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A fórum célja
A világ globalizációja és technológiák fejlôdése 
alapvetô változásokat kényszerít ki a szervezetek 
felépítésében és mûködésében, a szakemberek 
együttmûködésében, a sikerekhez nélkülözhetetlen 
egyéni kompetenciák fejlesztésében. Az évente 
megrendezésre kerülô Fórum, ebben a jubileumi 
évben is lépést kíván tartani az alkotó-üzleti világ 
nemzetközi tendenciáival, segítséget nyújtva a pro-
jektmenedzsmentben érdekelt vezetôknek és szak-
embereknek az új megoldások megismerésében, 
a különbözô szakmai kultúrák együttmûködését 
befolyásoló kapcsolatok építésében, a személyes 
kompetencia fejlesztések kívánatos irányainak 
megismerésében. Az elôttünk álló korban egyre 
nagyobb szerepe lesz az egyénnek, az egyének 
együttmûködésének, amihez a szervezeteknek is 
alkalmazkodniuk kell. 
A horizontális együttmûködés és -irányítás válik 
meghatározóvá, ami a projektmenedzsmentben 
jártas menedzserek számára könnyen befogad-
ható. Az együttmûködés és a kapcsolatok jobb 
lehetôséget teremtenek az innovációk megvalósí-
tásához, a változások kezeléséhez, a kiemelkedô 
tehetségek hatékony munkavégzéséhez. A komp-
lex feladat megoldásokban egyre nagyobb sze-
repet kapnak az egyedi feladatra/projektekre/
programokra szervezett csapatok és a munkájukat 
szervezô projektmenedzsment. A Fórum a hazai- 
és nemzetközi tendenciák figyelembevételével,  
a legjobb gyakorlatok, tapasztalatok bemutatásá-
val és megosztásával kívánja elôsegíteni a projekt 
sikert támogató kompetenciák fejlôdését, valamint 
a projektmenedzseri kapcsolati háló fejlôdését,  
az egyéni felelôsségvállalás és az ezzel összefüggô 
kölcsönös szakmai közösségi bizalom növeke-
dését. A hagyományoknak megfelelôen a Fórum  
a különbözô iparági projekt tulajdonosok és pro-
jektmenedzserek éves találkozója, a tapasztalat-
csere és kapcsolatépítés helyszíne, mely a hazai 
szakmai szervezetek mindegyike támogatásával 
valósul meg. 

A huszadik, jubileumi Fórum kiemelt projektmenedzs-
ment szakmai kérdései (melyek megvitatására szek-
ció szervezôdik): 

• az államigazgatás kiemelt projektjei  az olyan stra-
tégiai jelentôségû, országos projektek munkáját, 
tapasztalatait tekinti át, mint az oktatás digitális 
megújítása, kiemelkedô, világszínvonalú sportese-
mények, nemzetközi kutatás-fejlesztési beruházá-
sok. A szekcióban várhatóan országos nagy pro-
jektek felelôs vezetôinek megszólalása várható.  
A szekció szervezését Strommer Pál SZB tag vál-
lalta, akit Hegyháti Péter SZB tag segíti a mun-
kájában   

• innováció menedzsment szekció a startup- és 
nagyvállalati innovációs projektek tulajdonosi 
és operatív felelôsségi kérdéseivel foglakozik.  
A szekció szervezését Deák Csaba SZB tag végzi, 
akit Dervalics Ákos SZB tag segíti a munkájában. 

• a munka világának megatrendjei (Future of 
the Work) szekció, a technológiai fejlôdés és a 
globalizáció hatására változó munka szervezetek, 
szakember kompetenciák, menedzsment módszer-
tanok kérdésekkel foglalkozik (állás lehetôségek, 
szükséges kompetenciák, piaci tendenciák, szer-
vezeti formák, motivációs megoldások). A szerve-
zetfejlesztési-, módszertani- és HR kérdések bemu-
tatásába, megvitatásába szociálpszichológusok, 
szociológusok, szervezetfejlesztôk,  fejvadászok, 
vállalati HR szakemberek is bekapcsolódnak. A 
szekció szervezését Török L. Gábor SZB tag végzi

• korszerû (state of art) projektmenedzsment megol-
dások szekció a legújabb menedzsment trendeket 
(PM 2.0, PM 3.0), felfogásokat (agilitás), módszer-
tanokat/eljárásrendeket (portfoliómenedzsment) 
kívánja bemutatni. A szekció szervezését Szalay 
Imre SZB tag végzi.

 • az egyéni személyiségtípusok (MBTI) megha-
tározásával és azok projektmenedzsmentbeli 
lehetôségeit megvitató workshop is megszerve-
zésre kerül. A workshopot Bálint Ákos és Csanádi 
Péter SZB tagok szervezik

A kiemelt szekciókban elôadást tartani szándéko-
zók jelentkezését várják a szervezéssel és koordi-
nációval megbízott szervezô bizottsági tagok 2017. 
január 9-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 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 projekt szponzorok és a projektmenedzserek együttmûködése
• a projekt kommunikáció különbözô szintjei, módszerei és gyakorlati 
  megoldásai
• a tudásmenedzsment projektmenedzsment-
  beli alkalmazása 
 

www.hte.hu/projekt2017
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• projektmenedzsment kompetencia fejleszté-
sek megoldási lehetôségei     

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

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

• 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  
elismertetése). 

• projektmenedzsment esettanulmányok bemu-
tatása 

A huszadik Fórumon az elôadások folyamát,  
a hagyományoknak megfelelôen a projekt- 
menedzsment hazai jellemzôit és projektme-
nedzsmentet meghatározóan érintô vállalati-
szervezeti kultúra kérdôíves felmérési eredmé-
nyeit megvitató kerekasztal beszélgetés zárja. 

A huszadik Fórumon a munka világának jövôjét 
vizsgáló szekció szakmai munkájának támoga-
tására a Szervezô Bizottság a korábbi évekhez 
hasonló kérdôíves kutatást szervez a szakmai 
közösségben. A Szervezô Bizottság jóváhagyá-
sával készülô kérdôívvel, interneten kerülnek 
megkeresésre a projektmenedzsment közösség 
tagjai. A kutatás eredményei a kerekasztal 
során kerülnek ismertetésre és megvitatásra. 
A kérdôív a www.hte.hu, a www.pmi.hu és a 
www.pmsz.hu portálokon megtekinthetô, de a 
HTE Titkárságon kérhetô az elektronikus elkül-
dés. A kitöltött kérdôív visszaküldésének határ-
ideje 2017. február 13. 

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 meg-
határozását a Szervezô Bizottság a beküldött 
tartalmi vázlat alapján végzi. 

Amennyiben a Fórumon elôadást kíván tarta-
ni, kérjük az elôadás címének és max. 2 A/4 
gépelt oldalas tartalmi vázlatának (az elôadás 
célját, fô téziseit tartalmazó) és elfogadás ese-
tén a kiadvány számára történô megírás válla-
lásának mellékletével a HTE Titkárságra (1051 
Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12. 502. iroda, 
e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni leg-
késôbb 2017. január 30-ig.

Az egyéni elôadások és a kerekasztal progra-
mok elfogadásáról a Fórum Szervezô Bizottsá-
ga dönt és írásos értesítést küld 2017. február 
20-ig. 

A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül 
megjelenítésre. Az elôadásokat pdf. formátum-
ban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre kérjük 
beküldeni 2017. március 15-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 2017. január 30-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 jelentkezés határideje: 
2017. március 31.

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 HTEnet Innovációs 
Nonprofit Kft. a szponzori megállapodás meg-
kötése után, valamint a jelentkezés beérkezése 
után számlát küld.

Lemondás: Kizárólag írásban lehetséges. A ren-
dezvény elôtt 30-15 nap közötti lemondás ese-
tén a részvételi díj 50%-át tudjuk visszautalni. 
15 napon belüli lemondás esetén a díjat nem 
áll módunkban visszatéríteni.

Várjuk elôadók, résztvevôk, és szponzorok 
jelentkezését!
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