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A fórum célja
A globalizálódó világban az egyre komplexebb 
rendszerek megvalósítása jelentôsen megnöveli 
a projektmenedzsment iránti igényeket, ami a 
projektmenedzsment stratégiai jelentôségének 
elfogadását eredményezi. Mindez a vállalati 
igazgatóságok napi témái közé kerülést, a szer-
vezetek projektesedését jelenti. Egyre fontosabb 
szerephez jutnak az emberi tényezôk, a felada-
tok végrehajtásához szükséges kompetenciák 
megléte, a projekt tapasztalatok hatékony hasz-
nosítása, hiszen ezek járulnak leginkább hozzá 
a versenyképesség növeléséhez. A Fórum a ha-
zai- és nemzetközi tendenciák figyelembevételé-
vel kívánja elôsegíteni a projekt sikert támogató 
kompetenciák fejlôdését, a legjobb gyakorlatok 
bemutatásával, a tapasztalatok megosztásával, 
valamint a projektmenedzseri kapcsolati háló 
kialakulásának elôsegítésével. A hagyományok-
nak megfelelôen a Fórum a különbözô iparági 
projekt tulajdonosok és projektmenedzserek 
éves találkozója, a tapasztalatcsere és kapcso-
latépítés helyszíne, mely a hazai szakmai szer-
vezetek mindegyike támogatásával valósul meg.       

A tizenkilencedik Fórum kiemelt társadalmi-gazda- 
sági témái (melyek megvitatására szekció 
szervezôdik):  
• az államigazgatás és közigazgatás projektme-

nedzsment eredményeinek és jövôbeli igénye-
inek bemutatása  A szekcióban várhatóan a 
KIFÜ, MFB, NISZ, NMHH és európai projek-
tekért felelôs állami vezetô megszólalása vár-
ható. A szekció szervezését Strommer Pál SZB 
tag vállalta.   

• a „PROJEKTMENEDZSMENT BARÁTAI” - busi-
ness analyst-solution architect-folyamat felelôs 
tevékenységek és kapcsolódásuk a projektme-
nedzsmenthez (üzleti követelményekre épülô 
megoldások megvalósítása). A szekció szerve-
zését Szalay Imre SZB tag végzi  

A Fórum kiemelt projektmenedzsment szakmai 
kérdései:

• virtualitás és home office lehetôségek-aka-
dályok. A szekció szervezését Kun Andrea SZB 
tag végzi 

• startup- és nagyvállalati innovációmenedzs-
ment projektmenedzsment összefüggései. A 
szekció szervezését Deák Csaba SZB tag végzi 

• agilis-lean szemlélet a projektmenedzsment-
ben. A szekció szervezését Csutorás Zoltán 
SZB tag végzi.  

• architektúra- és folyamatmenedzsment  alkal-
mazási feltételei, lehetôségei. A szekció szerve-
zését Hegyháti Péter és Vereczkei Brigitta  SZB 
tagok végzi.

• az építôipar projektmenedzsment gyakorlata, 
melynek célja, hogy az építôipari projekt ta-
pasztalatok felhasználásra kerülhessenek más 
iparágakban, illetve az építôipari szakembe-
rek használható, csúcstechnológiából szár-
mazó menedzsment ismeretekhez jussanak. A 
szekcióban bemutatásra kerülnek az építôipari 
projektek befektetôi/beruházói-, tervezési- és 
kivitelezési kérdései. A szekció szervezését 
Szádeczky-Kardoss Gábor SZB tag végzi

• munkakultúrák kritikus kérdései, különbözô 
kultúrák illesztése a projekt sikeressége érde-
kében /nemzetek közötti különbségek, kiszer-
vezések/outsource tapasztalatok, lehet-e egy 
projekt kultúra a szervezetben/. A várhatóan 
kerekasztal szervezését Kun Andrea és Prónay 
Gábor SZB tagok végzik.  

A kiemelt szekciókban elôadást tartani szándé-
kozók jelentkezését várják a szervezéssel és ko-
ordinációval megbízott szervezô bizottsági tagok 
2016. január 8-ig (a HTE Titkárság címén)!

1. felhívás

A kiemelt témák mellett a Fórum az alábbi szakterületekkel kíván foglalkozni:
•  a projektmenedzserek motiválása és ehhez kapcsolódó érdekeltségi rendszer, karrier terv kialakítás 

és alkalmazásának legjobb gyakorlata
• a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok projekt mûködési lehetôségei, feltételei, gyakorlati 

eredményei, különös tekintettel a multinacionális projektekre
•  a projekt szponzorok és a projektmenedzserek együttmûködése
• a projektmenedzsment alkalmazását segítô vállalati kultúra elemek elemzése (különbözô projekt 

kultúra érettségû szervezetek együttmûködése)
• a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok projekt mûködési 

lehetôségei, feltételei, gyakorlati eredményei, különös 
tekintettel a multinacionális projektekre

• a multikultúrális projekt kommu-
nikáció különbözô szintjei, mód-
szerei és gyakorlati megoldásai

www.hte.hu/projekt2016
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• a tudásmenedzsment projektmenedzsment-
beli alkalmazása

• vállalati hálózatépítés (közösség építés) és 
szociometria szerepe, alkamazása a projekt-
menedzsmentben

• kulturális gátak (mûszaki-technikai, pénzügyi-
üzleti, menedzseri) eltüntetésének módsze-
rei, eszközei és felelôsségei

• képzés és gyakorlat szerepe a PM kompe-
tencia fejlesztésében. Iskolák, módszerek, 
minôsítések, munkahelyek szerepe a projekt-
menedzserek professzionalizálásában

• projekt kockázatok vizsgálata, -kezelése
program- és portfoliómenedzsment jellegze-
tességei, megoldási lehetôségei, gyakorlati 
tapasztalatai

• az innovációs projektek meghatározó kér-
dései (egyetemi-akadémiai kutatóhelyek 
és ipar kapcsolata, EU és más nemzetközi 
kapcsolatok, finanszírozás és szerzôi jogvé-
delem kritikus kérdései, a hatékony mûködés 
kompetenciái, az eredmények mérése és el-
ismertetése). 

• a folyamatmenedzsment kritikus kérdései és 
ezek megoldásában a projektmenedzsment 
szerepe (a folyamatmenedzsment szerepe 
különbözô iparágakban, folyamatmenedzs-
ment kompetencia-, kommunikációs- és szer-
vezési problémáinak megoldásában milyen 
támogatást jelent a projektmenedzsment). 

• projektmenedzsment esettanulmányok bemu-
tatása 

A tizenkilencedik Fórumon az elôadások folya-
mát, a hagyományoknak megfelelôen a pro- 
jektmenedzsment hazai jellemzôit és projekt-
menedzsmentet meghatározóan érintô vállala-
ti-szervezeti kultúra kérdôíves felmérési eredmé-
nyeit megvitató kerekasztal beszélgetés zárja. 

A kerekasztal témájához kapcsolódóan a 
Szervezô Bizottság a tavalyihoz hasonló 
kérdôíves kutatást  szervez a szakmai közös-
ségben. A Szervezô Bizottság jóváhagyásával 
készülô kérdôívvel, interneten kerülnek megke-
resésre a projektmenedzsment közösség tagjai. 
A kutatás eredményei a kerekasztal során ke-
rülnek ismertetésre és megvitatásra. A kérdôív 
a www.hte.hu, a www.pmi.hu és a www.pmsz.
hu portálokon megtekinthetô, de a HTE Titkár-
ságon kérhetô az elektronikus elküldés. A kitöl-
tött kérdôív visszaküldésének határideje 2016. 
február 8. 

A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces 
magyar vagy angol nyelvû (tolmácsolás nincs) 
elôadás megtartására lesz lehetôség, amit 5 
perces vita követhet. Az elôadási idô meghatá-
rozását a Szervezô Bizottság a beküldött tartal-
mi vázlat alapján végzi. 

Amennyiben a Fórumon elôadást kíván tar-
tani, kérjük a jelentkezési lapot kitöltve, az 

elôadás címének és rövid tartalmi vázlatának 
(az elôadás célját, fô téziseit tartalmazó) és 
elfogadás esetén a kiadvány számára történô 
megírás vállalásának mellékletével a HTE Tit-
kárságra (1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 
12. 502 iroda, e-mail: info@hte.hu) szívesked-
jen eljuttatni legkésôbb 2016. február 1-ig. 

Az egyéni elôadások és a kerekasztal progra-
mok elfogadásáról a Fórum Szervezô Bizottsá-
ga dönt és írásos értesítést küld 2016. február 
15-ig. 

A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül 
megjelenítésre. Az elôadásokat pdf. formátum-
ban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre kérjük 
beküldeni 2016. március 16-ig.

Az elfogadott elôadásokkal kapcsolatos formai 
követelményekrôl az elôadók a visszaigazolás-
ban kapnak értesítést. 

A Fórumon való részvétellel illetve elôadás 
tartással a PMI PMP minôsítéséhez szükséges 
PDU (Professional Development Unit) pontok 
szerezhetôk. A Fórumon való részvételrôl illet-
ve elôadás tartásról kérésre a HTE Titkárságon 
kérhetô igazolás. A pontok elismertetéséhez 
szükséges további információk a www.pmi.hu  
oldalon találhatók. 

A hagyományoknak megfelelôen a Fórum 
résztvevôi megválasztják a legjobb elôadót. 

Szponzorok jelentkezését is várja a Szervezô 
Bizottság 2016. február 8-ig. A megkötendô 
szponzori/támogatói szerzôdés rögzíti a 
szponzor kötelezettsége mellett a lehetôségeit, 
a részére nyújtott szolgáltatásokat (Fórum felhí-
vásain, kiadványán való megjelenés, a Fórum 
helyszínén megadott méretû reklámfelület elhe-
lyezése)

Akik hallgatóként kívánnak részt venni a Fóru-
mon, azok számára a jelentkezési lap vissza-
küldési és a részvételi díj befizetési határideje: 
2016. április 1.

Részvételi díj:                       59.500.- Ft + ÁFA  

Részvételi díj elôadóknak és HTE, PMI  
Budapest, PMSZ tagoknak:     54.500.-Ft + ÁFA

Részvételi díj szponzorok szakembereinek 
és  vállalatok szakembereinek a 4. befizetett  
résztvevôtôl:                         47.500.-Ft + ÁFA

Doktoranduszoknak:              25.000.-Ft + ÁFA
HTE Akadémia által elfogadott dolgozattal  
pályázó hallgatóknak:             3.150.-Ft + ÁFA

A részvételi díj 11.000.-Ft + ÁFA továbbszámlá-
zott ellátást tartalmaz, melyet a kiállított szám-
lán feltüntetünk.

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve  
a Fórum részvételi díjáról a HTE a szponzori 
megállapodás megkötése után, valamint a je-
lentkezési lap beérkezése után számlát küld.

Lemondás:
Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény 
elôtt 30-15 nap közötti lemondás esetén a rész-
vételi díj 50%-át tudjuk visszautalni. 15 napon 
belüli lemondás esetén a díjat nem áll módunk-
ban visszatéríteni.

Várjuk elôadók, résztvevôk, és szponzorok 
jelentkezését!

A RENDEZVÉNY SZPONZORAI
ERICSSON MAGYARORSZÁG 

IPMACERT
LEGRAND MAGYARORSZÁG 

MAGYAR TELEKOM 
NOKIA 

PRO-COMPASS 
RACIONET 
T-SYSTEMS

A SZERVEZÉSBEN EGYÜTTMÛKÖDÔ 
PARTNEREK

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
(ÉTE) 

FÔVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
(FÔVOSZ) 

HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY 
(TIPIK)

INFORMATIKAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS 
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MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT 
SZÖVETSÉG 

(PMSZ) 

NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
(NMHH)

PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT 
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