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Bekapcsolódni!!!
Tavaszi PM zsongás
Ahogy végleg magunk mögött hagyjuk a fázós
napokat, kivirít a természet, lecseréljük a gépkocsi
gumikat is nyárira . A konferencia és társadalmi élet
eseményei
megszaporodnak,
így
a
projektmenedzsment események csúcsidőszaka a sí
és szabadság szezon közötti hónapokra esik.
Hagyományosan áprilisban, idén már 13. alkalommal
jövünk össze a PM Fórumra, várjuk idén kilencedik
alkalommal, hogy ki lesz az Év Projektmenedzsere.
A közhasznúvá válás óta április vége, május eleje a
PMSZ és PMI Budapest éves közgyűlésének ideje ,
amikor vissza- és előretekintünk, hogy hol vagyunk,
mit kéne még tennünk szakmánk fejlődéséért.
A virágzó május a tavaszi Körkapcsolásoknak
hónapja is, ami – nagyobb gyakorisággal haladva át
az éveken – szintén a 13-hoz jut el most májusban, s
ahol a projektkockázatok kezelését beszéljük meg
különböző szempontokból, több ágazat képviselői,
több körben.
Nemzetközi események is esnek erre az időszakra,
kettőt most kiemelnénk, mert közelről érint
bennünket, s talán ez az említés is ösztönöz arra,
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hogy páran csatlakozzanak, részt vegyenek. Egyik a
ProjectZone esemény, ami Budapesten lesz, ahova Európa
minden részéből érkeznek projektmenedzserek, PMI
vezetők, neves projektmenedzsment témáról előadók. A
másik a PMI Global Congress, ami május elején Milánóban
lesz, ami szintén elérhető távolság. Az egyik legnagyobb
projektmenedzsment kongresszus, amihez kapcsolódnak
még további események: előtte PMI vezetői értekezletre,
utána pedig szeminárium sorozatra kerül sor.
Kockázat – hova is (kör) kapcsolunk?
Ahogy maga a projekt fogalom is elég széles értelmezési
tartománnyal bír a hétköznapokban, még inkább igaz ez a
kockázat fogalmára.
Általánosan kockázatnak minősül minden olyan esemény,
tevékenység vagy tevékenység elmulasztása negatív hatás
lehetőséget hordozza. A kockázatok felmerülnek többek
közt
a
katasztrófavédelem,
növényvédelem,
egészségvédelem, biztosítás, munkavédelem, pénzügyek,
kriminalisztika, politika stb. területén.
A 13. Körkapcsolás konferenciánkon a kockázatok közül a
projektek teljesítésekor a projektmenedzser által kezelendő
kockázatokat, a projektkockázatokat vizsgáljuk.

Szponzorok

Szerkesztő
ők

Különböző ágazatok képviselőit hívunk meg, hogy
több szempontból járjuk körül a témát, ahogy szoktuk,
de nem az ágazat specifikus tartalmi kockázatot (pl. a
banki világban a projektkockázat a projekt
finanszírozásának és megtérülésének kockázatát
vizsgálja), hanem az általános projektmenedzsment
kockázatkezelésének közös illetve eltérő vonásait
vizsgáljuk.
Projektkockázatok:
•emberi kockázat - projekt team felkészültsége,
rendelkezésre állása, motiváltsága
•üzleti kockázat - vezetői elkötelezettség változásai,
igények megváltozása
•technikai kockázat - tervezés, kivitelezés problémái,
technológia megfelelősége
•pénzügyi kockázat - költségvetés tervezés problémái
•jogi kockázat - szerződéses feltételek teljesülése,
teljesíthetősége, betarthatósága
•környezeti kockázat - természeti hatások, társadalmi
klíma változásai
•helyi adottságok - projekt kultúra, vállalati politikák
.Szalay Imre, PMI Magyar Tagozat elnöke
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Projektmenedzsment teadélután

13. „Kockázatos” Körkapcsolás

Idő
őpont: 2010. Április 21, 17.00 - 20.00
Helyszín: KPMG Székház, Bp., XIII. ker. Váci út
99., 1002. terem
Elő
őadó:Marton János Swicon Zrt. Ügyvezető Igazgató
Téma:A Projektmenedzsment mint szakmaiság
ismérvei
•
Mik fontosak a fejvadász cégnek egy PM
álláskeresővel kapcsolatban?
•
Hogy lehet, egy PM-et jól értékesíteni?
•
Fontos-e a PM minősítése, társadalmi
szerepvállalása, rendezvényeken történő
megjelenése?
Az előadás után a szokásos szakmai eszmecserével
folytatjuk. Mindenkit szeretettel várunk.

Felkért elő
őadók:
 Kovács István Vilmos, tudásmenedzsment tanácsadó,
SKILLNET Kft.
Szemkeő
ő Márton, PMP, projektmenedzser, Siemens Zrt.
Lukács Gyula, ügyvezető, ELM Kft.
Program :
Immár a 13. Körkapcsolásnál tart rendezvényeink sora. Darits Gyula, főosztályvezető (Projektiroda), Raiffeisen
Nem vagyunk babonásak (inkább projektmenedzsment Bank Zrt.
szakemberek), ezért ezt az alkalmat a projekt kockázatok A rendezvényen való részvétel díja 15.000,- Ft (Tizenötezer
témakörének szenteljük. Egy projekt módszertanilag és forint - ÁFA mentes)
emberileg megalapozott menedzselése önmagában már A PMI Tagozat és a PMSZ jelenlegi és új belépő tagjai
az egyik legfontosabb kockázat megelőzési és számára a rendezvény DÍJTALAN!
csökkentési tevékenység. Mondhatjuk azt is, hogy a
A HTE és FÖVOSZ tagok a belépő díjból 10 %
helyesen alkalmazott projektmenedzsment módszerek
kedvezményt kapnak.
mindegyike csökkenti a projekt kockázatait, de ezen túl a
kockázatmenedzsment önálló helyet is követel magának Amennyiben még nem tagja valamelyik szervezetnek, úgy
lépjen be legkésőbb 2010. május 12-ig!
a projektmenedzsment tudásterületei között.
A 13. Körkapcsoláson négy iparágból hívtunk gyakorló A rendezvényért 4,00 PDU igazolható.
projekt szakembereket, hogy osszák meg a résztvevő A rendezvényre 2010. május 12-ig a
hallgatósággal tapasztalataikat, módszereiket, sikeres és http://www.pmi.hu/pmi/rendezvenyek/13-kockazatosbalsikeres történeteiket a projekt kockázatokról. korkapcsolas-konferencia oldalon lehet regisztrálni.
Reméljük, hogy ez a rendezvény is teret ad majd annak, Részletes program és további információk a PMI Budapest,
hogy egymás tapasztalataiból tanuljunk és építsük Magyar Tagozat (www.pmi.hu ), illetve a PMSZ
tudásunkat.
(www.pmsz.hu) honlapjain érhetők el.

13. Projektmenedzsment Fórum
Idıpont: 2010. április 8., 8:00 - 18:00
Helyszín: Thermal Hotel Margitsziget, Budapest
A PMI és PMSZ tagok a részvételi díjból 10 %
kedvezményt kapnak. A Fórum záró vacsorán
átadják "Az év projektmenedzsere" díjat. A zsőri
döntése alapján idén Mahler Gusztáv, a Magyar
Telekom ügyfélszolgálati igazgatója kapta az
elismerést.
További információ:www.hte.hu
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Helyszín: Íris Rendezvényközpont, 1139 Budapest,
Frangepán utca 46.
Időpont: 2010. május 19. szerda 13:00 – 18:00
(Regisztráció: 12:30-tól)
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A PMSZ Építési Tagozata és a MTÉP
rendezvényei
Idő
őpont: 2010. április 7-én 16,30 órakor
Helyszín: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és keretén
belül, 2010. április 15-én 11.00-14.00 között( B pavilongaléria Fővállalkozó Zrt. 1033 Budapest, Hévízi út 3/a.
Elő
őadás témája: Kockázatelemzés szerepe az építőipari
projektek megvalósítása során
Elő
őadó: Dr. Fekete István, Projektvezető Budapesti
Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetési
Tanszék Ügyvezető SzigmaSzervíz Kft.
A Construma Média terem), a MTÉP-ról szóló előadások
kerülnek megtartásra. Amennyiben a lenti linken
regisztrál, ingyenesen beléphet a Construmára, és részt
vehet az előadásokon
http://www.construma.hu/konferencia-regisztracio
A NKTH (Irinyi János terem, földszinti nagyelőadó, 1117
Budapest, Neumann János u. 1/C ) 2010. május 20-án a
MTÉP Stratégiai Kutatási terve kerül bemutatásra.
További információ:info@epitesugyiplatform.hu
2010. május 28-án 10 órától Városfejlesztés európai
fokon címmel, a VAM Design-Centerben, a MÉTP
Városok- Építmények Fókuszterülete közösen rendezi a
Magyar Urbanisztikai Társasággal, a Good and Best
Practice Klaszterrel és a Kandinsky Kft-vel közös
Workshop-ot rendez.
További információ: info@mitmail.hu
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CIO ’10 – Mélyből a csúcsra –
Konferencia és kiállítás
Továbbra is figyelmetekbe ajánlunk a Stamford Global informatikai és üzleti vezetőknek

által szervezett ProjectZone 2010 angol nyelvű
konferenciáját, amely a közép és kelet európai régió
projekt, program és portfolió menedzsment vezetőit
hozza egy tető alá. 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.
Szakértő
emberek
adnak
tanácsot
proaktív kockázatkezelésre és mutatják be melyek a
kritikus elemei a komplex projekteknek.
A rendezvény hagyományához híven parádés előadói
gárdát vonultat fel, többek között Szalay Imre, a PMI
Magyar Tagozatnak elnöke.
A PMSZ és a PMI tagjai a részvételi díjból 15 %
kedvezményt kapnak.
További információ: www.projectzonesummit.com
weboldalon illetve a +36-23-805-600-as telefonszámon

Időpont: 2010. május 27-28.
Helyszín: Velence Resort&Spa
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
ő és 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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24th IPMA World Congress, 2010.
november 1-3, Isztambul
PMI® EMEA Global Congress 2010
Helyszín: Milánó, Olaszország, Convention Center
Időpont: 2010, Május 10-12,
Az idei európai kongresszusnak már a programja is
meghirdetésre került. Ízelítőül az új PM trendek
szekció előadásait soroljuk fel, mik is az top témák:
•Umuntu Ngumuntu Ngabantu (a person is a person
through other persons)
•Creating Internal Project Management Communities:
Experiences From Government and Private Sector
•Practice Standard for Project Estimating Details" An
Overview of the Practice Standard for Project
Estimating
•Bringing Agility to Programmes and Programmes to
Agility
•Managing the Dance: The Pursuit of Next Generation
PM Approach and Tools

•Knowledge-Enhanced Project Management at an Italian
ICT Services Company
•Towards a Project Knowledge Management Maturity
Model
•Pros and Cons of Agile Project Management Methods,
From an Experienced Project Manager's Viewpoint
•Meet the New Project Manager … Mr. KPI
Április
23-ig
jelentkezni!!

lehet

kedvezményesen

Meghirdették az idei IPMA világkongresszust, s
elindult az előkészítés is. Az előadásokra való
jelentkezés fontosabb dátumai:
• 15 May 2010 - Abstract Submission Deadline
• 30 July 2010 - Paper Submission Deadline
• 15 August 2010 - Announcement of Accepted
Papers

http://www.ipma2010.com/
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.
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.

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

http://congresses.pmi.org/EMEA2010/
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Visszhang

Visszhang

A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési
Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége
és
a
NAPI
Gazdaság
közös
Vállalkozásfejlesztési Forumán 2010. március 3-án
megtartott
rendezvényén bemutatkozott az építésügy
területén létrehozott ÖKÖ Klaszter.
A rendezvény előadója Karikás György az ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezérigazgatója
számolt be a Klaszter működéséről.
A klaszter 2008. október 22-én alakult , 17 alapító tagja van.

„Az építési beruházás mint projekt „ címmel tartotta
márciusi
projektmenedzsment
teadélután
rendezvényét március 17.-én a PMI és a PMSZ.

Foto: Csényi Sándor

A klaszter alapvető célja az energiatakarékos öko építési
komplex eljárások közép-magyarországi elterjesztése,
tervező, szolgáltató, oktatási, K+F, kivitelező, eszközellátó
intézmények
és
vállalkozások
hálózati
alapú
együttműködésének megszervezésével. A résztvevők saját
területük kiváló művelői. A projekt keretében olyan feladatok
elvégzését tűzték ki, mint az öko tervezési módszerek
terjesztése, monitoring programok támogatása, a nemzetközi
és hazai jó gyakorlatok összegyűjtése és propagálása,
valamint közös hazai és nemzetközi programok készítése.
A klaszter egy év alatti működése már hat futó és lezárt
projektet, két beadott és négy előkészítés alatt lévő
pályázatot eredményezett.”
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A rendezvény felvezető előadását Rostás Zoltán
(BME Építészmérnöki Kar) tartotta, őt követte Horváth
György (Óbuda-Újlak Zrt.), majd Ulicsák Béla (Brit
Tech Kft.) fejezte be a gondolatok ismertetését. A 40 fő
feletti érdeklődő közönség megismerhette az építési
beruházások projekt specifikus jellemzőit,és a projekt
menedzser szerepét. Az előadók kitértek az építési PM
eszközrendszerére, az építőipari projektmenedzsment
sajátosságaira is. Horváth György előadása kitért az
építési projekt életciklusára, a projekt meghatározó
tényezői
közötti
kölcsönhatásokra,
valamint
projektmenedzser helyére az építési projektek
megvalósításában. Ulicsák Béla részletesen ismertette
a projektmenedzsment szerepét az irányításban. A
klubdélutánt az előadás után feltett kérdések és
hozzászólások tették teljessé: a közönség soraiban
helyet foglaló kollégák érdekes gondolatokkal színezték
és egészítették ki az előadók gondolatait.
A „Projektmenedzsment-világ rovatunkban találnak
egy kis ízelítőt a rendezvény által felvetett témáról.
6. oldal
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Mintegy harminc résztvevő gyűlt össze a Projektmenedzsment Mű
űhely első rendezvényén március
25-én. A meghirdetett téma nem eset-tanulmányokról
szólt, hanem a projektmenedzsment elméletének és
gyakorlatának viszonyát célozta kicsit mélyebbre ásva
megvizsgálni.
A két előadó rövid vitaindítója után élénk eszmecsere
alakult ki. Dr. Görög Mihály abból indult ki, hogy a
világ GDP kb. 20%-a költődik projektekre, és egyes
felmérések szerint a projektek kétharmada sikertelen.
Miközben az elméleti ismeretek bővülnek, a gyakorlat
lemarad. A vállalati létszámleépítés sokszor egyfajta
„just do it” szemlélethez vezet, amely komplex
projektek esetében nyilván nem lehet sikeres.
Alkalmazható-e ugyanaz a “best practice”, a sokféle
különböző projektre? Van-e, lehetséges-e, és miben
álljon a projektmenedzsment elmélete, amelyet világos
axiómák, premisszák és konzekvenciák jellemeznek?
Bővítjük-e ismereteinket, és tudatosan megfontoljuk-e
azt, hogy mely helyzetben mely eszközt célszerű
alkalmazni? Foglalkozás-e a projektmenedzsment
vagy szakma? Ezek voltak a főbb bevezető kérdések.
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Természetesen egyáltalán nem mindegy, hogy egy
adott helyzetben milyen módszert választunk emögött kell keresni az okot, az axiómát. A kérdés
manapság az, hogy miként lehet az egyre szélesebb
eszköz- és tudásbázisból egyre többet bevinni a
gyakorlatba - hangsúlyozta.
Dr. Prónay Gábor arra kereste a választ, hogy
vannak-e olyan törvényszerűségek, amelyeket kiinduló
axiómaként megfoghatunk. Példaként említette, hogy
egy projektnek csak egy vezetője lehet, még ha egyes
esetekben úgy tűnik is, hogy kettő (vagy több) van. A
projektkultúra bevezetését pedig minden vállalatban
csakis felülről lehet elkezdeni. A másik előadó ehhez
hozzáfűzte, hogy a sikeres bevezetéshez a megfelelő
motivációs rendszer is elengedhetetlen.
A bevezetést követő élénk, de kissé csapongó vitában
sok minden elhangzott. Miközben az álláspontok
sokban közeledtek egymáshoz, úgy tűnt, a kezdeti
alapkérdésektől inkább távolodtunk. Érdemes kiemelni
a záró gondolatot: miként magyarázható, hogy
miközben az utóbbi tíz évben egyre több az oktatás és
a minősített projektvezető, ennek hatásai a
gyakorlatban nem igazán észlelhetők? Talán azzal,
hogy közben projektből is egyre több lett?
Dr. Pálvölgyi Lajos
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PMSZ Közgyűlés
Idő
őpont:2010. április 21. 15.30 óra
Helyszín: KPMG székház,
1139 Budapest, Váci út 99.
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2010. évi
Közgyűlését 2010. április 21-én 15.30 órára hívja
össze, határozatképtelenség eseten a megismételt
közgyűlés időpontja ugyanazon a napon 15.45.órakor
A közgyűlésre minden tagtársunk az alapszabályban
meghatározottak szerint külön meghívót fog kapni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közgyű
űlésen csak
érvényes tagsággal rendelkező
ők vehetnek részt.
Kérjük azon tagjainkat, akik még nem rendezték a
2010 évi tagdíjat ezt pótolják.
Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk itt
http://www.pmsz.hu/pmsz/tagsag-feltetelei
A közhasznú beszámolót a PMSZ 2009 éves
tevékenységéről olvashatják a weblapon itt:
http://www.pmsz.hu/pmsz/kozhasznusagi-jelentesek
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Projektmenedzsment-Világ

Képzések

PMI Budapest Magyar Tagozat
Közgyűlés
2010. Május 6. 16.00 óra
Helyszín: Paulaner Sörház, MOM Park
Bevásárlóközpont, 1123. Budapest, Alkotás u. 53.
A PMI Magyar Tagozata 2010. évi Közgyűlését 2010.
május 6-an 19 órára hívja össze, határozatképtelenség
eseten a megismételt közgyűlés időpontja ugyanazon
a napon 16.15 óra
A közgyűlésre minden tagtársunk az alapszabályban
meghatározottak szerint külön meghívót fog
kapni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közgyűlésen csak
érvényes tagsággal rendelkezők vehetnek részt.
A közhasznú beszámolót a PMI 2009 éves
tevékenységéről olvashatják a weblapon itt:
http://www.pmi.hu/pmi/kozhasznusagi-jelentesek
A Közgyűlés után PMPub rendezvényt tartunk
ugyanazon a helyszínen!

Szponzorok

Szerkesztő
ők

Eugene C. Bounds, PMP a PMI Board
elnöke
A nemrég lezárult az egész világra
kiterjedő internetes szavazás
eredményeként az 1968-1989
között az USA légierőtisztjeként
szolgáló, azóta IT fejlesztési vezető
pozíciókban
dolgozó,
és
egyetemeken tanító szakember lett
a s szervezet társadalmi kontrolját ellátó elnökség
vezetője.
A PMI-ban munkahelyéhez kapcsolódóan számos
tagozat munkájában vett részt, alapítója a
Information Systems Specific Interest Group (SIG)nak , s aktív résztvevője a Project Management
Maturity Model (OPM3®) kidolgozásának.

http://www.pmi.org/AboutUs/Pages/Board
-of-Directors.aspx
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A PMI Magyar Tagozat

A Magyar Projektmenedzsment
Szövetség

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 rendelkező nyilatkozat letölthető innen

Szponzorok

Szerkesztő
ők

Elnökségi ülés

A PMSZ és a PMI Budapest, Magyarországi Tagozata legutóbbi
elnökségi ülését 2010 március24-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
A fentiek értelmében lehetőség van arra, hogy titkárainál.
mindazon személyek , akik a szövetségünk munkáját
támogatni szeretnék, adójuk 1%-át felajánlhassák. Az A következő
ő elnökségi ülés idő
őpontja:
adó 1% felajánlásokat a szövetség adószámának 2010. Április 28;. 17.00,
feltüntetésével tehetik meg.
Helyszín: Szinergia, Budapest, Törökvész u 33-35
Adószámunk:18086955-1-42
A rendelkező nyilatkozat letölthető innen
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
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Felső
ővezető
ők véleménye a
projektmenedzsmentrő
ől

Projektmenedzsment-Világ

Képzések

Az érdekes cikkben található az alábbi ábra, ami
egyrészt az innováció és a projektmenedzsment
fejlettség közti összefüggésre mutat rá,

Szponzorok

Szerkesztő
ők

másrészt felhívja a figyelmet, hogy Magyarország az egy
főre eső PM minősítések tekintetében igencsak le van
maradva.

A PM Network márciusi számában jelent meg az
Economist Intelligence Unit 2009. szeptemberi
felmérése globális nagyvállalatok felsővezetői
körében. A megkérdezett 213 felsővezető 90%-a
vélte úgy, hogy a megfelelő projektmenedzsment
kulcsfontosságú a sikeres eredmények és a
versenyképesség szempontjából. Ugyanakkor csak
1/3-uk gondolja azt, hogy a vállalatuk jó a
projektmenedzsmentben. A vezetők 49%-a jelezte,
hogy csak nagy vagy komplex projektek esetén
követnek formális projekt módszereket.

A 60 éves HTE Híradástechnika folyóiratának
ünnepi különszámában projektmenedzsment cikk is
megjelent. Deák Csaba: Az innováció és a
projektmenedzsment kapcsolata
http://www.hiradastechnika.hu/2009_09_10_09
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Aktuális magyar nyelvű képzési programok (időrendben)
Tanfolyam címe

Idő
őpont

PMP és CAPM vizsgafelkészítés

2010.04.13 13:00-tól

Scrum Master Képzés

2010.04.192010.04.20

-

Projektmenedzsment (PMI
módszertan és projekt szimuláció)

2010.05.052010.05.07

21

PMI PMP Vizsga felkészítő
workshop

2010.05.272010.05.28

Sikeres projektmenedzsment
módszertani alapjai

2010.06.092010.06.11

Program- és
portfoliómenedzsment

2010.06.162010.06.18

PDU

PMSZ/PMI tagi
kedvezmény

Szolgáltató

További információ

Szinergia Kft.

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

12,5%

Sprint Consulting Kft

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

12,5%

Hewlett-Packard Magyarország Kft.

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

10%

Hewlett-Packard Magyarország Kft.

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

10%

24

Szinergia Kft.

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

12%

20

Szinergia Kft.

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

12%

20

14

Aktuális képzési naptárunkat és a képzési programok megjelentetésének feltételeit megtekintheti honlapjainkon:www.pmsz.hu www.pmi.hu
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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 következő
feltételeknek:
 a képzésnek konkrét, meghirdetett időpontja van,
 a képzésre a rendező szervezet a PMSZ és a PMI Tagozat
tagsága számára legalább 10%-os díjkedvezményt nyújt,
 a képzést rendező szervezet megküldi a képzés adatait a
Hírlevél lapzártájáig (az elnökségi ülést követő héten hétfő
délutánig) a odorne.ildiko@pmsz.hu címre.
Szerkesztési és terjedelmi okokból egy képző szervezettől
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
megfelelő képzési programok adatait.

PM Hírlevél 2010 Április
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Szponzorok

Szerkesztők

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 Április
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