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18. Projektmenedzsment Fórum

2015. április 9., (csütörtök) • Thermal Hotel Margitsziget, Budapest

A FÓRUM CÉLJA

Napjainkban, a hazai- és nemzetközi környezetben a vállala-
tok/intézmények projektek-, programok indításával és a port-
folió optimalizálásával törekszenek a mûködésük, szervezetük 
hatékonyabbá tételére, ugyanis bizonyított, hogy a hatékony 
projektmenedzsment csökkenti a költségeket, kockázatokat és 
javítja a siker valószínûségét. A projektek-, programok sikeres-
ségét olyan kritikus tényezôk befolyásolják, mint a vállalati/
intézményi munkakultúra, a munkafolyamatok és a munkatár-
sak kompetenciája. A PMI kutatásai eredményei (PMI`s Pulse 
of the Profession – „Capturing the Value of PM 2015”) azt 
mutatják, hogy a sikeres vállalatoknál/intézményeknél a pro-
jektek stratégiai célokhoz kapcsolódnak, a szponzorok aktívak, 
a projektmenedzsment folyamatok standardizáltak, komolyan 
veszik a kockázatok menedzsmentjét, gondot fordítanak a pro-
jektmenedzsment tudás fejlesztésére, jól mûködô projekt iroda 
(PMO) segíti a projekt célok megvalósulását.  

Ezekhez a folyamatokhoz kíván illeszkedni a Fórum, elôsegítve 
egyrészt a projektmenedzsment szakma legújabb hazai- és 
nemzetközi módszereinek terjedését, a sikeres projektek legjobb 
gyakorlatának tapasztalatcseréjét és mindezekkel a projektme-
nedzsment kultúra fejlôdését, másrészt az együttmûködéshez 
nélkülözhetetlen bizalom építést szolgáló, szakmai hálózat 
fejlôdést. 



A tizennyolcadik Fórumon a kiemelt jelentôségû szakmai témákra, az 
eredmények és tervek bemutatására a következô szekciók szervezôdtek: 

• Az államigazgatás és közigazgatás projektmenedzsment helyzetének 
elemzése, jövôbeli igények bemutatása
- kormányzati infokommunikációs fejlesztések, eredmények/tervek
- e-közigazgatás fejlesztés projektmenedzsment tapasztalatai
- állami vállalatok/intézmények projektmenedzsment gyakorlatának 

eredményei  
  

• projekt portfoliómenedzsment – projekt iroda (PMO) alkalmazási 
feltételei és lehetôségei
- államigazgatási- és közigazgatási intézmények kritikus megoldási 

kérdései
- portfolió menedzsment folyamatok

- vezetôi döntési pontok a portfolió menedzsmentben    

• Start Up-ok és innovációk sikeres menedzsmentje  
- induló vállalkozások és a projektmenedzsment kultúrájának illesztése
- kis- és nagy vállalatok projekt együttmûködése
- vállalkozás cégen belül – nagyvállalati innovációs gyakorlat

• architektúra menedzsment – szervezetfejlesztés – projektmenedzsment
- módszertanok, megoldások - integráció
- szervezetfejlesztési-, változás menedzselési projektek kritikus kérdései 

• agilitás és projektmenedzsment
- létezik-e agilis projektmenedzsment? 
- létezik-e projektmenedzsment agilitás nélkül? 
- lean alkalmazások nagyvállalati környezetben 

• a projektmenedzsment emberi erôforrás kérdései, a szakma hazai 
helyzete (kérdôíves felmérés alapján)
- a projektmenedzser piac kompetencia kérdései 
- szervezeti- és projekt kultúra illesztésének kritikus kérdései
- a „PM szakma tükre-2015” kérdôíves felmérés eredményei: 

• a PM foglalkozás presztizse, munkaerô piaci helyzet
• a projektek üzleti-gazdasági kilátásai a 2015. évre

A Fórum a szakmai tapasztalatgyûjtés és kapcsolatépítés mellett 
lehetsôéget nyújt a jövôbeli, stratégiai jelentôségû projekt tervek meg-
ismerésére és így az értékesítésért felelôs szakembereknek is értékes 
információkkal szolgálhat.

A kapcsolatépítést, az ötletek cseréjét a szekciókat lezáró viták, vala-
mint az ebéd- és kávészünetekbeli beszélgetések segítik.



8:20 – 8:55
8:55 – 9:00
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:50
 

9:50 – 10:05

10:05 – 10:20

10:20 – 10:35

10:35 – 10:50
10:50 – 11:20

11:20 – 11:35

11:35 – 11:50

11:50 – 12:05

12:05 – 12:20

12:20 – 12:35

P R O G R A M
Regisztráció
Megnyitó (Prónay Gábor szervezô bizottsági elnök)
Kovács Endre (NMHH)
 ”AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE 2014” 
 – „Stratégiai projekt súlyponti kérdései 

a közigazgatásban”      

Bódi Gábor (NHIT) 
Kormányzati infokommunikációs fejlesztések, 
eredmények 
Ádám Csongor (NISZ)
Fejlesztési projektek az e-közigazgatás 
kiterjesztésére 
Pap Gyula (Magyar Posta)
Átalakulás a vállalati projekt irányításában
Aranyosné dr. Börcs Janka (NMHH)
Projekt iroda (PMO), mint befektetés
Kópiás Bence (KIFÜ) 
Közigazgatási projektmenedzsment tapasztalatok 
2007-14
Kérdések, vita az elhangzottakról
Kávészünet 

Bevezetô szekció elnöki gondolatok: Portfolió kezelés 
fontossága – projekt iroda (PMO) fejlôdése
Borza Attila (Ericsson Magyarország)
Eladást támogató portfolió menedzsment gyakorlat 
Bajnok János (Vodafone Magyarország)
Vezetôi döntési pontok (governace gyakorlat) a projekt 
életciklusa során 
Kontra József  (Erste Bank)
Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése 
Kiss Norbert (Szinergia)
A projekt portfolió kezelés lehetôségei és buktatói az 
állam- és közigazgatás szervezeteinél

PLENÁRIS ÜLÉS
Államigazgatási projektek tapasztalatai és tervei 

Szekció elnök: Strommer Pál (RacioNet)

PLENÁRIS ÜLÉS
Projekt portfoliómenedzsment – projekt iroda (PMO) 

alkalmazási feltételei, lehetôségei

Szekció elnök: Szalay Imre (PMI Budapest)



12:35 – 12:50

12:50 – 13:00
13:00 – 14:15

14:15 – 14:35

14:30 – 14:55

14:55 – 15:15

15:15 – 15:35

15:35 – 15:55
15:55 – 16:10

16:10 – 16:30

16:30 – 16:45

16:45 – 17:00

17:00 – 17:10
17:10 – 17:30

14:15 – 14:35

14:35 – 14:55

14:55 – 15:05

Szilágyi János (Legrand Hungary)
Új projekt szemlélet egy gyártó vállalatnál
Kérdések, vita az elhangzottakról
Ebédszünet (büfé) 

Szilágyi György (Tresorit)
StartUp kultúra és projektmenedzsment 
Nánai Zoltán (Loxon) – Tessényi András (JBS Labs)
A kis- és nagyvállalatok együttmûködésének elônyei 
és nehézségei a projektmenedzser szemével
Szilágyi László (Ericsson Magyarország)
Vállalkozás cégen belül (intrapreneurship): hogyan 
érhetô el a stratégiai management ingerküszöbe?
Peuker Gabriella (GlobalHR Partner)
Start UP vagy Start DOWN? A siker humán- és me-
nedzsment tényezôkön is múlik
Kérdések, vita az elhangzottakról
Szünet
 

Jelen Tibor (Corvinus Egyetem)
Projekt kultúra vs. szervezeti kultúra
Veres Márton (Magyar Telekom)
Kis- és nagy vállalati PM kompetenciák összehasonlítása
Török L. Gábor (Neumann&Partners)
a PM piac néhány jellegzetessége
Kérdések, vita az elhangzottakról
Kávészünet 

Bálint Ákos (Hyperteam) – Vereczkei Brigitta 
Módszertanok és diszciplínák útvesztôjében – 
definíciók, szinergiák 
Hegyháti Péter (RacioNet)
Vállalatirányítási (ERP) – IT projektek kritikus kérdései
Kérdések, vita az elhangzottakról

A SZEKCIÓ
Start Up-ok és innovációk sikeres menedzsmentje 

Szekció elnök: Deák Csaba (Miskolci Egyetem)

A projektmenedzsment emberi erôforrás kérdései, 
a szakma hazai helyzete (kérdôíves felmérés alapján)  

Szekció elnök: Kiss Mihály (T-Systems)

B SZEKCIÓ
Architektúra menedzsment – szervezetfejlesztés 

- projektmenedzsment  

Szekció elnök: Vereczkei Brigitta (Project Consulting Services)



Csanádi Péter – Szabó Gabriella (Csanádi Csoport) 
WORKSHOP: Szervezetfejlesztés - változásmenedzsment 
Szünet

Bevezetô szekció elnöki gondolatok - agilis menedzsment: 
a céltudatos bolyongás mûvészete
Varga Róbert (Ericsson Hungary)
Lean alkalmazások nagyvállalati környezetben – korláto-
zások és lehetséges feloldásaik
Kérdések, vita az elhangozottakról
Kávészünet

Török L. Gábor (Neumann&Partners )
A „PM szakma tükre-2015” kérdôíves felmérés eredményei:
- a PM foglalkozás presztizse, munkaerô piaci helyzet
- a projektek üzleti-gazdasági kilátásai a 2015. évre
Kérdések, vita az elhangozottakról
Zárszó – legjobb elôadó kihirdetése

15:05 – 15:55

15:55 – 16:10

16:10 – 16:30

16:30 – 16:50

16:50 – 17:10
17:10 – 17:30

17:30 – 17:50

17:50 – 18:00
18:00 – 18:20

Létezik-e agilis PM? Létezik-e PM agilitás nélkül? 

Szekció elnök: Csutorás Zoltán (Adaptive Consulting)

PLENÁRIS ÜLÉS
A projektmenedzsment szakma hazai helyzete 

(kérdôíves felmérés alapján)

Levezetô elnök: Prónay Gábor (Pro-COMpass)



Akik hallgatóként kívánnak résztvenni a Fórumon, azok számára a jelent-
kezési lap visszaküldési és a részvételi díj befizetési határideje:   
      

2015. április 3.

Részvételi díj: 

Részvételi díj elôadóknak és
HTE, PMI Budapest, PMSZ tagoknak:    
 
Részvételi díj szponzorok szakembereinek és  
vállalatok szakembereinek a 4. befizetett résztvevôtôl: 
 

Doktoranduszoknak:     
 
HTE Akadémia által elfogadott dolgozattal pályázó
hallgatóknak:      
     
 
A részvételi díj 8.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást tartalmaz, 
melyet a kiállított számlán feltüntetünk.

A Fórum részvételi díjáról a jelentkezési lap beérkezése után a HTE szám-
lát küld.

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

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

Várjuk résztvevôk jelentkezését!

54.500.- Ft + ÁFA

49.500.-Ft + ÁFA

42.500.-Ft + ÁFA

25.000.-Ft + ÁFA

3.150.-Ft + ÁFA



 RENDEZVÉNY SZPONZORAI

ERICSSON MAGYARORSZÁG

IPMACERT

LEGRAND MAGYARORSZÁG 

MAGYAR TELEKOM

NOKIA NETWORKS

PRO-COMPASS

RACIONET

T-SYSTEMS

A SZERVEZÉSBEN EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNEREK

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET (ÉTE)

FÔVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FÔVOSZ)

HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY (TIPIK)

INFORMATIKAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS ELEKTRONIKAI 
VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE (IVSZ)

MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG (PMSZ)

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG (NMHH)

PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT
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