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A konferencia programja 

Sajtótájékoztató – könyvbemutató 

Bemutatásra került Poór József – Karoliny Mártonné – Berde Csaba – Takács Sán-

dor (szerk.): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment c. könyve, melyet 2012 -ben a 

Complex Kiadó adott ki. A kötet 51 egyetemi oktató és gyakorló szakember társ-

szerzőségével jelent meg. 

 

Megnyitó – köszöntők 

BÓDIS JÓZSEF prof. dr. a Pécsi Tudományegyetem rektora 

POÓR JÓZSEF prof. dr. egyetemi tanár, a HSZOSZ elnöke 

Plenáris előadások 

MELLÁR TAMÁS prof. dr. egyetemi tanár (PTE KTK): „Foglalkoztatás – emberi erő-

forrás gazdálkodás – és gazdasági fejlődés” 

KOLTAI DÉNES prof. dr. egyetemi tanár (PTE FEEK): „Andragógia és emberi erőfor-

rás fejlesztés” 

FARKAS FERENC prof. dr. egyetemi tanár (PTE KTK): „Változásmenedzsment és 

HR” 

VISSI FERENC dr., c. egyetemi docens (PTE FEEK): „HR-megoldások nagyvállalati 

struktúrában” 

 

Szekcióprogramok 

1. szekció: Emberi erőforrás fejlesztés – szervezetfejlesztés 

Szekcióvezető: SZÜGYI GYÖRGY elnök-vezérigazgató (Euromenedzser), alelnök 

(HSZOSZ) 

GELEI ANDRÁS dr. egyetemi docens (BCE, Szervezeti Magatartás Tanszék) : „Szer-

vezetfejlesztés és szervezeti tanulás – gyakorlat és elmélet integrálása” 

TOARNICZKY ANDREA egyetemi tanársegéd (BCE, Szervezeti Magatartás Tanszék): 

„»Besorolva?!«, avagy az ideális Big4 szakértői lét árnyoldalai.”  

CSEHNÉ dr. PAPP IMOLA, egyetemi docens (SZIE, Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Kar): „Magyarországon innen és túl” 

VÁMOSI TAMÁS dr. egyetemi adjunktus (PTE FEEK): „Átalakuló szakképzés és 

emberi erőforrás fejlesztés” 

SZÜGYI GYÖRGY, elnök-vezérigazgató, (Euromenedzser), alelnök (HSZOSZ) „A 

szervezeti kultúra elemei és fejlesztésük harmóniájának megvalósítási tapaszta-

latai magyar vállalkozások esettanulmányai alapján” 
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2. szekció: Tudásmenedzsment 

Szekcióvezető: KRISZTIÁN BÉLA dr., c. egyetemi tanár (PTE FEEK) 

PITLIK LÁSZLÓ dr., egyetemi docens (SZIE, Gödöllő): „Gyanúgenerálás a HR-

kockázatok minimalizálása érdekében – hasonlóság-elemzéssel” 

NOSZKAY ERZSÉBET prof. dr. (BKF): „Tudásmenedzsment és tehetségmenedzsment 

rendszerek, – amelyek összetartozók” 

BENCSIK ANDREA dr., egyetemi tanár (SZIE) – JUHÁSZ TÍMEA irodavezető 

(Lohmann Animal Health Hungária Kereskedelmi Kft.) : „Tudásátadás és meg-

őrzés a gyermeket váró munkavállalók körében” 

GYULAY TIBOR ügyvezető igazgató (POZITEAM): „Paradigmaváltás a szervezeti 

tudás kezelésében” 

TRATNYEK MAGDOLNA dr. egyetemi adjunktus (PTE FEEK): „A portfólió hasznosí-

tása a humánpolitikában” 

3. szekció: HR a gyakorlatban (1) 

Szekcióvezető: dr. JARJABKA ÁKOS egyetemi docens (PTE KTK) 

Pató Gáborné dr. Szűcs Beáta egyetemi docens (Pannon Egyetem, GTK, Szervezési 

és Vezetési Tanszék): „Munkaköri leírás, te drága!” 

KOHAREK ANDRÁS (AR-tanácsadó) – DOBAY PÉTER, dr. egyetemi tanár (PTE KTK) 

– NEMESLAKI ANDRÁS dr., egyetemi docens (BCE): „E-learning és a HR” 

VILÁGI RUDOLF c. egyetemi docens (PTE FEEK): „Szervezeti kultúra HR-

aspektusai” 

BIBA SÁNDOR mesterszakos hallgató (PTE FEEK): „A vezető, mint a szervezeti 

kultúra legfontosabb eleme 

ZUGROVICS LÓRÁND vezérigazgató (Quaestor Zrt.) – FRANCSOVICS ANNA (Óbuda 

Egyetem): „Megtartás–fluktuáció egy empirikus felmérés tükrében” 

JARJABKA ÁKOS dr., egyetemi docens (PTE KTK): „A modern irodai munkavégzés, 

mint HR-eszköz” 

4. szekció: HR a gyakorlatban (2) 

Szekcióvezető: NEMESKÉRI ZSOLT dr. egyetemi docens (PTE FEEK) 

MURA LÁSZLÓ dr. – SZAKÁCS NORBERT – KAROLINY MÁRTONNÉ –POÓR JÓZSEF dr. 

habil.,: „Emberi erőforrás menedzsment gyakorlata. 2011 magyar-szlovák ösz-

szehasonlítás” 

CZOBOR ZSUZSA „Nemzeti összboldogság. A pozitív pszichológia gazdasági hatásai”  

BITTNER PÉTER – KARA NOÉMI: „Portfólió-elemzés lehetősége a kkv-k HR gyakorla-

tában 

HEGEDŰS HENRIK: dr.: „A személy- és munkaügyi tevékenység fejlődése 1945-től 

napjainkig 
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5. szekció: Személyzeti tanácsadás Coaching/training 

Szekcióvezető: SZABÓ SZILVIA dr. főiskolai docens (ZSKF) 

CSERVENYÁK TAMÁS elnök (ICF Magyar Tagozata): „A nemzetközi akkreditáció 

szerepe a coaching minőségbiztosításában” 

SZÉKELY GÁBOR (Profiles International Hungary Kft., AC Expert Kft.): „Értékelő 

eszközökkel a szervezeti, működési hatékonyság javításáért”  

PONGRÁCZ ATTILA dr. adjunktus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó MA (NyME 

Apáczai Csere János Kar): „Kreatív gondolkodási technikák és coaching eszkö-

zök felhasználási lehetőségei az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás model l-

jében” 

LAKNER SZILVIA egyetemi tanársegéd (PTE FEEK) „Új utak az emberi erőforrás 

fejlesztésben – Coaching szemléletű vezetés” 

SZABÓ SZILVIA dr. PhD, főiskolai docens (ZSKF): „Life–work balance az érzelmi 

kompetencia mentén – egyéni és szervezeti aspektusok” 

6. szekció: PhD (1) 

Szekcióvezető: SZRETYKÓ GYÖRGY dr. habil. tanszékvezető, egyetemi docens 

(NYME) 

MÉNES ANDRÁS PhD-hallgató (SZIE, Gazdaság- és Társadalom-tudományi Kar): 

„Stressz gazdasági és társadalmi hatásai” 

NÉMETH GERGELY PhD-jelölt: „Kreált világunkban élve…” 

NAGY ENIKŐ ÁGOTA főiskolai docens, PhD-hallgató (Dunaújvárosi Főiskola): 

„Életminőség és munkaerő-piaci versenyképesség” 

BODOR MÓNIKA PhD-hallgató: „Létjogosultsággal bírhat-e a teljesítményarányos 

bérezés Magyarországon” 

7. szekció: Közszolgálat 

Szekcióvezető: dr. HALMOS CSABA c. egyetemi tanár (PTE FEEK) 

MUSZTYNÉ BÁTFAI BORÓKA VIKTÓRIA dr. PhD-hallgató – PÓTÓ ZSUZSANNA egye-

temi tanársegéd (PTE-KTK, PTE-BTK Szociológia Tanszék): „A Cranet panel 

adatfelvétel két fordulójának elemzése a privát és a közszféra vonatkozásában”  

DUDÁS FERENC c. főiskolai tanár: „Felszeletelhető és áramvonalasítható-e sebtében 

és menetközben az Elefánt?” 

NEMESKÉRI ZSOLT, dr. habil. egyetemi docens (PTE FEEK) – KOLTAI ZOLTÁN dr., 

PhD egyetemi docens (PTE FEEK): „HR-folyamatok fejlesztése a felsőoktatás-

ban: belső képzési rendszer kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen”  

SIMON ÁGNES kapcsolati igazgató, PhD-hallgató – KOLTAI ZOLTÁN dr. PhD, egye-

temi docens (PTE FEEK): „Az „Új munkahelyek a sikerért” (Európa Kulturális 

Fővárosa) regionális munkaerőpiaci program tapasztalatai” 
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8. szekció: HR a gyakorlatban (3) 

Szekcióvezető: KAROLINY MÁRTONNÉ, dr. habil., egyetemi docens (PTE KTK) 

HÁRSKUTI JÁNOS intézetvezető helyettes, Gazdálkodás és Vezetéstudományi intézet 

(ZSKF): FÓKUSZBAN MAGYARORSZÁG CSEH JUDIT egyetemi tanársegéd 

(PTE FEEK): „Munkahelyek befogadóvá tétele – az érzékenyítés” 

POÓR JÓZSEF dr. (SZIE) – KAROLINY MÁRTONNÉ, dr. habil (PTE) – SZABÓ KATALIN 

(SZIE) – KEREKES KINGA dr. – MONICA ZAHARIE dr. (Babes-Bolyai Kolozsvar-

Cluj, Románia) – RENÁTA MACHOVA (SJE-Szlovákia) – dr. SZLÁVICZ ÁGNES 

(Szabadka-Szerbia): „Emberi erőforrás menedzsment legújabb trendjei a nem-

zetközi cégek helyi leány-vállalatainál – fókusz Magyarország, Románia, Szer-

bia és Szlovákia” 

KRISZTIÁN BÉLA dr., c. egyetemi tanár (PTE FEEK) – CSEH MÁRIA dr. c. egyetemi 

docens (PTE FEEK): „Szervezetfejlesztés-emberi erőforrás fejlesztés” 

KAROLINY MÁRTONNÉ, dr. habil. egyetemi docens (PTE KTK): „A versenyképességi 

igényekhez újrastrukturálódó HR-területek kulcselemei” 

9. szekció: HR a gyakorlatban (4) 

Szekcióvezető: NEMESKÉRI GYULA dr. ügyvezető (Ergofit Kft.) 

NÉMETH TAMÁS dr. főiskolai docens (BGF, Pénzügyi és Számviteli Kar) : „Intranet – 

a vállalati belső kommunikáció zászlóshajója” 

POÓR JÓZSEF dr. (SZIE) – SZABÓ KATALIN (SZIE) – KOLLÁR PÉTER (SZIE) – KO-

VÁCS ILDIKÓ (SZIE) – KEREKES KINGA (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Ko-

lozsvár, Románia) – MONICA ZAHARIE (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Ko-

lozsvár, Románia) – SZLÁVICZ ÁGNES (Szabadka, Szerbia): „Üzleti etika szem-

lélet empirikus adatok tükrében négy kelet-európai országban” 

SZRETYKÓ GYÖRGY dr. habil. tanszékvezető, egyetemi docens (NyME): „Nemzeti 

kultúrák, a stratégia és a cégvezetés; az amerikai és a kínai HR-stratégiák tük-

rében” 

NEMESKÉRI GYULA dr. ügyvezető (Ergofit Kft.): „A kiválasztási eljárások megbízha-

tósága és gazdaságossága” 

BIERMANN MARGIT gazdasági tanár (Pannon Egyetem): „www.allastkeresek.hu – 

avagy az internet szerepe az álláskeresésben” 

10. szekció: Munkajog 

Szekcióvezető: KÓPHÁZI ANDREA dr. egyetemi docens (NyME) 

BARAKONYI ESZTER dr. egyetemi adjunktus (PTE FEEK): „Fogyatékos foglalkozta-

tás – európai kitekintő” 

BANKÓ ZOLTÁN dr. egyetemi docens (PTE ÁJK): „Az atipikus munkajog-viszonyok 

szabályozási tapasztalatai Magyarországon” 

ÁSVÁNYI ZSÓFIA dr. egyetemi tanársegéd (PTE FEEK): „A munkavállalói jelenlét 

formái a vállalati döntéshozatalban” 

KOVÁCS GÉZA dr. c. egyetemi docens, MKDSZ igazgató: „Kollektív munkaügyi 

viták megoldási esélyei egy mediátor szemével”  
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11. szekció: PhD (2) 

Szekcióvezető: BERDE CSABA dr. egyetemi tanár (DE) 

BÁLINT BRIGITTA PhD-hallgató: „Projekt-menedzserek lehetséges karrierútjai” 

WEINER JÁNOS PhD-hallgató: „Az emberi erőforrás menedzsment kihívásai a ver-

sengő együttműködés tükrében” 

LENDVAI TAMÁS PhD-hallgató: „Régiófejlesztés – foglalkoztatás-politika – munka-

erő-térkép” 

VÉGVÁRI BORISZ PhD-hallgató: „Oroszországi és Magyarországi kis- és középvál-

lalkozások szervezeti kultúra analízise” 

FARKAS PÉTER PhD-hallgató: „A lelki egészség szerepe a humán erőforrással fogla l-

kozók körében” 

A konferencia zárása, a legjobb PhD előadások díjazása 

Koltai Dénes prof. dr. egyetemi tanár 

Poór József prof. dr. egyetemi tanár, a HSZOSZ elnöke 
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Előadások 

A konferencián elhangzott előadások beküldött szövegeit a szerző(k) abc-

sorrendjében közöljük. A tanulmányokon csak az egységes tipográfiai megjelenés 

erejéig változtattunk. 

 

 


