
 
                                                            Kedves Érdeklődők! 
 

Szeretettel meghívlak benneteket a 2018. október 24. (szerda) 16.30 órától 18.30 óráig 

tartandó HSZOSZ budapesti HR klub, következő foglalkozására. 

 

                     Helyszín: BKIK  I.emelet 121 tárgyaló 

                     Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 

                    Téma: Napjain egyik legfontosabb kérdéséről lesz szó a munkaerő megtartásról  

 

Előadóink: 

Virág Imre  
1992-ben végzett gépészmérnökként, szervező szakon (Miskolci Egyetem, Miskolc), 2001-ben 

szerzett MBA fokozatot (Newport University, California, USA). Az elmúlt több mint 25 évben 

személyzetisként vezetői és vezérigazgató-helyettesi pozíciókat töltött Magyarországon és 

Svédországban. HR tanácsadóként kiemelt szakterületei a HR folyamatok menedzsmentje, 

kompetencia menedzsment, a humán kontrolling, az elkötelezettség és megtartás menedzsment 

valamint a kulcsember menedzsment a. 

Szűcsné Szaniszló Zsuzsa 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett közgazdász, majd humán erőforrás 

menedzser diplomát. A Vállalkozáselmélet és –gyakorlat Doktori Iskolában PhD 

abszolutóriumot szerzett, kutatási tevékenysége és a PhD disszertációja folyamatban van, 

elkötelezettség menedzsment témakörben. Fő profilja: személyügyi kérdések, elkötelezettség 

és megtartás menedzsment, kulcsember menedzsment, kompetencia menedzsment, humán 

átfogó folyamatok menedzsmentje és az employer branding. 

Kedvcsináló  

A válságok és a szűkülő munkaerőpiaci toborzási lehetőségek ráirányították a vállalatvezetők 

figyelmét a munkatársak elkötelezettségének és megtartásának fontosságára. Azért, mert olyan 

kérdésekkel szembesülnek, hogy: Miért állnak egyes emberek „háttal” a munkának, míg mások 

többet teljesítenek, mint a munkaköri leírásuk szerint elvárható lenne, pedig mind a kettőjüknek 

ugyanaz a végzettsége és ugyanannyi a bére?! 

Miért mennek el azok az emberek, akik, aki jól teljesítenek - és még karriertervük is van - egy 

sokkal kisebb munkakörbe? Miért van az, hogy felveszünk valakit és 3 hét múlva kilép? 

Valóban a pénz miatt mennek el, vagy a „kevés a pénz” csak egy manapság népszerű szlogen? 

Milyen különbségek vannak a kilépési okokban a különböző régiókban és iparágakban. 

Nézzük a számokat, mit mutatnak ezekre és hasonló kérdésekre az országos felmérés 

eredményei! 

Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet és szeretnél részt venni a foglalkozáson kérlek, 

jelentkezz az alábbi email címen. 

                                                            hszosz21@gmail.com 

Várunk szeretettel 

                                                                                                        Kovács Tamás 

                                                                                             HSZOSZ Bp-i Klub vezető 
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