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HR kihívások, gyakorlati tapasztalatcserék a kkv-k világában 

Szakmai Konferencia 

Veszprém, 2015. május 20-21. 

ELŐADÓI, KIÁLLÍTÓI  FELHÍVÁS  

 

A konferencia célja:   

A mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatják a munkavállalók 75%-át, azonban a foglalkoztatás 

feltételei nem állnak arányban az emberi erőforrás menedzsment kihívóan nehéz, a siker szempontjából 

rendkívül fontos feladatával. 

Küldetésünknek tekintjük e terület fejlesztését, a tudás átadást, az együttműködést és az egymástól tanulást. 

Fontosnak tartjuk a humán tőke emberi értéken kezelését és a legjobb gyakorlatok megismerését. 

A konferencián rövid idő alatt a gyakorlatban jól hasznosítható tapasztalatokat lehet megszerezni, a részvétel 

– a mai vezető elvárásoknak megfelelően – költség- és idő hatékony, továbbá a résztvevők számára lehetőség 

nyílik a személyes szakmai kapcsolatrendszer bővítésére is. 

A konferencia célcsoportja: 

Elsősorban vállalkozások tulajdonosait, ügyvezetőit, valamint olyan munkatársaik jelentkezését várjuk, akik 

foglalkoznak személyzeti/emberi erőforrás (HR) tevékenységgel.  

Emellett várjuk a vállalatok azon képviselőit, akik fontosnak tartják e kultúra terjesztését fejlesztését, és jó 

példájukkal segítik beszállítóik ez irányú törekvéseit. 

A konferencia témái: 

A plenáris előadásokat követően délutáni szekcióülésekre kerül sor, ahol az alábbi témakörökben 

gondolatébresztő, gyakorlati példákkal ellátott prezentációkra kerül sor, amelyekre vállalati előadók 

jelentkezését várjuk: 

1. A kkv-k munkaerő-piaci helyzete 

2. Munkakör,- és létszámtervezés 

3. Toborzás, kiválasztás, bevezetés, betanítás  

4. Képzés, fejlesztés 

5. Teljesítménymenedzselés 

6.  Bérezés, ösztönzés 

7. Lojalitás, elköteleződés 

8. Megváltozott munkaképességűek fogalakoztatása 

A prezentációkra rendelkezésre álló időkeret 15 perc, a technikai feltételeket a szervezők biztosítják. 
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A felsoroltakon túl személyügyi tanácsadók és munkaerő-közvetítők, munkaerő-kölcsönzők részére 

workshop keretében lehetőséget biztosítunk a gyakorlatban jól alkalmazható módszerek megismertetésére, 

konzultációs lehetőségre. 

Az elhangzott prezentációkat elektronikus kiadványba foglaljuk és a HSZOSZ, valamint a Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara honlapján tesszük elérhetővé. A legjobb esettanulmányokat a Munkaügyi 

Szemlében jelentetjük meg. 

A konferencia időpontja: 

A szakmai konferencia 2015. május 21-én, csütörtökön, 9,00-16,00 óra között kerül megrendezésre. 

A konferenciát megelőzően 2015. május 20-án este Veszprémben, a Hotel Magisterben önköltséges 

találkozót szervezünk a résztvevőknek. A hotelben egyénileg szállás foglalásra is van lehetőség (pontos 

részletek később).  

A konferencia helyszíne: 

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, ”A” épület földszint (Veszprém, Egyetem u 10).  

A résztvevőknek ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk. 

A konferencia részvételi díja: 

A részvételi díj bruttó 5.000,- Ft, amely az egész napos ellátást tartalmazza. 

A konferencia előadóinak a részvétel ingyenes.  

Tanácsadó, munkaerő-közvetítő, munkaerő-kölcsönző cégek megjelenésére kiállítóként csomagokat 

állítottunk össze, amelynek díjairól keressék a lent megadott kontaktszemélyt. 

Előadói jelentkezés határidő:   

 Jelentkezés előadónak:    2015.02.27. 

 Értesítés a jelentkezés elfogadásáról:  2015.03.13. 

 Prezentáció megküldése:    2015.05.11. 

További információ: 

Amennyiben sikerült felkelteni érdeklődését, előadói/kiállítói jelentkezését, további kérdéseit  

a pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu e-mail címen vagy a +36-88/429-008/116-os telefonszámon várjuk. 

A konferencia részletes programját tartalmazó meghívót, valamint a résztvevők jelentkezési lehetőségeit 

összefoglaló tájékoztatót rövidesen küldjük! 

        

Veszprém, 2015. február 16. 

Szervező Bizottság 
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