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A fórum célja
A technológiai forradalom (Ipar4.0, IoT) összekap-
csolódva a globalizációval rendkívül komplex ter-
mékek és szolgáltatások létrehozását teszi lehetôvé 
és ugyanakkor meg is követeli. A piaci verseny 
nemcsak a technológia fejlesztést, de a szervezeti 
mûködés, a menedzsment innovációját is megkíván-
ja. A komplex terméket/szolgáltatást megvalósító 
szervezetek stratégiai célja olyan szervezet és mun-
kakultúra létrehozása, ami képes megvalósítható, 
mérhetô piaci célok kitûzésére, ezeket a célokat 
megvalósító termékek/szolgáltatások létrehozásá-
ra úgy, hogy közben a folyamatban érdekeltek/
érintettek konszenzusa is létrejön.  Mindehhez sok-
szor a legjobb gyakorlat ismerete sem elegendô. 
Kísérletekre, az egyéni- és vállalati kompetenciák 
folyamatos fejlesztésére van szükség. Ehhez a 
fejlôdési folyamathoz nyújthat segítséget az évente 
megrendezésre kerülô Fórum szakemberi tapaszta-
latcseréje. A vállalati projektmenedzsment kultúra 
fejlôdés visszahat a vállalati mûködésre, növelve a 
bizalmi szintet, javítva az együttmûködések haté-
konyságát és egyúttal a vállalat versenyképességét.  
A Fórum lehetôség a szakemberi eszmecserékre, 
a hazai- és nemzetközi legjobb gyakorlat, az in-
novatív menedzsment elméletek megismerésére. 
Mindezek jobb lehetôséget teremtenek az innováci-
ók megvalósításához, a változások kezeléséhez, a 
gyorsabb, hatékonyabb döntésekhez, a kiemelkedô 
tehetségek megtartásához. A hagyományoknak 
megfelelôen a Fórum a különbözô iparági projekt 
tulajdonosok és projektmenedzserek éves találkozó-
ja, a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés helyszíne, 
mely a hazai szakmai szervezetek mindegyike tá-
mogatásával valósul meg.      

A huszonegyedik Fórum kiemelt projektmenedzs-
ment szakmai kérdései (melyek megvitatására 
szekció szervezôdik):  

• az államigazgatás projektmenedzsment gya-
korlata, ahol   a stratégiai jelentôségû, orszá-
gos projektek kerülnek elemzésre. A szekció-
ban várhatóan országos nagy projektek felelôs 
vezetôinek megszólalása várható. A szekció 
célja, hogy a jelentôs építôipari projektek  

gyakorlatát is bemutassa. A szekció szervezé-
sét Strommer Pál SZB tag vállalta, akit Bernáth 
Tünde segíti a munkájában  

• innovációmenedzsment szekció a startup- és 
nagyvállalati innovációs projektek menedzs-
ment kérdéseivel foglakozik. A szekció szak-
mai témáival, hazai- és nemzetközi gyakorlat 
bemutatásával elô kívánja segíteni az ipa-
ri-egyetemi innovációs együttmûködéseket. 
A szekció szervezését Deák Csaba, Lengyel  
László és  Dervalics Ákos SZB tagok végzik  

• a projektek döntési megoldásait (elôkészítés, 
csoport döntés, kockázatok) elemzô szekció, 
a projektben meghatározó döntések legfon-
tosabb elemeit vizsgálja, javaslatokat adva a 
projekt sikerét elôsegítô hatékonyság javításra. 
A szekció szervezését Török L. Gábor SZB tag 
végzi

• a projektmenedzsment legújabb trendjeit be-
mutató szekció a nemzetközi gyakorlatban 
megtalálható erôteljes hangsúlyt kapó megol-
dásokat (green PM, virtuális PM, komplex PM, 
demográfiai változások, digitalizáció) elemzi  
a hazai tapasztalatok tükrében. A szekció szer-
vezését Szalay Imre SZB tag végzi

• projektmenedzsmentet érintô HR gyakorlat  
szekció az Ipar4.0 technológiai fejlôdés mene-
dzselési- és munkakörökre kiterjedô hatásait, a 
PM kiválasztás kompetencia igényeit, a generá-
ció változás menedzsment hatásait kívánja be-
mutatni. A szekció szervezését Prónay Gábor  
SZB elnök végzi

A kiemelt szekciókban elôadást tartani szándé-
kozók jelentkezését várják a szervezéssel és ko-
ordinációval megbízott szervezô bizottsági tagok 
2018. január 8-ig (a HTE Titkárság címén)!

1. felhívás

A kiemelt témák mellett a Fórum az alábbi szakterületekkel kíván foglalkozni:
• a projektmenedzsment alkalmazását segítô vállalati kultúra elemek elemzése (különbözô projekt 

kultúra érettségû szervezetek együttmûködése)
• a projekt szponzorok és a projektmenedzserek együttmûködése
•  az innovációs projektek meghatározó kérdései (egyetemi-akadémiai kutatóhelyek és ipar kapcso-

lata, EU és más nemzetközi kapcsolatok, finanszírozás és szerzôi jogvédelem kritikus kérdései,  
a hatékony mûködés kompetenciái, az eredmények mérése és elismertetése).

• projekt irodák (PMO) mûködése és szerepük az üzleti hatékonyság növelésében 
• a tudásmenedzsment projektmenedzsmentbeli alkalmazása
•  agilitás a szoftver fejlesztésen túl
• projektmenedzsment kompetencia fejlesztések 
   megoldási lehetôségei     
• vállalati hálózatépítés (közösség 
   építés) és szociometria szerepe, al-
   kalmazása a projektmenedzsmentben

www.hte.hu/projekt2018
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• projektmendzserek kiválasztása, -képzése, 
minôsítése (HR menedzsment)

•  generációk munkakultúrája és ennek befolyá-
sa a projektmenedzsmentre

•  projekt kockázatok vizsgálata, -kezelése
•  program- és portfoliómenedzsment jellegze-

tességei, megoldási lehetôségei, gyakorlati 
tapasztalatai

• a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok 
projekt mûködési lehetôségei, feltételei, gya-
korlati eredményei, különös tekintettel a mul-
tinacionális projektekre

A huszonegyedik Fórumon a projektek válla-
lati döntési megoldásait, rendszerét  vizsgáló 
szekció szakmai munkájának támogatására a 
Szervezô Bizottság a korábbi évekhez 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 2018. 
február 19. 

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 tartani, 
kérjük az elôadás címének és max. 2 A/4 gé-
pelt oldalas tartalmi vázlatának (az elôadás cél-
ját, fô téziseit tartalmazó) és elfogadás esetén a 
kiadvány számára történô megírás vállalásának 
mellékletével a HTE Titkárságra (1051 Buda-
pest, Bajcsy Zsilinky út 12. 502. iroda, e-mail: 
info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésôbb 
2018. január 30-ig.

Az egyéni elôadások és a kerekasztal progra-
mok elfogadásáról a Fórum Szervezô Bizottsága 
dönt és írásos értesítést küld 2018. 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 2018. 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 2018. 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 és a részvételi 
díj befizetési határideje: 2018. március 30.

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!
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