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Küldetésünk 

A szakosztály és a hozzá kapcsolódó rendezvények – ÉV PM Díj, ÉV PM Diplomaterv 

Pályázat, PM Műhely, PM Fórum – célja a hazai  projektmenedzsment kultúra-, szakmai 

közösségépítés tudatos fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok elősegítése. 

 

 

 

 

Tudásbázisunk a 

HTE.HU oldalon 
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Szakosztályunk működése 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a PM Szakosztály éves aktivitását egy 
nagyrendezvény (Projektmenedzsment Fórum – 2020-ben a 23. került 
megszervezésre, de a pandémia miatt elhalasztásra került), négy PM Műhely, 
valamint „AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE” díjpályázat és „AZ ÉV PM 
DIPLOMATERV” pályázat megszervezése és lebonyolítása jellemezte.  
 

23. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM  

 
(2020. április 2.) – „Projektmenedzsment a gazdaságban” részletes programja 
kialakításra került, a szervezés is nagy mértékben elvégzésre került 
(www.hte.hu/web/projekt2020), de a pandémia nem tette lehetővé a jelenlétes 
rendezést, ugyanakkor az online megvalósításra már nem állt rendelkezésre 
kellő idő. A Fórumot indulása óta minden projektmenedzsmentben érdekelt 
szakmai szervezet támogatja.  A Fórum programjának tervek szerinti központi 
témája (elkészült a részletes programot tartalmazó 2. felhívás) a 
projektmenedzsment alkalmazkodásának vizsgálata volt a körülvevő 
környezet gazdasági-üzleti-szervezeti tényezőkhöz, különös figyelemmel a 
szervezeti-, szervezési kérdésekre, az irányítás-vezetés lehetséges, jó 
megoldásaira. Ezért kapta a konferencia a PROJEKT – SZERVEZET – 
VEZETŐ alcímet.  
 
A bevezető előadásokra neves szakemberek lettek felkérve (Csepeli György, 
Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológusok a szervezeti viselkedés 
vizsgálatára, Török L. Gábor szociológus a projektmenedzsment szakma 
helyzetének vizsgálatára, hosszú évek trendjeit is bemutatva. További 
megszervezett projektmenedzsment témák: a projektportfolió mint a 
szervezeti stratégia megvalósításának eszköze, ennek kezelési módszerei, 
értékelési, visszamérési eszközei, jó gyakorlatai ; a projekt életciklus 
követésének, menedzselésének megközelítései – a projekt governance 
folyamatok megvalósítási mintái ; a szervezeti projektkultúra érettsége, 
fejlesztésének jó példái; szervezetben mennyire elfogadottak, egységesek, 
begyakorlottak a projektszerepkörök (PMO, szponzor, PM), hogyan 
fejleszthetők.  
 
A szervező bizottság döntése értelmében a fő téma megtartásával, az 
előadások frissítésével a 23. PM Fórum 2021. április 8-án online formában 
kerül megvalósításra, várhatóan ingyenes részvétellel, amihez a 
szponzoráció megerősítése szükséges.  
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PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY 
A PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY negyedévente került 
megrendezésre, immár tizenegy éve (2010 márciusától a megvalósított 47 PM 
Műhely szakmai bevezető előadásai/blogjai a https://www.hte.hu/pm-muhely-
tudastar PM tudástárban megtalálhatók). 2020-ban a 44.-47. Műhelyek (négy 
darab) megrendezésére került sor (február 13., május 21, szeptember 17., 
november 19.). A műhelyek a februári kivételével (BME HIT tanácsterem) a 
pandémia miatt online formában (Microsoft TEAMS) kerültek megvalósításra. 
A Műhely témák a résztvevők szavazásával kerültek kiválasztásra. A 2020-es 
témák a résztvevők számával a zárójelben: 

 agilitás NLP szempontból (40) 

 projektmenedzsment és tudásmenedzsment több dimenziós 
kapcsolata (48) 

 örömteli élet és sikeresség (63) 

 konfliktus menedzsment (44) 
A Műhely megbeszélések bevezető előadásai a fenti tudástár oldalon 
olvashatók (itt az elsőtől kezdve minden Műhely bevezetője megtalálható). A 
Műhely megbeszélések eredményei (szakmai összefoglaló jegyzőkönyv a 
résztvevők névsorával) a Linkedin.com oldalon kialakított „PM WORKSHOP 
HUNGARY- PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY” csoportban 
(http://www.linkedin.com/groups/4315748) olvashatók. Itt minden érdeklődő 
hozzáfér a Műhely résztvevők összesített gondolataihoz. A Linkedin 
csoportnak jelenleg 350 érdeklődő tagja van.  
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AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE díj 

 
„AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE” díj, melynek a HTE alapító tagja 2020 
májusában 20. alkalommal került kiírásra. A szakmai szervezetek által 
létrehozott TÁBLA HTE képviseletét és így a zsüri feladatokat Prónay Gábor 
a díj egyik alapítója látta el. A kiírások és korábbi nyertesek a 
http://evprojektmenedzsere.hu oldalon követhetők. A díj fővédnöke Varga 
Mihály pénzügyminiszter. A beérkezett 11 pályázat elbírálására szeptember 
október hónapokban került sor. Az online (Teams) eredményhirdetés 2020. 
november 4-én történt. A díjat elnyert pályázó (jelen esetben dr. Iszály 
Mónika/Innobyte Zrt/ fejlesztési igazgató) bemutatkozó előadására a 
következő PM Fórumon kerül sor, jelen esetben 2021. április 8-án a 
megismételt 23. PM Fórumon.   
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AZ ÉV PM SZAKDOLGOZATA, 
DIPLOMAMUNKÁJA pályázat 

 
 „AZ ÉV PM SZAKDOLGOZATA, DIPLOMAMUNKÁJA” pályázat, melynek 
a HTE társkiírója 2019 áprilisában került kiírásra 3 kategóriában (BSc, MSc, 
MBA). Az augusztusi határidőig 21 pályázat (BSc/6, MSc/12, MBA/3) 
érkezett, aminek a bírálatára augusztusban került sor.  
 
A díjak átadására 2020. november 4-én, PMI Budapest ART of PROJECT 
nemzetközi online konferencián került sor.  
 
A díjbizottságban Prónay Gábor képviselte a szakosztályt. A díjazottak 
meghívást kaptak a 23. PM Fórumra. 
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HTE PROJEKTMENEDZSMENT tudástár 

 

„HTE PM TUDÁSTÁR” létrehozása dr. Darabos Zoltán HTE alelnök 
kezdeményezésére és támogatásával. A tudástár lehetővé teszi a PM 
szakmai anyagok, elsősorban a PM Műhely előadásainak nyilvános 
hozzáférését https://www.hte.hu/pm-muhely-tudastar. 
 
A szakosztály minden aktivitása a HTE és a partner PM szervezetek (ÉTE, 
FÖVOSZ, PMI Budapest, PMSZ, IVSZ) web oldalain, egyéb internetes 
csatornákon is meghirdetésre, valamint E-mail formában is felhívásra 
kerültek. 
 
Projektmenedzsment műhely    40.000 találat 
Az év PM szakdolgozata, diplomamunkája   26.000 találat 
Projektmenedzsment fórum    68.000 találat 
 
 
 
Budapest, 2021. január 11.  
 
        Dr. Prónay Gábor 
        szakosztály elnök     
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