FELJEGYZÉS
készült, a HSZOSZ miskolci HR Klub ülésén,
Időpontja: 2019. június 20. 16:30 óra
Helyszín: Tudomány és Technika Háza, Miskolc

Jelen vannak:
Molnárné Palotai Mariann
Lakatosné dr. Szuhai Györgyi
Dr. Stadinger Csaba
Kiss Krisztina
Soltész Eszter
Üszögh Lajos
Üszögh Dávid
meghívottként: Kiss László, a Tudomány és Technika Háza ügyvezetője
A rendezvényt szervezte és levezeti Molnárné Palotai Mariann.
A tervezett napirend:
1. Bemutatkozás Soltész Eszter új tagunk részéről.
2. Miskolci HR Klub szerepéről, esetleg majd HR Fest Miskolc lehetősége.
3. Honlap: pályázat HSZOSZ Szakértői névjegyzékébe valamint
4. A Tudástárral kapcsolatos tudnivalók ismertetése.
5. Klubvezető választás.
A megbeszélés megkezdéseként, a helyszínül szolgáló Tudomány és Technika Házában
bejárás, a megújuló épület megtekintése.
1.

A tárgyaló terem elfoglalása után, Soltész Eszter új tagunk bemutatkozása, aki a
Szerencsejáték Zrt. Miskolci Értékesítési Régió Miskolc, humánmenedzseri pozícióját
tölti be.

2.

A tervezett Miskolcon megrendezendő, nagyszabású HR rendezvény irányvonalának
meghatározása: külsős céget vonjuk be vagy magunk kezdünk hozzá a rendezvény
lebonyolításához? Megállapodtunk abban, hogy szükségünk van egy profi
rendezvényszervező cégre, a háttérmunkálatok elvégzéséhez, annak emberi és
eszközfeltételeihez, a médianyilvánosság biztosításához illetve jogi szempontból
(szerződéskötések) is. Kiss László elmondása szerint, a cégük már szeretett volna egy
hasonló rendezvényt létrehozni, azonban a szakmai hátteret nem tudták hozzá
biztosítani. Esetünkben, Dr. Hegedűs Henrik PhD főtitkár úr biztosított a HSZOSZ
szakmai támogatásáról, illetve a miskolci klubtagok szintén. A HSZOSZ hasonló
esetekben koordináló szerepet javasol, így a miskolci HR Klubnak is. Ezzel együtt a
potenciális szponzorokkal a kapcsolattartás is rajtunk keresztül történik. A
rendezvényszervező cégtől VIP jegyekben egyezzünk meg (pl. 30db), de ezek száma a
rendezvény tervezett nagyságától függ.
Három pillérben határoztunk meg az alapokat: szakmai tartalom, költségvetés és
a rendezvény technikai megszervezése.
Kiss László biztosította a jelenlévő klubtagokat, hogy a cége részéről szívesen
kapcsolódik, mint szervező cég.
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A költségvetéshez szükséges anyagi erőforrások megteremtéséhez a jelenlévő
Klubtagok a kapcsolatrendszerükön keresztül keresnek szponzorokat illetve erről a
feladatról a jelen nem lévő Klubtagok is tájékoztatást kapnak.
A rendezvény tervezett időpontját 2020. április vagy május hónap (ezt a következő
klubtalálkozón pontosítani szükséges). Ehhez a szponzorációs tárgyalásokat már
szeptember hónapban meg kell kezdeni, hogy az érintett cégek a jövő évi költségvetésük
készítésekor számoljanak ezzel.
A rendezvény szakmai tartalmához is meg kell határozni az alap témát, a fő
irányvonalat: ehhez sok jó ötlet fogalmazódott meg. Kiss Krisztina felvállalta, hogy
ezeket a következő (szeptemberi) találkozóig gyűjti és rendszerbe foglalja. Köszönet
érte!
3. Röviden a HSZOSZ honlappal kapcsolatos újdonságok kerültek szóba: a pályázati
lehetőség HSZOSZ Szakértői névjegyzékébe történő bekerülésre. A holnapon
letölthetőek a szükséges nyomtatványok, amelyeket a pályázóra vonatkozó személyes
és szakmai adatokkal ki kell tölteni. További feltételek a min. 1 éves HSZOSZ tagság,
10 éves szakmai múlt, a pályázati díj befizetése, valamint ne legyen tagdíj elmaradása.
4. Tudástárral kapcsolatos tudnivalók: a honlapon külön menüpontként található, ahol
megtalálhatóak a használatára vonatkozó információk és elérhetőek tudományos
publikációk, szakdolgozatok, tanulmányok, szakmai előadások anyagi stb. A menüpont
folyamatos feltöltés alatt áll.
5. Klubvezető választás: a májusi megalakulásunk alkalmával, Dr. Poór József CMC, a
HSZOSZ elnöke javaslatára a júniusi találkozón történik a miskolci klubvezető
megválasztása. Így ennek eleget téve, a találkozó befejezéseképpen nyílt szavazással
megválasztásra került a miskolci klubvezető személye, Molnárné Palotai Mariann, aki
eddig megbízott klubvezetőként látta el teendőit.
A HSZOSZ miskolci HR Klub összejövetelének a következő időpontja:
2019. szeptember 2. (hétfő) 16 óra, lett a Tagok által jóváhagyva, amely a MIVÍZ Zrt. Taviforrás vízműnél (3534 Miskolc, Haller György u. 15.) kerül megrendezésre
nyárbúcsúztatásként (főzés stb.) Üszögh Lajos tagtársunk javaslatára és felajánlására.
Köszönjük neki!
Megtiszteli találkozónkat Dr. Hegedűs Henrik PhD a HSZOSZ főtitkára, aki a részvételét
jelezte.
Egymásnak kellemes nyarat kívánva fejeződött be a HSZOSZ miskolci HR Klubjának a júniusi
ülése.
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