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PROGRAM

16:00 Köszöntők
16:10 Pósán Anna, Milton Friedman Egyetem: Munkahelyi wellbeing gyakorlatok 2022 - beszámoló a kutatás aktuális

eredményeiről
16:25 Dr. András Klára, EGIS: Munkavállalói  élményút a gyakorlatban
16:45 Czagler Zsuzsa - Révész Anita: Egyéni motivációs térkép - kulcs a megtartásban a maximális eredmény érdekében
17:05 Kerekasztal beszélgetés, kérdések, válaszok, hozzászólások
17:25 Zemlényi Tamás, UPS: Amiért a munkavállalók velünk maradnak - wellbeing, munkahelyi jóléti programok, 

mi az ami működik és mi az ami nem
17:45 Bencsik Andrea – Tóth Zsuzsanna – Jármai Erzsébet, Pannon Egyetem: GNH, a szervezeti boldogság 

mérésének eszköze hazai példák alapján
18:05 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
Megtartás, munkavállalói élmény, wellbeing a gyakorlatban
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Munkahelyi wellbeing gyakorlatok 2022
Beszámoló a kutatás aktuális eredményeiről

Előadó

Pósán Anna, a Milton Friedman Egyetem 
mestertanára. 

Több mint 25 éves vállalati HR vezetői és -
tanácsadói  tapasztalattal rendelkezik, 
legfőképp az új folyamatok kialakítása, az 
innovatív funkciók bevezetése, szabályozása és 
kommunikációja terén. 13 éve foglalkozik 
emberi erőforrás menedzsment témakörök 
oktatásával a Milton Friedman Egyetemen. 
Érdeklődési és kutatási területe a toborzás-
kiválasztás napjainkban speciális jellege, a fiatal 
generáció motiválásának hatékony formái.

Előadás ajánló

A COVID-19 járvány ráirányította a figyelmet 
arra, hogy a munkavállalók munkahelyi 
jóllétének kérdése ma sokkal fontosabb, mint 
korábban bármikor, és lényegesen összetettebb 
megközelítést igényel, mint amit megszoktunk. 
Ezért indítottuk el a kutatásunkat a hazai 
szemléletről és gyakorlatokról, továbbá ezért 
tervezzük, hogy a kutatás eredményeit széles 
körben megosztjuk és megvitatjuk majd a HR-es 
szakmai közösség körében. 

Május 24-én a kutatás aktuális eredményeinek 
bemutatására kerül sor.



Munkavállalói  élményút a gyakorlatban

Előadó

Dr. András Klára, EGIS HR igazgató

Szakmai pályája során a HR szinte valamennyi területét bejárta. 
Munkáját mindig a rendszerekben történő gondolkodás, a 
tökéletességre való törekvés és az innováció kísérte. Ez ma sincs 
másként. Gyakorlati tapasztalattal rendelkezik multinacionális 
vállalatok teljesítménymenedzsment, kompenzációs és 
javadalmazási rendszereinek felépítésében és működtetésében, 
vállalati HR stratégia kialakításában és megvalósításában.

A komplex humán kontrolling elemzések,  mérések, mutatószámok 
elkötelezett híve, éveken át ez volt a fő feladatköre, ezt tanította, és 
ebben a témakörben végzi tudományos tevékenységét, kutatásait is. 

Katalizátora volt új nagyvállalati HR rendszerek bevezetésének, 
működtetésének, tökéletesítésének. 2017-ben választották az EGIS 
Csoport HR igazgatójává, és jelenleg is 18 országban 4500 fő 
munkavállóért felelős. 

Ha ideje engedi, örömmel tart belső fejlesztéseket, tréningeket és 
folyamatosan figyeli a HR szakmai hazai ill. nemzetközi fejlődési 
trendjeit.

Előadás ajánló

A munkavállalói élmény tulajdonképpen leképezi, hogy 
hogy érzik magukat a kollégák a munkavállalói életciklus 
teljes időtartama alatt. A munkavállalói élményút és ezzel 
együtt a munkavállalói élmény már azzal kezdetét veszi, 
hogy egy álláskereső először mit hall a vállalatról, vagy mit 
lát a cég oldalán. Habár a kilépés lezárja a kolléga 
életciklusát egy cégnél, azonban a munkavállalói élmény itt 
nem ér véget, hiszen fontos, hogyan távozik, hogyan tekint 
majd vissza és mit mesél majd róla ismerőseinek baráti 
találkozókon, vagy partnereinek szakmai fórumokon.  A 
munkavállalói élmény megteremtése igen gazdag 
eszköztárral kivitelezhető, hiszen a munkához kapcsolódó 
munkavállalói igények teljeskörű és minél jobb kiszolgálását 
helyezi előtérbe. Hogyan gondolkodunk mi erről az Egisben 
és mit tettünk eddig azért, hogy az életciklus minden eleme 
élmény legyen - ezt fogom bemutatni.



Egyéni motivációs térkép – kulcs a megtartásban
a maximális eredmény érdekében

Előadók

Czagler Zsuzsa
Motivational Maps 
Business Practitioner & 
Trainer, ICF ACC Coach

Előadás ajánló
„Szinte villámcsapásként hatott rám, amikor 
először találkoztam Motivációs Térképezéssel.

A saját Térképem eredménye számokba öntve 
láthatóvá tette a szakma váltáskor tapasztalt 
érzéseimet, és megértettem pontosan mi is 
motivált a korábbi pozícióm elhagyására. 

Sőt, egy pillanat alatt megértettem azokat a 
korábbi eseteket is, amikor vezetőként 
elvesztettem néhány kollégát, mert nem 
tudtam motiválni és a cégnél tartani őket.”

Czagler Zsuzsa

Az előadásban a Motivációs térkép 
alkalmazási lehetőségeiről, módjairól lesz szó.

Révész Anita
Freeway Entertainment 
Group - HR Business 
Partner



Amiért a munkavállalók velünk maradnak - wellbeing, 
munkahelyi jóléti programok, mi az ami működik 

és mi az ami nem

Előadó
Zemlényi Tamás, Szenior Stratégiai HR Business Partner 
– Supply Chain HR Vezető - Szervezetfejlesztő – Tanácsadó –
Business & Executive Coach

Üzleti gondolkodású HR igazgató, stratégiai és vezetői 
tapasztalattal globális környezetben

22+ év nagyvállalati tapasztalat, elsősorban supply chain és 
termelési területen

15+ év stratégiai HR vezetői tapasztalattal rendelkezik, 
szervezetfejlesztési fókusszal

1000-től egészen 10 000 fős vállalatoknál szerzett 
tapasztalatot HR rendszerek kiépítésében és irányításában 
(BOSCH, GE Power&Water, Suez, UPS)

Évek óta mentorál startup cégeket, ahol a HR stratégia 
kialakításában és a vezetők fejlesztésében igyekszik segíteni

Előadás ajánló
A munkavállalók elkötelezettségének erősítése az 
egyik legjobb befektetés, amit egy vállalat megtehet. 
Mégis az látható, hogy erre nem áldozunk eleget. 
Minden cég igyekszik lépést tartani, figyelni a 
szomszédjait hogy hogyan is lehetne 
elkötelezettebbé tenni a munkavállalókat, hogyan 
lehetne munkavállalói élményt nyújtani - nézzük 
meg mi az ami működik, mi az amit nem kell 
erőltetni. Felsoroljuk a lehetséges elemeket 
elősorban a termelési iparágakra vetítve. Miért 
kellene végre nem a kilépő interjúkat elemezni 
hanem megkérdezni az elvihatott kollégákat arról, 
hogy miért maradnak nálunk.



GNH, a szervezeti boldogság 
mérésének eszköze hazai példák alapján

Előadó
Prof. dr. habil Bencsik Andrea, 
közgazdaságtudomány kandidátusa, 
gazdálkodás és szervezéstudományok PhD, a 
veszprémi Pannon Egyetem és a komarnoi
Selye János Egyetem egyetemi tanára. Fő 
oktatási-kutatási területe a HR, szervezeti 
viselkedés, szervezetfejlesztés, 
változásmenedzsment. Évtizedek óta 
kiemelten a tudásmenedzsment témakör 
kutatásával foglalkozik, melynek során a 
tudásmenedzsment rendszerépítés feltételei 
oldaláról közelítve került a kutatásai 
középpontjába a szervezeti feltételek között 
a well-being, a szervezeti boldogság 
kérdésköre. Számos folyóiratcikk, 
tudományos monográfia, szakkönyv, 
konferencia előadás fűződik nevéhez. 

Előadás ajánló

Bencsik Andrea – Tóth Zsuzsanna - Jármai Erzsébet 

GNH, a szervezeti boldogság mérésének eszköze hazai példák 
alapján 

A szervezeti siker mérésére használt indexek között napjainkban 
felértékelődött a soft tényezők szerepe. Közülük kiemelt 
jelentőséggel bír a well-being és a szervezeti boldogság, mely 
jellemzők a pandémiát követően egyre hangsúlyozottabb szerepet 
kapnak. Mérésük kihívást jelent a menedzsment számára, hiszen a 
rendelkezésre álló, korábbi években kidolgozott 
módszerek/indexek csak részben fedik le az értékelendő 
területeket. Az előadás hazai kutatások eredményeinek 
bemutatását célozza, melyben a buddhista kultúra feltételeire 
kidolgozott GNH of Business (Gross National Happiness) index 
alapján mért szervezeti boldogság eredményei kerülnek a fókuszba. 



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.


