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A 22 éve áprilisban mindig megtartott Pro-
jektmenedzsment Fórum hagyományát ta-
valy a COVID19 járvány megtörte, a korlá-
tozások miatt nem tudtuk megtartani a már 
elôkészített programunkat. Idén tekintettel 
a körülményekre, a még fennálló kockáza-
tokra az online módon való megszervezés 
mellett döntöttünk.

A szokásos tematikai szélességet adó egész 
napos távkonferencia azonban a tapasztala-
tok szerint nem hatékony, nem tartható fenn 
a kellô figyelem hosszú ideig a készülékek 
mellett, ezért a Fórum két délután kerül le-
bonyolításra. Az interaktivitást ösztönzendô 
több kerekasztalban kerülnek a témák feldol-
gozásra elôadás helyett.

A 23. Fórum során két év alatt összegyûlt 
tapasztalatok kerülnek terítékre. Az elôzô év-
ben meg nem tartott elôadások közül átvettük 
a tavaly központi témaként kitûzött projekt-
menedzsment szervezetben témát feldolgo-
zókat, vagyis hogyan befolyásolja a projekt-
menedzsmentet a gazdasági-üzleti-szervezeti 
környezet, ahol a projekteket sikerre kell vin-
ni. Nem kerülhettük meg a járvány okozta 
változások megbeszélését sem reagálva az 
elmúlt évben történtekre: az általánossá vált 
otthoni munka, a nem egy helyen dolgozó 
projektcsapatok összefogása, ellenôrzése, a 
szponzorral, más vezetôkkel való kapcsolat, 
beszámolás, eszkaláció kapcsán milyen új 
eszközök, módszerek kerültek elô, s mennyi-
ben mennyiségi és mennyiben minôségi ez 
az újdonság.

A Fórumon való részvételhez regisztráció 
szükséges az online regisztrációs felületen  
www.hte.hu/projekt2021/regisztracio 
2021. március 31-ig.

A részvétel a szponzorok támogatásának 
köszönhetôen az online regisztráltaknak 
INGYENES.
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Várjuk résztvevôk, támogatók és 
szponzorok jelentkezését!

Lehetôség van TÁMOGATÓ JEGYEK vásár-
lására:
 • egyéni támogató jegy 
    5.000,-Ft+ÁFA  
 • vállalati támogató jegy   
      20.000,-Ft+ÁFA 
Vállalati támogató jegy vásárlása  
esetén a Fórum elôadói által írt könyv  
kerül ajándékozásra az elôadók  
által felajánlott könyvválasztékból.

A Fórumon való részvétellel a PMI PMP 
minôsítéséhez szükséges 7,5 PDU (Profes-
sional Development Unit) pont szerezhetô. 
A pontok elismertetéséhez PMI Claim Code  
a HTE titkárságtól megkapható.

Szponzorok jelentkezését várja a Szervezô 
Bizottság 2021. március 31-ig az info@hte.hu  
e-mail címre.

www.hte.hu/projekt2021

https://www.hte.hu/web/projekt2021/regisztracio
mailto:info%40hte.hu?subject=
http://www.hte.hu/projekt2021


• Kerekasztal beszélgetések lehetôséget 
adnak az ötletek cseréjére, a szakmai 
beszélgetésekre

Csepeli György szociálpszi- 
chológus, az ELTE és a Miskoci 
Egyetem professor emeritusa. 
Kutatási területei:  csoportközi vi-
szonyok szociálpszichológiája, 
nemzeti érzés -és tudat, az anti- 
szemitizmus, a cigányellenesség 
és a xenofóbia, új infokommuni-

kációs technológiák gazdasági-társadalmi- társa-
dalomlélektani következményei.

Gyulay Tibor gépészszak- 
mérnök, mérnök-közgazdász. 
Nemzetközi tapasztalatú projekt-
menedzser tréner-coach, tudás-
menedzsment tanácsadó. Az 
MTA Tudásmenedzsment Munka-
bizottság tagja.

Károlyi László a Legrand Ma-
gyarország vezérigazgatója, A 
Magyar-Francia Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, az ÉV PRO-
JEKTMENEDZSERE `2007 és az 
ÉV MENEDZSERE`2008 díjazott-
ja, több sikeres menedzsment 
könyv (Üzleti évszakok/2012, 
Cranchmarking/2019) szerzôje.

Marhefka István szervezetfej-
lesztô, agiliscoach, scrum master, 
szoftverarchitect, 20 év tapasz-
talattal termékfejlesztés terüle-
tén. Társalapítója a Be-novative 
startupnak, alapítója az Agiluu 
brandnek. A szervezetfejlesztô 
szakma által odaítélt Kagyló-díj 
elsô helyezettje (2019).

Marosán György fizikus, a fi- 
lozófia kandidátusa, a Budapesti  
Gazdasági Egyetem tanára. 
Százat meghaladó publikáció 
az innováció, a gazdasági rend-
szerváltás, a stratégiai- illetve az 
emberi erôforrás menedzsment, 
valamint a társadalmi evolúció 
témakörében.

Szvetelszky Zsuzsa szociál-
pszichológus, hálózatkutató, vál- 
lalati kommunikációs szakértô- 
tanácsadó, egyetemi oktató 
(disszertációját a pletyka pszi- 
chológiájából). A Társadalomtu- 
dományi Kutatóközpont (CSS- 
RECENS) és a LINK-Group mun-

katársa, szakterülete a szervezeti informális kommu- 
nikáció rejtett hálózatainak feltárása és optimalizálása.

14:00–14:05 TÁRSELNÖKI MEGNYITÓ – 
BEVEZETÔ
Prónay Gábor

14:05–14:25 ÉV PM’19 ELÔADÁSA
Borbényi Katalin (Generali Biztosító Zrt.)
„Emberközpontú projektvezetés 
fontossága”

14:25–14:45 Gyulay Tibor
Tudásmenedzsment a digitális 
transzformációban
„Nem elegendô a tudás a szervezetben, 
el kell jusson ahhoz, akinek szükséges”  
14:45–14:50 Hozzászólások, kérdések

14:50–15:10 Szvetelszky Zsuzsa (ELTE)

Informális kommunikáció a szervezetekben: 
COVID elôtt és a COVID óta
„Az online tér informális jellege: 
klasszikus folyamat – innovatív csatorna 
– a hatás kiszámítható?”
15:10–15:15 Hozzászólások, kérdések

15:15–15:35 Marosán György
Szervezetek jövôje – jövô szervezetei
„Mire kell ügyelni, egy olyan jövô felé 
haladva/sodródva, amelyben minden 
remény beteljesülhet, de amelyben 
minden fenyegetés valóra válhat?” 
15:35–15:40 Hozzászólások, kérdések 

15:40–16:00 Szünet – támogatói videók

16:00–17:45 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 
Szervezetekbe beágyazott projekt 
kezelés 
szekció elnök: Szalay Imre (NJSZT)
Kerekasztal résztvevôk: 
Balaton László (Raiffeisen Bank),  
Dudás Dezsô (KIFÜ), Kovács Endre (NMHH),  
Török L. Gábor
Megbeszélendô témák:
•   Mennyire tudatos része a stratégia megvalósítá-sának 

a projektszemlélet, van-e iparági, mûködési módbeli 
eltérés, megközelítési mód?

•   Mi a szervezeti projektkultúra lényege, mérhetô-e, fi-
gyelik-e, s ez mennyire segítôje, gátja a szervezeti 
sikereknek, illetve milyen típusú szervezetekben van 
ennek jelentôsége?

•  Van-e projektiroda, s mennyiben vesz részt ez  
 az egység a stratégiai tervezésben?

•   Hogyan történik a projektek sikerének mérése, ér-
tékelése, elválhat-e a projektsiker, a projekt által 
létrehozott termék, szolgáltatás, fejlesztés eredmé-
nyességétôl?

•    Mi a vezetés szerepe a projekt életciklus (a projektek 
elô- és utóéletének) menedzsmentjében?

•   Fontos-e a szervezetben az egységes projektmód-
szertani megközelítés?

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI?
• A hagyományoknak megfelelôen az 

idén is bemutatkoznak az ÉV PROJEKT- 
MENEDZSRE díjat nyert kollégák (2019 
és 2020 gyôztesei), tapasztalataikkal 
rámutatva sikereikre 

• A kiemelt elôadást tartó, elismert szak-
mai tekintélyû elôadók:

2021. ÁPRILIS 8. (CSÜTÖRTÖK)2021. ÁPRILIS 7. (SZERDA)

PROGRAM

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
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14:00–14:05 TÁRSELNÖKI MEGNYITÓ –  
BEVEZETÔ
Szalay Imre

14:05–14:25 ÉV PM’20 ELÔADÁSA
Iszály Mónika (InnoByte Zrt.) 
„Mit adott nekem az azonnali fizetés? – 
avagy hogyan lettem jobb projektmenedzser  
egy történelmi jelentôségû projekt által”

14:25–14:45 Károlyi László (Legrand)

Menedzsment nehéz idôkben
„Kihívások és megoldások, hatékony 
menedzsment a VUCA világában”
14:45–14:50 Hozzászólások, kérdések

14:50–15:10 Csepeli György
Teherpróbák a szervezetekben (krízis, 
vakság, hübrisz, konfliktusok)
„Hogyan várjuk a váratlant?”
15:10–15:15 Hozzászólások, kérdések

15:15–15:35 Marhefka István
Hogyan alkossunk csapatokat agilis 
szemléletben
„Csapat önirányítás, autonómia csak 
jól meghatározott felelôsségi körökkel 
valósulhat meg”
15:35–15:40 Hozzászólások, kérdések
15:40–16:00  Szünet – támogatói videók

16:00–17:45 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 
Távmunka nemzetközi lehetôségei és 
kockázatai
szekció elnök: Darabos Andrea (Lean Advantage) 
Kerekasztal résztvevôk: 
Czifra Julianna és a BME Munka és Szervezet- 
pszichológia mesterszakos projektcsapat tagjai 
Fazekas Viktor, Kacz Tünde,  
Szécsényi Fruzsina, Takács Gergô
Horn Balázs (ThyssenKrupp),  
Kertész Máté (PMI)
Megbeszélendô témák:
• Tudatos távmunkakultúra (értékrendszer alapú kultúraváltás 
szükségessége a remote office világában, a távmunka/remo-
te-first/ értékrendszere/hasonlóságok az agilis értékrendszer-
hez/, bizalom-építési praktikák és digitális analitikai eszközök)
• Projektmenedzsment kihívások a virtualitás térben – a 
nemzetközi együttmûködés (távmunka, benne a virtuális/sok 
országra kiterjedô/ munkacsapatok projekt mûködés lehetô-
ségei, feltételei)
• A tartós otthoni munkavégzés hatásai, megoldásai 
(tartós otthoni munkavégzés kvalitatív és kvantitatív mód- 
szerû kutatási eredményei/hatás a kapcsolatokra, csapat  
kohézióra, munka-magánélet egyensúlyára, egészségre/, 
egyéni- és szervezeti megoldások a kihívások kezelésére) 
• Hogyan lesz a távmunkából szervezetfejlesztési lehetô-
ség? Fejlesztendô vezetôi készségek és szervezeti képessé-
gek a távmunka sikeressé tételéhez. Gyakorlati tapasztalatok 
a biztonságkritikus és szabályozott (automotív, banki, orvosi) 
környezetbôl 
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