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Kell egy digitalizációs 
országstratégia 
Már most látszik, hogy hazánkban 

is exponenciálisan fejlődik mind a 
digitalizált szolgáltatási, mind pedig 
az infrastruktúra adattartalom. A 
konferencia végén a hallgatóság 
egyetértett abban az ajánlásban, 
hogy Magyarországon is kell egy 
valós digitalizációs országstratégia, 
ahol valamennyi alágazat digitális 
részstratégiájának egybefoglalása 
megtörténik. Olyan országstratégia 
kell, amely kijelöli legalább 10 év táv-
latában azt az utat, melyen minden 
alágazatnak, így a közlekedésnek 
is végig kell mennie! 

Mert az elérhető társadalmi hasz-
nok felbecsülhetetlenek, gondoljunk 
csak a közlekedési adatok digitális 
megőrzésére, a közlekedés ver-
senyképességének növekedésére, 
a hatékony és felgyorsult reagáló 
képességre – mellyel együtt járnak 
a korszerű működési folyamatok –, 
az ésszerű fenntarthatóságra, a még 
erősebb megrendelői és utaskont-
rollra, a társadalmi átláthatóságra 
vagy a kezelhető közlekedési kocká-
zatokra. Ezek mind-mind az utasok 
vagy megrendelők, végső soron az 
állampolgárok érdekeit szolgálják.

(Forrás: www.webradio.hu) Az OFA Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Kft. által meghirdetett 
„Az év felelős foglalkoztatója 2017” 
pályázat célja azon munkáltatók 
felkutatása volt, akik az emberi 
erőforrást vállalatuk legfontosabb 
értékeként kezelik, és megtartásuk, 
fejlesztésük és jólétük érdekében 
erőfeszítéseket is tesznek.

Kamaránk tagja, a műköröm koz-
metikumok gyártásával és forgal-
mazásával foglalkozó Mystic Nails 
Hungary Bt. a 2017. évre célként 
tűzte ki a vállalkozás ismertségét és 
elismertségét segítő pályázatokon, 
díjakon való részvételt. Ezek az 
elismerések hatékonyan támogat-
hatják a jövőbeni marketingcéljaik 
megvalósulását. Az ilyen jellegű 
lehetőségek felkutatásához kérte 
a cég ügyvezetője munkatársunk 

segítségét. Az év folyamán több 
alkalommal küldtünk tájékoztatást 
az újonnan megjelenő – e célkitűzés 
megvalósulását segítő – pályázati 
lehetőségekről.

Így vettek részt többek között 
az OFA által kiírt „Az év felelős 
foglalkoztatója 2017” pályázaton, 
melyen a cég a kisvállalkozások 
kategóriában az elismerésre méltó 
II. helyet szerezte meg.

Az OFA szerint bebizonyosodott 
továbbá, hogy „felelős foglalkoz-
tatónak lenni nem feltétlenül pénz 
kérdése. A Mystic Nails Hungary Bt. 
olyan kreatív eszközökkel növeli 
munkatársai elkötelezettségét, ame-
lyek bármely cég számára példaér-
tékűek lehetnek.” Ezért elnyerte a 
zsűri különdíját is - a „Legkreatívabb 
felelős foglalkoztató” címet.

Gratulálunk a sikerhez!

Önkéntes kamarai tagunk, a sze-
gedi ContiTech Rubber Industrial Kft. 
nyerte el a Legfittebb munkahely 
címet Budapesten. A programban 
részt vevő vállalatok online kérdőív 
kitöltésével vehettek részt a meg-
mérettetésben. Vizsgálták a mun-
kavállalók sportolási szokásait, mo-
tivációit, és a vállalat által nyújtott 
lehetőségeket. A ContiTech tavaly 
indult először a megmérettetésen, 
akkor az 5. helyet szerezték meg, 
idén viszont már a dobogó legfelső 
fokára állhattak fel nagyvállalati 
kategóriában.

Az Év vállalkozója
A Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége (VOSZ) idén 
is megrendezte a Vállalkozók Nap-
ját Budapesten. A hagyományok-
nak megfelelően az ünnepségen 
kitüntetések átadására is sor került 
a kiemelkedő vállalkozói teljesít-
mények elismeréséül. A díjakat 
Demján Sándor, a VOSZ elnöke 
és  Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter adta át. Csongrád 
megyéből  hárman, Gyuris László 
(Aranytopáz Kft.), Pócsik Géza 
(Pócsik Kft.) és Török Imre  (Di-
namika 97 Bt.) az Év vállalkozója 
díjat vehették át. 

Kiválósági díj
Családi értékrendjük, hosz-

szú távú szemléletmódjuk és 
társadalmi felelősségvállalási 
tevékenységük elismerésére 
K&H családi vállalatok kiválósági 
díjat kapott a Naturtex Kft. és 
HUNGERIT Baromfifeldolgozó 
és Élelmiszeripari Zrt. A kitün-
tetéssel a családi vállalkozások 
társadalomban és gazdaságban 
egyaránt meghatározó szerepét 
kívánja tovább erősíteni a bank.

A Fujitsu legjobb 
nagykövete
A PC Trade System Kft.-t huszon-

hétezer partnere közül ítélte legér-
demesebbnek „A Fujitsu legjobb 
nagykövete” díjra a nemzetközi 
információtechnológiai vállalat. 
A szegedi vállalkozás a magyar 
cégek közül elsőként nyerte el a 
Fujitsu legrangosabb elismerését. A 
rangos elismerést a magyar vállalat 
ügyvezetője, Tóth Gábor vette 
át a müncheni Fujitsu Forumon.

A ContiTech a legfittebb munkahely

Sikertörténet –Kamarai tagunk nyerte el a 
zsűri különdíját

2017 legkreatívabb felelős 
foglalkoztatója a szegedi 
Mystic Nails Hungary Bt.



Az elismerést Gyimesi László, a Mystic Nails 
Hungary Bt. ügyvezetője (jobbról) vette át a 
budapesti díjátadó ünnepségen.
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HR Manager, 
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