abban, hogy képesek vagyunk túlszárnyalni önmagunkat a mindennapokban, akár egyéni, 
akár csapat, akár szervezeti szinten.

Szemléletemet nagyban alakította vezetői múltam, sok éves tapasztalatom számos 
iparágban, multi-környezetben, de különösen az a lankadatlan kíváncsiság, amellyel napról 
napra fejlődök, hogy többet, jobbat és relevánsabbat kínáljak egyéneknek, csapatoknak. , és 
szervezeteknek egyaránt.

Elszánt ellenfele vagyok a status quo minden formájának! 2019-től az Egis csoport Képzés 
fejlesztési vezetőjeként, majd 2021-től a Munkavállalói Életciklusmenedzsment Főosztály 
vezetőjeként keresem a megfelelő HR válaszokat a digitális kor kihívásaira digitális 
megoldásokkal.

Előadás ajánló

A robotizáció 
számtalan 
lehetőséget nyújt a 
recruitment és a HR 
adminisztráció 
területén. 

Az előadás ban az 
EGIS-nél bevezetett 
megoldásokba 
kapunk bepillantást



A program 
házigazdája

Házigazda és moderátor
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.

Ajánló
A rendezvény házigazdája reflexióival 
és kérdéseivel még izgalmasabbá teszi 
a szakmai előadásokat és kerekasztal 
beszélgetéseket.


