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Üzenet

Rendezvények

PMSZ/PMI

Bekapcsolódni!!!
Jelen Hírlevelünkben is összefoglaltuk a hazai
projektmenedzsment közösségi élet eseményeit,
lehetőségeit, s a csatlakozási lehetőségeket a világ
eseményeihez, mind az interneten mind
személyesen. A Hírlevélen túl a megújult
www.pmsz.hu és www.pmi.hu honlapok információi
és a létrehozott interaktív felületei is segíthetik, hogy
a
minden
problémát
újra
és egyedül
kezelőszemléletet egy több értelemben is hálózatba
kötött együttműködő, egymást segíti, információt,
tapasztalatot megosztó szemlélet váltsa fel.
S itt jönnek a kérdések.
Az 1900 címre kikerülőHírlevelet ki és hogyan
használja fel, hányan olvassák, olvasóink milyen más
típusú információkat várnának, és mennyire
szeretnének bekapcsolódni a készítésébe?
Az új honlapok a direkt információ keresésen túl
hogyan lehetnének a csatlakozás fórumai, az
egymás segítésének eszközei a tapasztalatok
leírásával; cikkek, adatsorok, ötletlisták, formátum
javaslatok stb. formájában, ahogy ez más interaktív
portálokon is történik.?
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Projektmenedzsment-Világ

Képzések

Miért
van
legkevésbé
jelen
a
magyar
projektmenedzsment
a
regionális,
nemzetközi
projektmenedzsment közösség életében, miért nem
mutatjuk meg ezt a példamutatóan széles és
pezsgőhazai kínálatot (klubnapok, Körkapcsolás,
PMPub, PM Fórum, könyv projektek, felmérések,
tagozat stb.) büszkén mindenkinek?
S persze ismét kérdés, hogy ez a kínálat mikor és
mennyire találkozik a kereslettel. A válasz csak közösen
található meg, ha bekapcsolódunk, visszajelzést adunk,
dicsérünk és kritizálunk, válaszolunk és elmegyünk,
konferenciázunk és hozzászólunk, kiutazunk és hírt
adunk, a gyakorlatot összefoglaljuk és leírjuk, tanulunk
és tanítunk, s mindebből új minőség születik.
Várunk tehát bekapcsolni, bekapcsolódni, először is
jelzést adni, hogy együtt jelöljük ki a jó irányt!!!

Honlapunk és hírlevelünk fogadtatásáról szeretnénk egy
felmérést végezni, így rövidesen egy kérdőívet küldünk
ki. Kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy hírlevelünket
érdekesebbé tegyük, írja meg nekünk gondolatait.

Szponzorok

Szerkesztő
ők

A következőkérdésekre szeretnénk választ kapni:
•Milyen gyakran olvassátok hírlevelünket?
•Összességében mennyire tartjátok érdekesnek?
•Mennyire tartjátok aktuálisnak?
•Mely
részeit
tartjátok
a
legjobbnak/legfontosabbnak?
•Mely részeit tartjátok a legkevésbé fontosnak?
•Milyen érdekes tartalommal találkoznátok
szívesen?
A kérdőív honlapunkon is elérhetőlesz.
Kérjük azon tagjaink jelentkezését is, akik írásaikkal
szívesen részt vennének a hírlevél készítésében. A
jelentkezéseket az aved.joanna@pmi.hu illetve a
molnar.bela@pmsz.hu címeken várjuk, rövid
bemutatkozással.
A honlapunkon PMSZ PMI tagság számára fórumot
nyitottunk, hogy észrevételeiteket ott is meg
tudjátok osztani velünk. Felhívjuk a figyelmetek
arra hogy a fórumok a tagi bejelentkezés után
láthatóak.
.
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Projektmenedzsment Klubdélután

A PMI Austria fóruma

Projektmenedzsment Műhely

Időpont: 2010. Március 17, 17.00 - 20.00
Helyszín: KPMG Székház, Bp., XIII. ker. Váci út
99., 1002. terem
Téma: Az építési beruházás mint projekt

Időpont: 2010 március 18, 18.30
Helyszín: bécsi Műszaki Egyetem(TU Wien, Festsaal,
1040 Wien, Karlsplatz 13).

Időpont: 2010. március 25 (csütörtök) 15.00-17.00
Helyszín: BME HIT Inforparkbeli (1117. Bp. Magyar
Tudósok Körútja 2.) I. épület B. szárny, I.em 110-es
tanácsterme
Téma: Projektmenedzsment elmélet és/vagy gyakorlat

Előadók:
• Rostás Zoltán, BME Építészmérnöki Kar
• Ulicsák Béla, BRIT TECH Kft.
• Horváth György, Óbuda-Újlak Zrt.”
Az elméleti bevezető–a PM és a beruházás szervezés
összefüggései bemutatása - után bemutatásra kerülnek
azok a módszerek, technikák amelyeket az építési
projektvezetés használ.
Az előadások után a szokásos szakmai eszmecserével
folytatjuk.
Március havi Projektmenedzsment Klubdélutánunkat az
PMSZ Építési tagozattal együttműködve szervezzük.

Témák:
Projektmenedzsment az MS Excel segítségével esettanulmányok
Előadók: (Gerald Tauchner, Christian Ruthner),
valamint
Projektmenedzsment kihívások és megoldások a
"MirnoMore Békeflotta" példáján
Előadók:
(Michael Fuchs, MBA
szervezetfejlesztés).

–

Projektvezetés

További információ: www.pmi-austria.org

és

A PM műhelyen a következőkérdésekkel foglalkozunk:
• van-e szakadék a PM elmélete és gyakorlata között,
látható-e ez a napi működésben ?
• elmélet és gyakorlat esetleges távolságának okai és
következményei a vállalatok/intézmények működésére ?
• a
különbözőtípusú
képzések,
minősítések
és alkalmazott módszertanok milyen viszonyban vannak
az elmélettel és gyakorlattal ?
• milyen eszközökkel és módszertannal közelíthetőa
projektmenedzsment elmélete a gyakorlathoz
A klubdélutánon a részvétel minden érdeklődőnek
ingyenes.
Kérem
értesítse
esetlegesen
érdeklődőkollégáit !

Mindenkit szeretettel várunk.
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13. Projektmenedzsment Fórum

PMI® EMEA Global Congress 2010

Körkapcsolás 13.

Időpont: 2010. április 8., 8:00 - 18:00
Helyszín: Thermal Hotel Margitsziget, Budapest
Program :
A tizenharmadik alkalommal megrendezésre
kerülőProjektmenedzsment Fórum kiemelt témái
(melyekben három-négy előadásból álló szekció
kerül megszervezésre):
• sikeres innováció feltételei, eszközei, különös
tekintettel a projektmenedzsment alkalmazására.
• ma és holnap projektmenedzsment hangsúlyai az
emberi erőforrás területén (az eredményes
projektmenedzsment
„soft"
sikertényezői,
korosztályi sajátosságok az értékek területén,
virtuális teamek jellemzői, csoportstílus, dinamika).
• kis
és
közepes
vállalatok
(KKV-k)
projektmenedzselési
sajátosságai
(sikerek
összetevői, üzleti-, menedzselési környezet
specialitásai, alkalmazott módszerek).

Helyszín: Milánó, Olaszország,
Convention Center
Időpont: 2010, Május 10-12,

Időpont: 2010, Május 19-én 13:00-17:30
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Újabb információk jöttek az idei európai
kongresszusról. Április 23-ig lehet kedvezményesen
jelentkezni. A Keynote előadó: John Kao lesz, akinek
legújabb sikerkönyv: Innovation Nation: How America
Is Losing its Innovation Edge, Why It Matters and How
We Can Get It Back.
Újabb információk Természetesen a kongresszushoz
idén is kapcsolódnak események, így a
SeminarsWorld® május 13-14-én, s a PMI szervezetek
vezetőinek értekezlete, ahová a szabályok
értelmében tőlünk is meg kell majd jelenni.
http://congresses.pmi.org/EMEA2010/

A PMI Budapest, Magyar Tagozata és a Magyar
Projektmenedzsment Szövetség megrendezi immár 13.
alkalommal
„Körkapcsolás” konferenciájukat. A
Körkapcsoláson a projekt kockázatmenedzsment lesz a
főtémánk, ahol terveink szerint a pénzügy, az informatika,
telekom, a közigazgatás, valamint a beruházás-építőipar
területeken tapasztalatot szerzett projektszakemberét
hívtuk
meg.
A
konferencián
projekt
oldali
kockázatmenedzsment módszerekről, tapasztalatokról,
esetleg dilemmákról vagy hasznos történetekről hallhatunk
hasznos információkat.
A rendezvény helyszínének
kiválasztása még folyamatban van, de Budapest területén
lesz. A konferencián az előadók várhatóan 2 körben 15-15
perces előadásra kapnak majd időkeretet, és a program
végén workshop jelleggel szekció beszélgetésre fogunk
teret adni kisebb csoportokban, amiben szintén várjuk az
előadók aktív közreműködését.
A Konferencia továbbra is ingyenes a PMI Budapest
Chapter
és
a
PMSZ
érvényes
tagsági
viszonnyal rendelkezőtagjai számára!
Várunk mindenkit ismét!
4. oldal

Üzenet

Rendezvények

PMSZ/PMI

Immáron másodszor rendezi meg a Stamford Global
nemzetközi üzleti események szervezője a ProjectZone
2010 angol nyelvű konferenciáját, amely a közép és kelet
európai régió projekt, program és portfolió menedzsment
vezetőit hozza egy tetőalá. A 2010-es konferencia
tökéletes lehetőséget ad
arra, hogy a meghívottak aktív részvevői legyenek
értékes előadásoknak és panelbeszélgetéseknek melyek
segítséget nyújtanak a cégek mindennapi gondjainak
megoldásához.
Az idei rendezvény célja, hogy rámutasson és
megértesse, a vezetőkkel, hogy jelen gazdasági
helyzetben miért nem engedhetik meg a cégek azt, hogy
olyan projektekre költsenek , melyek hosszú távon nem
vezetnek sikerhez. Méltán híres előadók olyan témákat
fognak megvitatni mint például a praktikus „ Project Iroda”
felépítése, mint „Centre of Excellence” és annak
befolyása az üzleti tevékenységre.
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Projektmenedzsment-Világ

Képzések

Szakértőemberek
adnak
tanácsot
proaktiv kockázatkezelésre és mutatják be melyek a
kritikus elemei a komplex projekteknek. Azok a cégek,
melyek elismerik és értékelik alkalmazottaik
teljesítményét
általában
háromszor
jobban
jövedelmezőek mint azok a versenytársaik melyek nem.
A különbözőprojektek sikeressége nagyban függ a
vállalati alkalmazottak írányításától. Ezen területen
választott témái a programnak rávilágitanak a arra,
miként motiválja a vezetőség a csapatát , hogy elnyerje
támogatásukat, megőrizve a munkahelyi morált és
megelőzve a munkahelyi elvándorlást.
Mind a program, mind a portfolió menedzsmenthez ez a
konferencia megfelelő tudástranszfert ad gyakorlatias,
praktikus és könnyen elsajátítható módon, nagy
hangsúlyt helyezve a Projekt Menedzsment
Iroda belsőértékeire az emberi erőforrásra.

Szponzorok

Szerkesztő
ők

A rendezvény hagyományához híven parádés
előadói gárdát vonultat fel, mint például:
•Beth Oullette – President of PMI New York Chapter,
Managing Director- The Oullette Group
•Szalay Imre – President of PMI Hungary,
PMO/TQM/Governance Manager- Vodafone Hungary
•Ratko Mutavdzic – Executive Board Member PMI
Croatia Chapter, Public Sector Director – Microsoft
Croatia
•Simona Bonghez – President of PMI Romania,
Consultant in Project and Change Management –
University of SNSP Bucharest
•Malgorzata Kusyk - PMI Gdansk Branch Board
Member, Project Manager Thomson Reuters, Poland
A két napos rendezvény lehetőséget ad a
különbözőrégiók Projekt és Program vezetőinek,
hogy elmerüljenek egy alkalmi és mégis informális
beszélgetésben.
További
információkat
a
www.projectzonesummit.com weboldalon illetve a
+36-23-805-600-as telefonszámon kaphat.
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CIO ’10 – Mélyből a csúcsra –
Konferencia és kiállítás informatikai
és üzleti vezetőknek
Időpont:
2010.
május
Helyszín: Velence Resort&Spa

Szerkesztő
ők

Visszhang
Februári Klubdélután

27-28.

Kemény éven vannak túl a vállalatok, és nehéz volt az
elmúlt időszak az infokommunikációs szektor számára is.
Összefogással, az előnyök megfelelő kihasználásával
azonban van esély a talpra állásra, hogy a
hullámvölgyből ismét felfele forduljanak a trendek.
Miként segíthet az infokommunikációs technológia a
nagyvállalatoknak versenyképességük fenntartásában?
Milyen esélyekkel indulnak a felzárkózásban a kevésbé
tőkeerős középvállalatok? Melyek lesznek a
meghatározó trendek a következő– forráshiányos, ám
forradalmi technológiai újításokat tartogató – években?
A Figyelő
őés a Bitport konferenciája mindazon
informatikai és üzleti vezetőknek kíván szólni, akik úgy
gondolják, hogy az informatika kulcsfontosságú szerepet
fog betölteni az újbóli növekedésben. Jöjjön el, vizsgáljuk
együtt az IT-barométert!
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Szponzorok

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos
további rendezvényekről honlapjainkon
tájékozódhat.
http://www.pmsz.hu/pmsz/rendezvenyek
http://www.pmi.hu/pmsz/rendezvenyek

Sikeres projektmenedzsment klubdélutánt tartott
február 17.-én a PMI és a PMSZ.
A klubdélután felvezető előadását Windisch László
tartotta, „A Megyeri híd projekt tapasztalatai” címmel. A
30 főfeletti érdeklődő közönség megismerhette a
projektet és a projekt környezetét, a kivitelező
szervezetet, a szervezeten belüli feladatokat és
irányítási módszereket. A felvezető előadás
részletesen ismertette a projekt költség és
időtervezését, és a projektkövetés mikéntjét. Az
előadás harmadik harmadában szó esett a projekt
megvalósításának nehézségeiről, az akadályokról,
valamint arról, hogy milyen tanulságokat lehet levonni e
nem mindennapi projekt kapcsán.
A klubdélutánt az előadás után feltett kérdések és
hozzászólások tették teljessé: a közönség soraiban
helyet foglaló kollégák érdekes gondolatokkal színezték
és egészítették ki az előadó gondolatait.

6. oldal
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PMSZ/PMI

PMI Budapest Tagozat éves megújítása
A PMI évente egy február 28-ig leadandó részletes
riport alapján ellenőrzi a tagozatok (és más típusú
szerveződések: SIG, College) tevékenységét, s ez
alapján adja meg szervezet jogosítványát.
Ebben az évben is sikeresen túl jutottunk ezen az
aktuson. S a hagyományok szerint most is ebből az
alkalomból kitekintünk, közöljük a régiónk tagozatainak
éves statisztikáját, hol mennyire növekedett a
taglétszám, s a növekedéstől függetlenül is mennyi
régi tagot veszítettek el a tagozatok.
Érdekes a nem megújítók jelentős aránya, az átlag
33%, de a legalacsonyabb értékek is 20% körül
vannak.
A mi szervezetünk nem tartozik a nagyok közé, a mi
113-as taglétszámunk a sor végén van, a
környezetünkben a cseh PMI 155, a román 286, az
osztrák 223 tagot számlál.
A teljes lista a honlapunkon megtalálható.

Projektmenedzsment-Világ
Chapter Name
Athens, Greece Chapter
Belgium Chapter
Berlin/Brandenburg Chapter
Budapest, Hungarian Chapter
Cologne Chapter
Copenhagen, Denmark Chapter
Finland Chapter
Frankfurt Chapter
Madrid, Spain Chapter
Moscow, Russia Chapter
Munich Germany Chapter
Netherlands Chapter
Northern Italy Chapter
Norway, Oslo Chapter
Paris, Ile de France Chapter
Poland Chapter
Portugal Chapter
Prague, Czech Republic Potential Chapter
Romania Chapter
Rome Italy Chapter
Sweden Chapter
Switzerland Chapter
United Kingdom Chapter
Vienna, Austria Chapter

Region 8 Total
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Képzések
2008.
dec.31
390
849
257
100
317
295
212
825
442
593
603
647
851
459
701
498
202
155
255
587
1 025
928
3 231
195

18 044

Szponzorok

Szerkesztő
ők

2009.
Growth
Non
Attrition
dec.31
%
Renew
Rate
433 11,03%
99
25,38%
869
2,36%
212
24,97%
287 11,67%
81
31,52%
113 13,00%
22
22,00%
352 11,04%
98
30,91%
285 -3,39%
88
29,83%
259 22,17%
46
21,70%
790 -4,24%
251
30,42%
413 -6,56%
173
39,14%
508 -14,33%
292
49,24%
705 16,92%
175
29,02%
628 -2,94%
147
22,72%
1 150 35,14%
151
17,74%
460
0,22%
132
28,76%
717
2,28%
341
48,64%
564 13,25%
177
35,54%
223 10,40%
83
41,09%
168
8,39%
55
35,48%
286 12,16%
100
39,22%
750 27,77%
114
19,42%
1 105
7,80%
230
22,44%
1 024 10,34%
260
28,02%
2 862 -11,42%
1 147
35,50%
223 14,36%
68
34,87%

18 729

3,80%

5 994 33,22%
7. oldal
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Hogy a világról is képet adjunk, íme a régiók hasonló statisztikája kiegészítve a teljes PMI tagságból való régiós részesedési aránnyal.
Region Name

2008.
dec.31

2009. Growth
dec.31 %

1 Northwest North America

11 231

11 658

3,80%

3 198

28,47%

2 North Central North America

15 104

14 741

-2,40%

4 191

27,75%

3 Northeast North America

19 852

20 055

1,02%

5 470

27,55%

4 East Central North America

23 477

22 704

-3,29%

6 835

29,11%

5 Mid-Atlantic North America

20 439

19 981

-2,24%

5 912

28,93%

6 South Central North America

19 683

20 172

2,48%

5 885

29,90%

7 Southwest North America

15 115

14 765

-2,32%

5 200

34,40%

8 Europe/Africa

18 044

18 729

3,80%

5 994

33,22%

9 Northeast Asia

4 692

4 556

-2,90%

1 696

36,15%

10 Australia/New Zealand

5 783

5 697

-1,49%

1 810

31,30%

11 Western Asia

8 026

6 442

-19,74%

5 255

65,47%

12 Middle East

4 391

4 481

2,05%

2 280

51,92%

13 Latin America

9 517

11 716

23,11%

4 192

44,05%

14 405

14 288

-0,81%

4 679

32,48%

2 268

2 407

6,13%

965

42,55%

14 The South North America &
Caribbean
15 Southeast Asia
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Non
Renew

Attrition Részesedés
Rate
2009

Részesedés
2008

6,1%
7,7%
10,4%
11,8%
10,4%
10,5%
7,7%
9,7%
2,4%
3,0%
3,3%
2,3%
6,1%

5,8%
7,9%
10,6%
12,0%
10,6%
10,2%
7,9%
9,4%
2,4%
3,0%
3,8%
2,3%
5,0%

7,4%
1,3%

7,5%
1,60%
8. oldal
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A PMI Magyar Tagozat

A Magyar Projektmenedzsment
Szövetség

Elnökségi ülés

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény, valamint az ezt kiegészítő kapcsolódó
jogszabályok előírásai szerint 2006 évtől közhasznú
szervezetként működik.
Fővárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 10430

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény, valamint az ezt kiegészítő kapcsolódó
jogszabályok előírásai szerint 2007 évtől közhasznú
szervezetként működik.
Fővárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 7647

A fentiek értelmében lehetőség van arra, hogy
mindazon személyek , akik a szövetségünk munkáját
támogatni szeretnék, adójuk 1%-át felajánlhassák.
Az adó 1% felajánlásokat a szövetség adószámának
feltüntetésével tehetik meg.
Adószámunk:18247930-1-43
A rendelkezőnyilatkozat letölthetőinnen

A fentiek értelmében lehetőség van arra, hogy
mindazon személyek , akik a szövetségünk munkáját
támogatni szeretnék, adójuk 1%-át felajánlhassák. Az
adó 1% felajánlásokat a szövetség adószámának
feltüntetésével tehetik meg.
Adószámunk:18086955-1-42
A rendelkezőnyilatkozat letölthetőinnen

A PMSZ és a PMI Budapest, Magyarországi Tagozata legutóbbi
elnökségi ülését 2010 február 24-én tartotta. Résztvevők: Ávéd
Joanna, Cserna József, Czibok Zoltán, Gamplett Gábor, Dr.
Kupás Tibor,, Mikes Péter, Dr. Pálvölgyi Lajos, Szalay Imre, Tóth
Dezső elnökségi tagok.
Az elnökségi ülések emlékeztetői megtekinthetők a szervezetek
titkárainál.

A következő
őelnökségi ülés idő
őpontja:
2010. Március 24;. 17.00,
Helyszín: Synergon, IV. Baross utca 98
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elnökségi üléseink nyitottak,
minden tagot szívesen látunk.

PMSZ/PMI kapcsolattartás
A szervezeti tagsággal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, keresse Ódorné Kovács Ildikó titkárságvezetőt az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06 30 723 1788
E-mail : odorne.ildiko@pmsz.hu vagy odorne.ildiko@pmi.hu

PM Hírlevél 2010 Március
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Új könyv – új lektorálási lehetőségek
Mint ismeretes, a PMBOK® Guide honosítási projekt
sikerén felbuzdulva (Projektmenedzsment útmutató,
Akadémiai Kiadó, 2006) a két együttműködő egyesület
2008-ban egy újabb jelentős szakkönyv magyar nyelvű
kiadását kezdeményezte. Projektszponzorálás című
kötet tavaly jelent meg. Ez a könyv a projektet
felügyelőfelsővezetőszempontjából közelíti meg a
projektirányítás kérdéseit.
Az együttműködés az Akadémiai Kiadóval tovább
folytatódik. Az egyes projektek menedzselésétől tovább
lépünk a több/sok projekt irányításának kérdései felé. A
következőfeladat
a
PMI
Project
Portfolió
Management második kiadásának lefordítása lesz,
lehetőleg még ez évi megjelenéssel.

PM Hírlevél 2010 Március

Ez a kiadvány a PMBOK® szerepéhez hasonló
szabvány szerepét tölti be az igencsak fontos projekt
portfolió menedzsment területén.
Kérjük mindazokat, akik a korábbiakhoz hasonlóan
szívesen bekapcsolódnának önkéntesként (társadalmi
munkában) a fordítás lektorálásába, vagy a könyvvel
kapcsolatos egyéb teendőket segítenék (szponzorok
keresése, promóciós tevékenység, események
szervezése stb.) elérhetőségüket (név, e-mail, telefon)
március
15-ig
küldjék
meg
a
következőcímre: palvolgyi.lajos@pmi.hu Köszönjük az
eddig már beérkezett jelentkezéseket.
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PMBOK 4 hivatalos fordítása
A Guide to the
Project Management
Body of Knowledge
(PMBOK® Guide)—
Fourth Edition hivatalos
fordításai kaphatók a
következőnyelveken:
arab, francia, japán
kínai, koreai, német,
olasz, orosz, portugál,
spanyol.
A magyar verziót most nem tervezünk kiadni. A 3rd
Edition-nak készült un. nem hivatalos magyar fordítása,
amelyet a helyi tagozat végzett, és az Akadémiai Kiadó
adott ki, s a kinyomott 3000 példányt csaknem el is
fogyott, nem sok készlet van már belőle a boltokban.
Úgy gondoljuk, hogy majd az 5-ös verzióra indítjuk el az
újabb hazai PMBOK projektet, s addig egy másik PMI
szabvánnyal, a portfolió menedzsmenttel lépnénk piacra,
aminek projekt felhívása az Hírlevél előzőoldalán
olvashatták.

PM Hírlevél 2010 Március
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IPMA vizsgára való jelentkezés
Többen érdeklődtek, hogy hol érhetőel az IPMA
vizsga. Nos, megújult az ipmacert honlap, s 2010
februárjától IPMA vizsgát tenni szándékozók, mind a
négy szinten (A, B, C és D) elektronikus úton tudnak
vizsgára jelentkezni a meghirdetett vizsgafordulókra.
Ezzel lehetőség nyílik egy gyorsabb, modernebb,
környezetkímélőbb eljárás meghonosítására. Vizsgára
jelentkezni ezentúl az alábbi oldalon
lehetséges: ipmacert.hu/jelentkezes

Az IPMA éves folyóirata, a Project
Perspectives megjelent
A tudományos publikációt tartalmazó kiadványban
olyan témák kerülnek terítékre, mint
- a projektek siker tényezőinek elemzése
- a felsővezetők és a projektmenedzserek
megközelítése közti különbség vizsgálata
-informális rizikó kezelési módszerek a projektekben
-http://flipflashpages.uniflip.com/2/27035/48035/pub/do
cument.pdf
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Két szám is olvasható már idén az

International Journal of Project
Management-ből
A részben szintén az IPMA kiadásában
megjelenőperiodika második száma gyors
megjelenésének oka, hogy a második rendkívüli
szám az EURAM 2009 (European Academy of
Management) konferencia előadásait tartalmazza.
Ezen folyóiratok a mellékelt web címen túl a
FőVOSZ titkárságán is elérhetők, utóbbi helyről
kölcsönözhetők is, mielőtt a fizikai példányok az
egyetemi könyvtárba kerülnek.
Míg az elsőszámból – kapcsolódva a klubnapok
témáihoz – az építőipari projektek problémáiról
szóló cikkekre hívnám fel a figyelmet, addig az
EURORAM szám szinte minden cikke nagyon
érdekes a projektmenedzsment humán kérdései
iránt érdeklődőknek.
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=Publicati
onURL&_tockey=%23TOC%235908%232010%239
99719998%231571171%23FLA%23&_cdi=5908&_
pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version
=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=56341432ca7
1ca03245617486d7f2b2b
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Aktuális magyar nyelvű képzési programok (időrendben)
Tanfolyam címe

Idő
őpont

Projektmenedzsment (PMI módszertan és
projekt szimuláció)

2010.03.242010.03.26

Projektvezetőszerep készség- és
eszköztára

2010.03.252010.03.26

PMP és CAPM vizsgafelkészítés

2010.04.13
13:00-tól

Scrum Master Képzés

2010.04.192010.04.20

PMI PMP Vizsga felkészítőworkshop

2010.05.272010.05.28

Sikeres projektmenedzsment módszertani
alapjai

2010.06.092010.06.11

Szolgáltató

További információ

PMSZ/PMI
tagi kedv.

21

Hewlett-Packard Magyarország Kft.

Tel: (1) 229-9406
training@hp.hu
education.hp.hu

10%

24

Szinergia Kft.

Tel/fax: (1) 325-5762
kepzesek@szinergia.hu
kepzes.szinergia.hu

12,5%

Szinergia Kft.

Tel/fax: (1) 3255762kepzesek@szinergia.huk
epzes.szinergia.hu

12,5%

Sprint Consulting Kft

Tel. +36-20-5387502
mail@sprintconsulting.hu
sprintconsulting.hu

12,5%

PDU

20

14

24

Hewlett-Packard Magyarország
Kft.

Tel.: (1) 229-9406,
training@hp.hu,http://educatio
n.hp.hu

10%

Szinergia Kft.

Tel/fax: (1) 3255762kepzesek@szinergia.hu h
ttp://kepzes.szinergia.hu

12%

Aktuális képzési naptárunkat és a képzési programok megjelentetésének feltételeit megtekintheti honlapjainkon: PMSZ PMI
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Képzési programok megjelentetésének
feltételei
Hírlevelünkben a PMSZ és PMI Tagozat elnökségei 2005. január
12-i döntésének megfelelően minden projektmenedzsment témájú
képzési programról hírt adunk, amely megfelel a
következőfeltételeknek:
 a képzésnek konkrét, meghirdetett időpontja van,
 a képzésre a rendezőszervezet a PMSZ és a PMI Tagozat
tagsága számára legalább 10%-os díjkedvezményt nyújt,
 a képzést rendezőszervezet megküldi a képzés adatait a
Hírlevél lapzártájáig (az elnökségi ülést követőhéten
hétfődélutánig) a odorne.ildiko@pmsz.hu címre.
Szerkesztési és terjedelmi okokból egy képzőszervezettől
legfeljebb 3 aktuális képzési program adatait jelenítjük meg a
hírlevélben.
Ezúton felhívjuk tisztelt tagtársaink és tagszervezeteink figyelmét,
hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és várjuk a feltételeknek
megfelelőképzési programok adatait.
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A Projektmenedzsment Hírlevelet havi
rendszerességgel kiadó szervezetek:
Magyar Projektmenedzsment Szövetség
1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/B
Elnök: Cserna József
Honlap: www.pmsz.hu
 PMI Budapest, Magyar Tagozat
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Elnök: Szalay Imre
Honlap: www.pmi.hu


A Projektmenedzsment Hírlevél szerkesztőbizottsága:
Fő
őszerkesztő
ők:
Ávéd Joanna, PMP és Molnár Béla
Szerkesztő
ők:
Szalay Imre, PMP
Dr. Pálvölgyi Lajos, PMP
Dr. Kupás Tibor
Lipi Gábor, PMP
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Köszönjük támogatásukat!
PM Hírlevél 2010 Március
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