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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 2022-ben 
 
A PM Szakosztály éves tevékenységét egy nagyrendezvény 
(Projektmenedzsment Fórum – 2022-ben a 24. kerül megrendezésre), négy 
PM Műhely, valamint a „ÉV PROJEKTMENEDZSERE” és „AZ PM 
SZAKDOLGOZATA, DIPLOMA MUNKÁJA” pályázatok megszervezését és 
lebonyolítását tervezi, valamint közreműködést a PMSZ (Magyar 
Projektmenedzsment Szövetség) diákoknak szervezett projektmenedzsment 
verseny szervezésében. 
 

24. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM  

 
2022. április 7. – „Projektmenedzsment a gazdaságban” első felhívása a HTE 
web oldalán (www.hte.hu/web/projekt2022 ) olvasható. A Fórum szervezése 
2021 szeptemberében kezdődött. Tervek szerint a Fórum a Hotel Hélia 
Hotelben kerül megrendezésre. Központi témaként a bizalmat kívánja körül 
járni az egyéni- társas-szervezeti-üzleti-társadalmi dimenziók mentén. Ezért 
a konferencia alcímet is kapott: PROJEKT – SZERVEZET – MENEDZSMEN. 
A bevezető előadásokra neves szakemberek (Szabó Gabriella, Kulcsár Zsolt, 
Katona Melinda, Szalai Zsolt, Marosán György) lettek felkérve. A 24. Fórumra 
kedvezményes részvételi díjjal, pályázatok alapján, a HTE Akadémia 
támogatásával egyetemi hallgatók meghívását idén is tervezi. 
  

 

 

 

 

 

 

 

24. PM fórum 

megtartása 

„nem félünk a 

COVID-tól” 

 

 

http://www.hte.hu/web/projekt2022
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PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY 
 
A PM MŰHELY negyedévente kerül megrendezésre. 2022-re a tervek szerint 
52.-55. Műhelyek kerülnek megrendezésére (február 10, május 12, 
szeptember 15, november 17). A Műhely témák a résztvevők szavazásával 
kerülnek kiválasztásra. A 2022-as témák közül a február 10-i 
(változásmenedzsment és projektmenedzsment), a további Műhelyek 
szervezés alatt állnak. A Műhely megbeszélések bevezető előadásai a 
https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon és a HTE PM 
Tudástárban (www.hte.hu/pm-muhely-tudastar) olvashatók. A Műhely 
megbeszélések eredményei (szakmai összefoglaló jegyzőkönyv a résztvevők 
névsorával) a Linkedin.com oldalon kialakított „PM WORKSHOP HUNGARY- 
PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY” csoportban (Groups) olvashatók 
(http://www.linkedin.com/groups/4315748). Itt minden érdeklődő hozzáfér a 
Műhely résztvevők összesített gondolataihoz. 
 
  

 

 

PM műhely 

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

 
„AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE” díj pályázat májusban kerül kiírásra. A 
zsűri munkára szeptemberben-októberben kerül sor. A díj átadása a 
hagyományoknak megfelelően november első csütörtöke, a PM VILÁGNAP 
környékén kerül megrendezésre.  A kiírás és leendő nyertes a 
http://evprojektmenedzsere.hu oldalon is követhető lesz. 
 
  

 

 

Pályázatokat 

várunk májusban 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
„AZ ÉV PM SZAKDOLGOZATA, DIPLOMA MUNKÁJA” pályázat 
előkészítése várhatóan 2022 márciusában-áprilisában megkezdődik. A 
kiírásra várhatóan május végéig kerül sor. A zsűriben a szakosztály aktív 
munkát végzett az elmúlt években. A legutóbbi pályázatban a HTE 
képviseletét a zsűriben Prónay Gábor és Kovács Endre látta el. A díjpályázati 
további HTE részvétel feltétele az együttműködő szervezetek Tábla 
konstrukcióba történő szerveződése, ami biztostékát jelentheti a jövőbeli 
színvonal fenntartásának. 
 

 

 

Kiírás májusban 
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Jobb és több jelenlét 

 

A szakosztály minden aktivitását a 2022-es évben is tervezi népszerűsíteni 
a HTE és a partner PM szervezetek (ÉTE, FÖVOSZ, PMI Budapest, PMSZ, 
IVSZ) oldalain és egyéb internetes közösségi média csatornáin. A 
Szakosztály rendezvényekről, pályázatairól továbbiakban is email-en is 
tájékoztatja a tagsággal és a levelezőlistán szereplő érdeklődő résztvevőket. 
 
Budapest, 2022. január 28. 
 
 
        Dr. Prónay Gábor 
        szakosztály elnök     
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