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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 

az elmúlt évtized 

működését 

dokumentálja 
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Szakosztályunk működése 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a PM Szakosztály éves aktivitását egy 
nagyrendezvény (Projektmenedzsment Fórum – 2021-ben a 23. került 
megszervezésre), négy PM Műhely (48-51.), valamint „AZ ÉV 
PROJEKTMENEDZSERE” díjpályázat és „AZ ÉV PM DIPLOMATERV” 
pályázat megszervezése és lebonyolítása jellemezte.  
 

23. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM  

 
(2021. április 7-8.) – „Projektmenedzsment a gazdaságban” Fórum a 
pandémia miatt, történetében első alkalommal online formában került 
megvalósításra és két fél napos felosztásban (www.hte.hu/web/projekt2021). 
A konferencia a PROJEKT – SZERVEZET – VEZETŐ alcímet. A Fórum 
szekciói: 

 ÉV PM díjnyertesek bemutatkozása és KULCS (Keynote) 
ELŐADÁSOK 1. nap és 2. nap (neves előadók: Csepeli György, Gyulay 

Tibor, Károlyi László, Marhefka István, Marosán György, Szvetelszky Zsuzsa, 

Török L. Gábor). Levezető elnökök az SZB társelnökei: Prónay Gábor és 
Szalay Imre  

 „Szervezetekbe beágyazott projekt kezelés” kerekasztal beszélgetés- 
2021. április 7. Szervező-levezető elnök: Szalay Imre (NJSZT) 

 „Távmunka nemzetközi lehetőségei és kockázatai” kerekasztal, a 
projektek sikerességéhez szükséges menedzsment eszközök 
áttekintésére. Szervező-levezető elnök: Darabos Andrea (Lean 
Advantage)   

 
A 23. Fórum teljes anyaga a Youtube csatornán megtekinthető (ápr 7.: 
https://youtu.be/Ejjb2j0UwgU , ápr 8.: https://youtu.be/srS-y9uch90 ). A 
Fórummal kapcsolatos egyéb információk a 
https://www.hte.hu/web/projekt2021 és a  
https://www.hte.hu/projektmenedzsment-szakosztaly honlapokon találhatók. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

23. PM fórum 

megszervezve, 

megtartva 

Érdekes témák 

 

 

 

 

HTE központi 

YouTube 

erőforrásával 

bonyolítjuk 

http://www.hte.hu/web/projekt2021
https://youtu.be/Ejjb2j0UwgU
https://youtu.be/srS-y9uch90
https://www.hte.hu/web/projekt2021
https://www.hte.hu/projektmenedzsment-szakosztaly
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PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY 
A PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY negyedévente került 
megrendezésre, immár tizenkettedik éve (2010 márciusától a megvalósított 
51. PM Műhelyig a szakmai bevezető előadások/blogok a 
https://www.hte.hu/pm-muhely-tudastar PM tudástárban megtalálhatók).  
2021-ben a 48.-51. Műhelyek (négy darab) kerültek megrendezésére (január 
28., március 11, szeptember 16., november 18.). A tavaszi műhelyek online 
formában (TEAMS), az őszi műhelyek a BME HIT tanácstermében (Bp. XI. 
Magyar Tudósok krt 2.) kerültek megvalósításra, de a HTE támogatásával 
video közvetítéssel is, majd szerkesztett videók közreadásával.  
A Műhely megbeszélések bevezető előadásai a 
https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html 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.  

 

 

PM műhely 

negyedévente 

 

 

 

Online jelenlét 

HTE.HU 

Linkedin.com 

 

 

 

https://www.hte.hu/pm-muhely-tudastar
https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html
http://www.linkedin.com/groups/4315748
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AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE díj 

 
„AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE” díj, melynek a HTE alapító tagja 2021 
májusában 21. alkalommal került kiírásra. A szakmai szervezetek által 
létrehozott TÁBLA HTE képviseletét és így a zsűri 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 pénzügy miniszter.  
A beérkezett 10 pályázat elbírálására szeptember október hónapokban 
került sor. Az eredmény hirdetésre 2021. november 3-án került sor a 
Pénzügyminisztérium dísztermében.   
A díjat elnyert pályázó (jelen esetben Sárvári Mariann) bemutatkozó 
előadására a következő 24. PM Fórumon kerül sor 2022. április 7-én. 
  
  

 

 

10 pályázat 

érkezett 

 

Online 

eredményhirdetés 

 

 

 

 

http://evprojektmenedzsere.hu/
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AZ ÉV PM SZAKDOLGOZATA, 
DIPLOMAMUNKÁJA pályázat 

 
„AZ ÉV PM SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKÁJA” pályázat, melynek a 
HTE társkiírója 2021 áprilisában került kiírásra 3 kategóriában (BSc, MSc, 
MBA). Az augusztusi határidőig 16 pályázat érkezett, aminek a bírálatára 
augusztusban került sor.  
 
A díjak átadására 2021. 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 24. PM Fórumra. 
 
 

 

 

16 pályázat 

érkezett 

 

Díj átadása 

nemzetközi 

Online 

konferencián 
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HTE PROJEKTMENEDZSMENT tudástár 

 

„HTE PM TUDÁSTÁR” létrehozása dr. Darabos Zoltán HTE alelnök 
kezdeményezésére és támogatásával került sor. 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    37.100 találat 
Az év PM szakdolgozata, diplomamunkája   52.900 találat 
Projektmenedzsment fórum    41.900 találat 
 
 
 
Budapest, 2022. január 28.  
 
        Dr. Prónay Gábor 
        szakosztály elnök     
 

 

 

12 év anyagai 

keresőszavakkal 

a HTE.HU 

oldalon 

 

 

Sikeres Online 

jelenlét 

 

 

 

 

https://www.hte.hu/pm-muhely-tudastar

