
A Vállalati Kultúra és Hatékonyság 
Konferencia margójára… 

2014. május 13-15. között immár második alkalommal került 
megrendezésre a Vállalati Kultúra és Hatékonyság Konferencia. A 
konferencia életre hívásán munkálkodó kis csapat a szervezés 
megkezdése előtt számtalan kérdésre keresete a választ, 
melyekből néhányat megosztok Önökkel:   

- Van-e létjogosultsága egy három napos rendezvénynek ebben a rohanó világban? 
- Képesek vagyunk-e egy pillanatra megállni, hogy új tapasztalatokat, frissességet és lendületet nyerjünk?  
- Áldoznak-e pénzt a vállalatok a költségtakarékos működés, a „spórolás” időszakában arra, hogy 

munkatársaik „kitekintsenek” a világba, megismerkedjenek más cégek sikeres kezdeményezéseivel? 
- És végül, de nem utolsó sorban hogyan kapcsolódik egymáshoz a vállalati kultúra, a HR és a modern 

termelési rendszerek? 
- Kinek a feladata a vállalati kultúra megteremtése, formálása, erősítése? 

Már az előző év őszén megkezdtük a szervezést… 

A Vállalati Kultúra és Hatékonyság Konferencia ebben az évben fő témaként a Lean és a HR találkozási 
lehetőségeit, a vállalati kultúra eredményre gyakorolt hatását mutatta be multinacionális vállalatok kiváló 
szakembereinek tolmácsolásában, de izgalmas előadásokat hallhattunk gyakorlati példákon keresztül többek 
között a vállalati kommunikáció fejlesztéséről, a vállalati értékek újragondolásáról, a fizikai dolgozók motivációs 
rendszeréről. 

Az üzleti életben meghatározó vállalatok sikeres szakemberei, vezetői, kiváló munka- és szak-pszichológusok, 
cégvezetők előadásaikban megosztották eredményeiket, módszereiket és azokat a kételyeket, amelyek végül 
elvezettek, vagy elvezethetnek a megoldáshoz. 

Az esemény magas nívóját emelték: 

• Bessenyei Zsolt – Bonafarm csoport 
• Czechmeister Mónika – AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 
• Dr. Dobay Róbert – Menedzsmentor 
• Dulin Judit – KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. 
• Hegyi Nóra – SolutionCafés 
• Kiss Ágnes – Dreher Sörgyárak Zrt. 
• Kovács Krisztina – Hewlet-Packard Magyarország Kft. 
• Kun Zoltán – AXA Biztosító Zrt. 
• Magyar Miklós – Xerox Magyarország Kft. 
• dr. Mester Csaba – Evolution Consulting Kft. 
• Nagy István – LEGO Manufacturing Kft. 
• Nyeste Zsolt – Grundfos Magyaroszág Gyártó Kft. 
• Orosi Enikő – Get Work Trend Magyarország Kft. 
• Péczely Csaba – A.A. Stádium Kft. 
• Szatmáriné dr. Balogh Mária – Convictus-Consult Kft. 
• Vass Anita – GE Hungary Kft. 

Az előadások közötti szünetetekben és a két workshopon új 
ismeretségek alakultak ki, lehetőség nyílt a különböző tapasztalatok 
megosztására, beszélgetésre.  A tervezéskor oly hosszúnak tűnő idő 
villámgyorsan elrepült, valamennyi résztvevő hasznos tapasztalatokkal, 
új ötletekkel, kapcsolatokkal, és energizáló impulzussal gazdagodott. 

A konferencia érékelése, valamint a résztvevők véleménye 
megerősített bennünket abban, hogy találkozzunk jövőre is! 

  



Rólunk mondták… 

Pocsai István - NI Hungary Kft. - Termelésvezető 

"Megteremtik az együtt/egymástól tanulás lehetőségét egy olyan szakmai 
fórumon, ahol betekintést nyerhetünk Magyarország vezető nagyvállalatainak 
a működésébe, de nem csak a sikert és csillogást, hanem a nehézségeket is 
látjuk. Őszintén véleményezhetjük mások munkáját és a problémáinkra 
sokszor megoldást kapunk más vállalatok gyakorlataiból." - 2014. május 

Dulin Judit - KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. - HR vezető 

„Az A.A. Stádium olyan aktuális témákkal foglalkozik, melyek a legtöbb cég életében jelentkeznek.  A Vállalati 
Kultúra konferencia helyet adott az ismeretek bővítésének, a tapasztalatok megosztásának, és az újabb fejlesztési 
ötletek megfogalmazásának. A konferencia lean szemléletben zajlott.” - 2014. május 

Fejérdi Ildikó - JOST-Hungária Bt. - HR Manager 

"Az A.A.Stádium Kft. által szervezett rendezvényt szívesen ajánlom másoknak is! A profi lebonyolításon, az 
exkluzív helyszín kiválasztásán, a bennünket körülvevő pazar ellátás és programok megszervezésén kívül remek 
szakmai programot állítottak össze a II. HR konferenciára. Elejétől a végéig élvezetes, tartalmas előadásokat 
hallgattam nagyszerű előadóktól, rengeteg hasznos szakmai tapasztalattal lettem gazdagabb. A munkámhoz új 
energiákat, motivációt és ötleteket adott ez a három nap. Köszönöm! Ha tehetem, a jövő évi rendezvényre 
nemcsak egyedül megyek, hanem ajánlani fogom a vezető kollégáimnak is!" - 2014. május 

 

A konferencián készült képek megtekinthetők a http://www.vallalatikultura.hu/galeria oldalon 

http://www.vallalatikultura.hu/rolunk-mondtak
http://www.vallalatikultura.hu/galeria
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