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A fórum célja
A projektmenedzsment szakma hagyományt teremtô és folytató, témáiban megújuló PM Fórumra 
idén már a 22. alkalommal kerül sor. A Fórum idén is kiváló alkalom a kapcsolatépítésre, az ötletek 
cseréjére, a szakmai beszélgetésekre. 
A 22. Fórum a projektmenedzsment emberi tényezôit helyezi a középpontba, külön is kiemelve a 
felgyorsult versenyben az agilitás és a komplexitás projekt megoldásait, a hagyományostól eltérô 
emberi képességek és attitûdök fejlesztését és hogy az ezeket támogató szervezeti-mûködési rend-
re van szükség.

Egyedülállóan évek óta a konferenciához kapcsolódó kérdôív adhat képet és idôsort a szakma 
hazai helyzetérôl, s most az agilis szemlélet felmérésére kerül sor a változó tematikus részben.
 

Felhívás részvételre

A 22. Fórumon ismét lehetôség van a legújabb hazai- és nemzetközi megoldások megismerésére, 
tapasztalatcserére a sikeres gyakorlatokról és az együttmûködéshez nélkülözhetetlen bizalom építést 
szolgáló, szakmai kapcsolat építésre.

Tematika:

•  új elemként kiemelt elôadók (keynote) meghívásával is segíti a Fórum az ismeretszerzést  (így vár-
ható pl.: a Biblia és a menedzsment, vagy a viselkedés közgazdaságtan témában elôadó) 

• agilitás az egyén és csapat szempontjából – a szakmai kompetenciákon túl mire van szükség, hogy 
az agilis környezetben eredményes, jó hangulatú munka tudjon kibontakozni? A szekciót és azt 
követô panel beszélgetést Peuker Gabriella SZB tag szervezi

• agilis szemlélet elterjedésének hazai helyzete – a saját kérdôíves kutatás igyekszik felmérni az 
agilis szemlélet hazai elterjedtségét, a munkahelyi alkalmazások kritikus kérdéseit. A kutatást Török 
L. Gábor szociológus vezeti és az eredményeit publikálja a Fórumon. A kérdôív decemberben lesz 
elérhetô a www.hte.hu, a www.pmsz.hu, a www.pmi.hu elektronikus portálokon megadott címen. 
A kitöltésre 2019. február 18-ig lesz lehetôség. 

• további elôadások a projektmenedzsment emberi tényezôirôl, gyakorlatáról a szakma legjobb 
gyakorlóitól beleértve az ÉV PM-jének tapasztalatait is

1. felhívás

Felhívás elôadásra

A kiemelt témák mellett még a projektmenedzsment emberi vonatkozásairól szóló elôadásokat is vár 
a Fórum. Jelentkezni a témát bemutató címmel és fô gondolatok bemutatásával (max. 2 A/4 gépelt ol-
dal) és elfogadás esetén a kiadvány számára történô 2019. március 14-ig megírás vállalásával) 2019. 
január 10-ig – info@hte.hu címen lehet:

• 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
• projektmenedzsment kompetencia fejlesztések megoldási lehetôségei    
• a projektmenedzsment alkalmazását segítô vállalati  

kultúra elemek elemzése (különbözô projekt  
kultúra érettségû szervezetek  
együttmûködése), megoldási  
lehetôségei    

• az innovációs projektek vezetéséhez  
szükséges kompetenciák, szervezeti  
megoldások gyakorlati tapasztalatai.

www.hte.hu/projekt2019
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Az elôadás jelentkezések elfogadásáról a Fó-
rum Szervezô Bizottsága dönt és írásos értesí-
tést küld 2019. 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 2019. március 15-ig. 

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

Felhívás szponzorációra

A projektmenedzsment szakmaiság iránti elkö-
telezettséget mutató szponzor a legrégebbi el-
ismert hazai projektmenedzsment konferenciát 
támogatja. E mellett megjelenik 
• a Fórum felhívásain,
• ISBN számmal rendelkezô kiadványban,
• a sajtóközleményekben és az intenzív social  

media kampányban,
• a Fórum helyszínén megadott méretû reklám-

felületen és beküldött szóróanyagokban

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.

Fontos dátumok

Elôadók jelentkezése rövid (féloldalas kivonattal): 
2019. január 10.

Jelentkezés szponzorációra: 2019. január 31. 

Elôadások elfogadása: 2019. február 15. 

Kérôív kitöltés: 2019. február 18.

Végleges, teljes elôadások leadása a kiad-
ványba: 2019. március 15.

Részvételi jelentkezés: 2019. március 29.

Részvételi díj: 64.500.- Ft + ÁFA  

Részvételi díj elôadóknak, HTE, PMI Budapest, 
PMSZ tagoknak: 59.500.-Ft + ÁFA 

Részvételi díj szponzorok szakembereinek 
és vállalatok szakembereinek a 4. befizetett 
résztvevôtôl: 52.500.-Ft + ÁFA 

Doktoranduszoknak: 30.000.-Ft + ÁFA 

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

A részvételi díj 13.000.-Ft + ÁFA továbbszám-
lázott ellátást tartalmaz, melyet a kiállított 
számlán feltüntetünk. 

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.

A Fórumon való részvétellel illetve elôadás 
tartással a PMI PMP minôsítéséhez szükséges 
6,5 PDU (Professional Development Unit) pont 
szerezhetô. A Fórumon való részvételrôl illetve 
elôadás tartásról igény esetén a HTE Titkársá-
gon kérhetô igazolás. A pontok elismertetésé-
hez szükséges további információk a www.
pmi.hu oldalon találhatók. 

Várjuk elôadók, résztvevôk, és szponzorok 
jelentkezését!
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