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KUTATÁS A MUNKAERŐPIACI HATÁSOKRÓL ÉS
KEZELÉSÜKRŐL

Tisztelt Vállalatvezető!
A magyar vállalatok versenyképességét akadályozó legfőbb tényezők közé tartoznak
napjainkban a munkaerőpiacon tapasztalható nehézségek. Kutatóközpontunk vizsgálatokat
folytat ezen problémák azonosítására és a kezelésükre alkalmazott vállalati eszközökre
vonatkozólag. A munka célja kettős: egyrészt képet adni a sikeres vállalati
kezdeményezésekről, másrészt javaslatokat megfogalmazni a kormányzati illetékesek
számára azokról a területekről, ahol leginkább az üzleti szféra segítségére lehetnek.
Jelen kérdőívünk ezen kutatás részét képezi. Tisztelettel kérjük, legyen segítségünkre a
kérdések megválaszolásával a fenti célok elérésében. Segítségét azzal igyekszünk
viszonozni, hogy amennyiben kívánja, rendelkezésére bocsátjuk a vizsgálat teljes
eredményét. Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2017 október 20-ig küldje vissza, a
szilvia.varga@uni-corvinus.hu címre.
A felmérés eredményeit természetesen csak összegezve tesszük közzé, az egyes
kérdőívek, vállalatok adatait kódolva használjuk, konkrétan sehol nem jelennek meg.
Előre is köszönjük segítségét!
Tisztelettel:
Ilyés Márton
Kutatásvezető

Chikán Attila
igazgató, BCE Versenyképeség Kutató Központ

Bármilyen kérdés esetén kérjük keresse Ilyés Mártont az ilyes.marton@gmail.com címen,
vagy Varga Szilviát a +3614825569 telefonszámon.
A kérdőívet mellékletben csatolva találja meg!
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Magyar fenntarthatósági csúcs – 2017
Fókuszban az esélyegyenlőtlenség
A felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója
Konferencia és kiállítás
Időpont: 2017. november 15. szerda, 9.00–17.00
Helyszín: Budapest, Hotel Aréna
Fővédnökök:
László Ervin, a Budapest Klub alapító elnöke
Juhász Árpád geológus
Tisztelettel emlékezünk
Láng István akadémikusra, a Brundtland Bizottság tagjára, a Magyar Fenntarthatósági
Csúcs nemrég elhunyt fővédnökére.
Miről szólunk?
A nyolcadik Magyar
Fenntarthatósági
Csúcs konferencia fókuszában
az
esélyegyenlőtlenség globális és magyarországi problémája áll. Az emberiség jelentős
részének esélye sincs a mindennapi betevő falathoz, szomjának oltásához, fedélhez a feje
fölé. Mélyszegénység, nélkülözés, erőszak és háború. – ez jut nekik.
A rohamléptekre váltott klímaváltozás és a kimerülő természeti erőforrásokért dúló harcok
miatt egyre több a krízishelyzet. Elhárításukban kimerülnek a nemzetek. A hosszú távra
felkészülésre már nem marad erő.
Tovább pusztul a földünk, rajta az élő környezet, elszennyeződnek tájaink, tengereink,
elfogynak a természeti erőforrások. Háborúk, terrorizmus, népvándorlás a válaszunk a
globális problémákra.
Tehetünk ellene?
Kiket várunk?
Várjuk a tanácskozásra a felelősen gondolkodó és tenni akaró embereket. Vitassuk meg,
hogyan fordíthatjuk vissza a fenntarthatatlanság felé rohanó vonatot, amin akarva,
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akaratlanul, mindannyian ülünk! Osszuk meg gondolatainkat, tapasztalatainkat a felelősen
gondolkodók nyolcadszorra összehívott tanácskozásán!
A konferencia fő témái















Földünk állapota.
Az esélyegyenlőtlenség globális problémája.
Klímaváltozási jelentés. Legfrissebb adatok.
Elérhető a jó minőségű környezet? Itthoni kilátások.
A társadalmi felzárkózás esélyei.
Rohamos fejlődésben az alternatív energia- és környezetipar.
A K+F és innováció fejlődése a fenntarthatósággal szinkronban.
A fekete bárányok miatt nem haladunk.
A jövő új üzleti modellje.
„Az én jövőm.” Felelős vállalati gyakorlat.
A hazai szabályozás kritikája.
Paradox világunk. Növekvő egyenlőtlenségek.
A cserdi példa. Meg lehet csinálni!
Európa. Vállalatok a globális célokért.

Fórumok, kerekasztal-beszélgetések
Rendszerváltás az energiában.
Az esélyegyenlőtlenség felszámolásáért.
Környezetvédelem, környezettudatosság, környezetipar.
Felelősségvállalás a CSR-en túl.
Felkért előadók
Juhász Árpád, Faragó Tibor, Ürge-Vorsatz Diana, V. Németh Zsolt, Langerné Viktor
Katalin, ifj. Chikán Attila, László Ervin, Tóth Valentin, Hegedűs Miklós, Dinya László,
Bogdán László, Bonifert (Szigeti) Márta
és még sokan mások…
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Részletes program, információk

A tematika változtatási jogát fenntartjuk!
További felvilágosítás és információ:
Tel. : (1) 239 – 9597
E-mail: konferencia@piacesprofit.hu

MEGHÍVÓ ÁLLÁSBÖRZÉRE
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 ÚT A MUNKAERŐPIACRA PROJEKT KERETÉBEN
SZERVEZETT ÁLLÁSBÖRZÉRE
Tisztelettel meghívjuk a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a
munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala III Kerületi Hivatala által
szervezett állásbörzére.
Időpont:

2017. október 19. (csütörtök) 8 30 órától 14 00 óráig

Helyszín:

BFKH 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.
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PROGRAM:
7.00 – 8.00

MUNKÁLTATÓI REGISZTRÁCIÓ

8.00 – 8.30 TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE
8.30 – 8.40 MEGNYITÓ
DR. SOÓS GÁBOR hivatalvezető-helyettes
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
KÖSZÖNTŐ
CSETE LÁSZLÓ projektmenedzser
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály
8.40 – 14.00 ÁLLÁSBÖRZE
állásajánlatok (több száz állásajánlat), munka-, pálya- és álláskeresési
tanácsadás,
VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 projekt támogatási lehetőségei álláskeresőknek, munkaerőpiaci
információnyújtás, EURES-tanácsadás
Az állásbörze célja, hogy elősegítse a munkaadók és álláskeresők közötti kapcsolatfelvételt,
alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra a munkaerőpiac szereplői
között. Az állásbörzén a látogatókat a munkaadók által kínált álláshelyek mellett nyílt
munkaerő-piaci elhelyezkedésük érdekében személyre szabottan kívánjuk segíteni
álláskereséshez hasznosítható munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadással, munkaerőpiaci információnyújtással, bemutatjuk a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt projekt által nyújtható szolgáltatásokat és támogatásokat (képzés,
vállalkozóvá válási támogatás, bérjellegű támogatások), valamint EURES-tanácsadást is
biztosítunk. A projekt a fővárosban a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg,
forrása az Európai Szociális Alap (ESZA) és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított
összeg.
Részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével jelezze Budapest
Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály felé a
victorzs@lab.hu és forgacsr@lab.hu e-mail címeken. További információ az (1) 243-8663
telefonszámon (157-es mellék), vagy személyesen a
1039 Budapest, Heltai
Jenő tér 7. szám alatt kérhető.
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása
számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit
tanácsadónknak:
Dankó Tibor
Tel: 20/947-4282
e-mail: iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy
körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb
módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért,
teljeskörűségéért és valóságtartalmáért.
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen.
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt
is jelezze felénk!
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és
kedvét lelte Hírlevelünkben.
VOSZ
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: +361-4142181, -82
Fax:+361-4142180
e-mail: center@vosz.hu
www.vosz.hu

7

