
Meghívó

Tisztelt Cégvezető!

Engedje meg, hogy a szervezők nevében tisztelettel meghívjuk a Digitális Munkaerőpiac

2017 című, elsősorban a digitális munkaerőhiány megoldási lehetőségeiről szóló szakmai

rendezvényre. A meghívás személyesen Önnek szól. A rendezvényen való részvétel

ingyenes.

Digitális Munkaerőpiac 2017
2017. április 10. (hétfő), 08.30-14.30

Corinthia Hotel Budapest, 1073, Budapest, Erzsébet krt. 43-49.

Regisztráció

A magyar nemzetgazdaság és a vállalkozások versenyképessége szempontjából egyre

kritikusabb mértékű a digitálisan felkészült munkavállalók hiánya. A becslések szerint 22 ezer

hiányzó informatikus csak a jéghegy csúcsát jelenti: több százezer, digitális értelemben

magasan képzett szakemberre volna szükség a digitális gazdaságban. E nélkül az Irinyi Terv

és az IPAR 4.0 kezdeményezés megvalósítása, a hazai kkv-k technológiai fejlesztése, új

befektetők hazánkba vonzása, vagy akár csak a meglévők megtartása is egyre nagyobb

gondot jelenthet.

A rendezvény célja, hogy a kormány, a szakmai szervezetek, érdekképviseletek, a kamarák,

a nagy tanácsadó cégek és a piaci szereplők részvételével széleskörű szakmai fórumot

teremtsen a digitális munkaerőhiány enyhítése érdekében megfogalmazott javaslatok

megvitatására. Az esemény a rövid- közép- és hosszú távú intézkedéseket keretbe foglaló

Digitális Munkaerő Program (DMP) bemutatására is alkalmat teremt.

A Digitális Munkaerőpiac 2017 felkért előadói:

• Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

• Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos, 

Európai Bizottság

• Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos, Digitális Jólét Program

• Dr. Bársony Farkas elnök, Amerikai Kereskedelmi Kamara

• Laufer Tamás elnök, Informatikai Vállalkozások Szövetsége

• Dale A. Martin elnök, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

• Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

• A rendezvény a plenáris előadásokat követően 4 szekcióban folytatja munkáját. A részletes 

program elérhető a rendezvény honlapján.

http://ivsz.hu/digitalis-munkaeropiac-2017/regisztracio/?utm_source=pfd-meghivo&utm_campaign=dmp2017&utm_medium=regisztracio-gomb-magyar
http://ivsz.hu/digitalis-munkaeropiac-2017/program/?utm_source=pdf-meghivo&utm_campaign=dmp2017
http://ivsz.hu/digitalis-munkaeropiac-2017/program/?utm_source=meghivo&utm_campaign=dmp2017&utm_medium=program-link&elqTrackId=0de3d237e1094dc287f4c4eca96f2192&elq=42677d8ca73b4ee89db72caf0b4d32c6&elqaid=166&elqat=1&elqCampaignId=99


Kérjük, hogy amennyiben a konferenciával kapcsolatban bármilyen kérdésük van, jelezzék 

azt felénk a varga.veronika@ivsz.hu e-mail címre.

Szeretettel várjuk a Digitális Munkaerőpiac 2017 rendezvényen!

Deutsch Tamás

Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos

a rendezvény társszervezői nevében

• Digitális Jólét Program (DJP)

• Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)

• Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham)

• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

• Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (DUIHK)

• Deloitte

• EY

• KPMG

• PwC Magyarország

Invitation

Dear Company Leader!

You are cordially invited to attend Digital Labour Market 2017, an event for decision-makers 

and executives from all sectors of the economy designed to jointly explore and address the 

issues underlying the shortage of digitally skilled labour. Attendance is by invitation only. 

Admission to the event is free of charge.

Digital Labour Market 2017
10 April 2017 (Monday), 08:30-14:30

Corinthia Hotel Budapest, 1073, Budapest, Erzsébet krt. 43-49.

Registration

The shortage of workers with digital skills is fast becoming a critical factor impeding the 

competitiveness of both the Hungarian national economy and individual businesses. The 

estimated lack of some 22,000 IT specialists is only the tip of the iceberg, as the digital 

economy has an urgent need for several hundred thousand professionals with advanced 

digital skills. 

mailto:varga.veronika@ivsz.hu
http://ivsz.hu/digital-labour-market-2017/registration/?utm_source=pdf-meghivo&utm_campaign=dmp2017&utm_medium=regisztracio-gomb-angol


Without these key workers, implementation of the Irinyi Plan and the IPAR (Industry) 4.0 

initiative, the technological development of Hungarian SMEs, and efforts to attract new 

investors to Hungary and retain existing ones could run into serious problems.

The purpose of the event is to establish a broad-based forum for debating proposals aimed at 

alleviating the digital labour shortage, with the participation of the government, professional 

organisations, trade unions, chambers of commerce, the major consulting firms and 

businesses. The event also presents the ideal occasion for unveiling the Digital Labour

Programme (DLP),which will provide a framework for the short, medium and long-term 

measures to be implemented.

Speakers at the Digital Labour Market 2017 event:

• Mihály Varga, Minister for National Economy

• Tamás Deutsch Prime Tibor Navracsics, European Commissioner for Education, Culture, 

Youth and Sport, member of the European Commission

• Minister’s commissioner, Digital Success Programme

• Farkas Bársony president, American Chamber of Commerce (AmCham)

• Tamás Laufer chairman, ICT Association of Hungary

• Dale A. Martin chairman, German-Hungarian Chamber of Commerce and Industry 

(DUIHK)

• László Parragh chairman, Hungarian Chamber of Commerce and Industry

Following the plenary session, the conference will continue in four breakout sections. The 

detailed programme is available on the website of the event.

Please let us know if you have any questions regarding the conference at 

veronika.varga@ivsz.hu.

We are looking forward to welcoming you at the Digital Labour Market 2017 event!

Tamás Deutsch

Prime Minister’s commissioner, Digital Success Programme

on behalf of the co-organizers of the event:

• Digital Success Programme (DSP)

• ICT Association of Hungary (IVSZ)

• American Chamber of Commerce (AmCham)

• German-Hungarian Chamber of Commerce and Industry (DUIHK)

• Hungarian Chamber of Commerce and Industry (MKIK)

• Deloitte

• EY

• KPMG
• PwC Hungary

http://ivsz.hu/digital-labour-market-2017/schedule/?utm_source=pdf-meghivo&utm_campaign=dmp2017&utm_medium=angol-website-link
http://ivsz.hu/digital-labour-market-2017/schedule/?utm_source=meghivo&utm_campaign=dmp2017&utm_medium=angol-website-link&elqTrackId=892d87224ce843ddbe436400327800f8&elq=42677d8ca73b4ee89db72caf0b4d32c6&elqaid=166&elqat=1&elqCampaignId=99
mailto:mailto:varga.veronika@ivsz.hu

