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SZERVEZÔ BIZOTTSÁG
Társelnökök
Prónay Gábor (BME HIT)
Szalay Imre (NJSZT)

Szervezô Bizottsági tagok
Baczó Tamás (Ericsson)
Balogh István (IVSZ)
Blaskovics Bálint (Corvinus Egyetem)
Boros Péter (FÖVOSZ-IPMA)
Cserna József (PMSZ)
Darabos Andrea (Lean Advantage)
Deák Csaba (Miskolci Egyetem)
Dudás Dezsô (KIFÜ)
Horn Balázs (ThyssenKrupp)
Károlyi László (Legrand Magyarország)
Kerékfy Pál (Meropolitan Egyetem, ZSKE)
Kovács Endre (NMHH)
Kremmer László (PMI Budapest)
Nagy Péter (HTE)
Pallag Mihály (T-Systems)
Szilágyi János (Legrand Magyarország)
Szkenderovics Ildikó (HTE PM Szo)
Tézsla Mária (HTE)
Török L. Gábor
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A hazai projektmenedzsment szakma legnagyobb
hagyománnyal rendelkezô PM Fórum konferenciájára immáron a 24. alkalommal kerül sor 2022-ben,
remélhetôleg személyes formában. Így a Fórum ismét
kiváló alkalom a kapcsolatépítésre, az ötletek cseréjére,
a szakmai beszélgetésekre.
A szervezetben való mûködés sokoldalú együttmûködést
igényel, ami nem nélkülözheti a résztvevôk közötti bizalom bizonyos fokát, mivel minden aspektus elôre nem látható, nem szabályozható. Így a bizalom sok tekintetben
hatással van a projektek sikerére, az érték teremtô tevékenység hatékonyságára.
A Fórum célkitûzésként a projektben dolgozók mindennapi gyakorlatához kíván hozzájárulni a bizalom
sokszintû elemzésével az egyéneket-, a munkacsapatokat-, a szervezeteket-, az üzleti megállapodásokat- és
a társadalmi kérdéseket illetôen, hiszen nem elég
felismerni a bizalom fontosságát, de érteni kell az
összetevôit, kialakításának-, fenntartásának módszereit.
Így folytatva konferenciánk tematikus megközelítését,
a konferencia mottója:

PROJEKT – BIZALOM – MENEDZSMENT
A bizalom dimenzióinak bemutatására-elemzésére kiemelkedô szakemberek kerültek felkérésre. A különbözô
bizalom szintek jellemzôinek megértését gyakorlati tapasztalatokkal megerôsítô kerekasztalok kívánják elôsegíteni, ahol lehetôség van a résztvevôk aktív részételére.
Miért érdemes részt venni?
• A hagyományoknak megfelelôen az idén is bemutatkozik az ÉV PROJEKTMENEDZSRE '2021 sikeres
tapasztalataival
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•

A kiemelt elôadást tartó, elismert szakmai tekintélyû
elôadók:
Katona
Melinda közgazdász,
szervezetfejlesztô, management tanácsadó, executive coach, a Borealis
szervezetfejlesztô cég ügyvezetô tulajdonosa. Öt országban szerzett felsôvezetôi tapasztalatokat. Kiemelt témái:
jövôbiztos szervezetek, a szervezeti
bizalom hatása a változási, fejlôdési
képességre.
Kulcsár Zsolt okleveles pszichológus, UX tervezô, e-learning tanácsadó.
A nemzetközileg is elismert Integral
Vision alapítójaként önszervezôdô keretekben mûködô cégek konzultánsa.

Marosán György fizikus, a filozófia
kandidátusa, fôiskolai tanár. Szakterületei: stratégiai menedzsment, társadalmi evolúció, politológia. 15 könyv
és 95 jelentôs publikáció szerzôje.
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Sárvári Marianna közgazdász, két
évtizedes banki és infokommunikációs
vezetôi-, IT fejlesztési projekt- és programmenedzseri gyakorlattal, sikerekkel.

Szabó Gabi Master Certified Coach,
Team Coach, Watson Coaching és
Coach Iskola alapító szervezetfejlesztô, IPMA projektmenedzsment tréner

Dr. Szalai Zsolt közgazdász, hazaiés nemzetközi pénzügyi-, befektetési tapasztalatokkal. Saját cégével üzletviteli
tanácsadást (vállalatfinanszírozás, projektfinanszírozás, innováció menedzsment) végez. Több hazai és külföldi
egyetemen vendégoktató, konferenciákon elôadó. A KEVE elnöke.

•

Kerekasztal beszélgetések lehetôséget adnak
az ötletek cseréjére, a szakmai beszélgetésekre

24.
PROJEKTMENEDZSMENT
FÓRUM

PROGR AM

2. felhívás

2022. ÁPRILIS 7. (CSÜTÖRTÖK)
9:00–9:05

TÁRSELNÖKI MEGNYITÓ
Prónay Gábor

9:05–9:25

ÉV PM’21 ELÔADÁSA
Sárvári Marianna (SPQR Tanácsadó Kft.)

„A bizalom szerepe a projektek
sikerében”
9:25–9:40

TÁRSELNÖKI BEVEZETÔ
Szalay Imre BIZALOM
Levezetô elnök: Szalay Imre (NJSZT)

9:40–10:05 Szabó Gabriella (Watson Coaching Iskola)

Önbizalom-önértékelés-önbecsülés
10:05–10:30 Kulcsár Zsolt (Integral Vision)

Társas bizalom és önszervezôdés
10:30–10:45 Kérdések, hozzászólások
10:45–11:15 KÁVÉSZÜNET
11:15–11:40 Katona Melinda (Borealis)

A szervezeti bizalom ereje
11:40–12:05 Szalai Zsolt (KEVE Társaság)

Üzleti bizalom – eszköz vagy
kötelezettség?
12:05–12:30 Marosán György

Bizalom a 21. században:
új feltételek és szerepek
12:30–12:45 Kérdések, hozzászólások
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2022. április 7. (csütörtök)

12:45–14:00 EBÉDSZÜNET

Hogyan éljük meg a bizalmat –
kérdôíves kutatás eredményei
Levezetô elnök: Prónay Gábor
14:00–14:25 Török L. Gábor

Bizalom kérdôíves kutatás eredményei
14:25–14:40 Kérdések, hozzászólások
14:40–15:50

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 1
A projektvezetô önbizalma,
magabiztossága
A személyes hitelesség fontos bázisa
a vezetô hite önmagában. A kerekasztal
beszélgetés során körbejárjuk az önbizalom
forrásait, gyökereit, megbeszéljük, hogy
melyek a bizalom összetevôi, s azok
hogyan segítik a projektvezetô szakmai és
a személyes boldogulását. Vagy akár azt is,
hogy kritikus helyzetben hogyan hat
a bizalom a teljesítményre.
Levezetô elnök: Darabos Andrea

(Lean Advantage)

Felkért hozzászólók:
Balaton László (Raiffeisen Bank),
Czifra Julianna (Business Coach &
Mediator),
Orbán Gergely (Doctusoft),
15:50–16:05 KÁVÉSZÜNET
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16:05–17:15

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 2
Bizalom építés projektben
A társas és szervezeti bizalom kérdéseit
a projekt mûködésben járjuk körül ebben
a kerekasztalban. Fontos megbeszélni,
hogyan alakítható a bizalmi kapcsolat
a projekt csapatban, a szponzorral, –
továbbá hogyan tartható fenn problémák
esetén, és ez mennyiben járul hozzá
a projekt eredményességéhez. A bizalmi
kultúra hogyan segítheti a hatékonyságot,
a bizalom kockázatának mérséklését,
az egyéni felelôsségvállalás növelését.
Levezetô elnök: Darabos Andrea

(Lean Advantage)

Felkért hozzászólók:
Kovács Endre (NMHH),
Nyéki Emôke (Franklin Covey
Magyarország),

Sárvári Marianna (SPQR Tanácsadó)
17:15–17:30

ZÁRSZÓ
– a Fórum tanulságai – Prónay Gábor
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A Fórumon való részvétellel a PMI PMP minôsítéséhez
szükséges 6,5 PDU (Professional Development Unit) pont
szerezhetô. A pontok elismertetéséhez PMI Claim Code beszerzése szükséges.
A Fórumon való részvétellel továbbá lehetôségük van
a Scrum Alliance minôsítés fenntartásához szükséges SEU
(Scrum Education Unit) pontok szerzésére. A pontok a részvételi óraszám függvényében bizalmi alapon a Scrum
Alliance oldalán igazolhatóak le a résztvevô által.
Szponzorok jelentkezését is várja a Szervezô Bizottság
2022. március 31-ig. A megkötendô szponzori/támogatói szerzôdés rögzíti a szponzor kötelezettsége mellett
a lehetôségeit, a részére nyújtott szolgáltatásokat (Fórum
felhívásain, kiadványán való megjelenés, a Fórum szünetében video bemutatás). A megegyezett szponzorálási díjról,
illetve a Fórum részvételi díjáról a HTE a szponzori megállapodás megkötése után számlát küld.

A Fórumra az online regisztrációs felületen lehet jelentkezni
2022. március 31-ig. https://www.hte.hu/projekt2022
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Részvételi díj

69.500.- Ft + ÁFA

Részvételi díj HTE, PMI Budapest,
PMSZ tagoknak

62.500.-Ft + ÁFA

Részvételi díj szponzorok
szakembereinek és vállalatok
szakembereinek a 4. befizetett
résztvevôtôl

57.500.-Ft + ÁFA

Doktoranduszoknak

30.000.-Ft + ÁFA

HTE Akadémia által elfogadott
dolgozattal pályázó hallgatóknak

4.000.-Ft + ÁFA

A részvételi díj 15.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást
tartalmaz, mely a kiállított számlán feltüntetésre kerül.
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.

Várjuk jelentkezését!

Várjuk résztvevôk, támogatók és szponzorok
jelentkezését!
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A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI

A SZERVEZÉSBEN EGYÜTTMÛKÖDÔ
PARTNEREK
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT
ASSOCIATION (IPMA)
FÔVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FÔVOSZ)
HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY (TIPIK)
MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG (PMSZ)
NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI
TÁRSASÁG (NJSZT)
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) BUDAPEST
MAGYAR TAGOZAT

MÉDIA PARTNER
MFOR.HU
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HÍRKÖZLÉSI ÉS INFOR M ATIK AI
TUDOM ÁNYOS EGYESÜLET (HTE)
HTENET INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Tel.: +36 1 353 1027
E-mail: info@hte.hu

www.hte.hu
www.htenet.hu

