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Az Év Projektmenedzsere Díj 2010 átadása
a Nemzetközi Projektmenedzsment Napon
November 4-én, a Nemzetközi Projektmenedzsment
Napon adták át a Nemzeti Fejlesztési Miniszter
védnökségével meghirdetett, pályázatok alapján
elbírált és kiválasztott az Év Projektmenedzsere díjat.
A díjbizottság a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla,
melynek tagjai a következő szervezetek képviselői:
Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ),
HTE Projektmenedzsment Szakosztály (TIPIK), Projekt
Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány
(IPMACERT), Informatikai Vállalkozások Szövetsége
(IVSZ), Magyar Projektmenedzsment Szövetség
(PMSZ) és PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI
Budapest).
A Tábla célja a magyarországi projektmenedzsment
szakma egy-egy szakemberének elismerése, és rajtuk
keresztül a figyelem ráirányítása a projektmenedzseri
tudás és szakma jelentőségére, a kiemelkedő
projektek eredményeire. A Corinthia Hotelben
megrendezett eseményen Cserna József, a Magyar
Projektmenedzsment Szövetség elnöke köszöntötte a
résztvevőket.
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Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
elnöke hangsúlyozta, hogy az elkövetkező években
a pályázatok megvalósításában, az Új Magyarország
Fejlesztési Tervben és az új Széchenyi tervre való
átállásban
kulcsszerepe
lesz
a
projektmenedzsereknek.
A Díjbizottság elnöke, Prónay Gábor ismertette a
pályázat feltételeit, s kihirdette az idei győztest,

Tuscher Béla Pétert, a Magyar Nemzeti
Bank projektmenedzserét.
Tuscher Béla Pétert sokoldalú projektmenedzseri
tapasztalata
(nagy
beruházások,
szoftverfejlesztések,
informatikai
rendszer
integrációk, tudásmenedzsment rendszer kialakítás,
hálózat felügyelet), illetve hazai és nemzetközi
vállalati környezetben végzett projektmenedzsment
munkája alapján ítélte a legjobbnak a Tábla.
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Projektmenedzsment Teadélután
Idő
őpont: 2010. december 8., 17.00 – 18.30
Helyszín: KPMG székház, 1138. Budapest, Váci út 99.
Téma: Beszélgetés Az Év Projektmenedzsere Díj 2010
győztesével - Tuscher Béla Péterrel
A részletes pályázatértékelés, s a győzelemre
esélyesekkel való személyes elbeszélgetés után a
Projektmenedzsment
Kiválóság
Tábla az Év
Projektmenedzsere díjat 2010-ben Tuscher Béla Péternek
a Magyar Nemzeti Bank projektmenedzserének ítélte oda.
A gépészmérnök Tuscher Béla Péter magas
projektmenedzseri minősítéssel (IPMA B) rendelkezik, 13
éve fő tevékenységként kizárólag projektvezetéssel
foglalkozik, de korábban is szerzett vezetői
tapasztalatokat. A nyertes pályázó projektmenedzseri
tudását az MNB teljes infrastruktúráját megmozgató, sok
szervezeti egységet átfogó projektjén illusztrálta.
Kiemelkedő képességeket mutatott fel a felsővezetők, a
vezetők és a dolgozók bevonásában, személyes és
intézményes kommunikációban, illetve a szokásosnál
jóval
módszeresebben
felvett
és
végigvitt
kockázatkezelési és elismerési rendszer kezelésében.
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Ez volt az a megkülönböztető faktor, ami alapján a
2 Tábla a számos kiváló pályázó közül, hosszú
bíráló
vita és elemzés után a legjobbnak ítélte a 43 éves
Tuscher Béla Pétert. Sokoldalú projektmenedzseri
tapasztalata (nagy beruházások, szoftverfejlesztések,
informatikai rendszer integrációk, tudásmenedzsment
rendszer kialakítás, hálózat felügyelet), illetve hazai
és nemzetközi vállalati környezetben végzett
projektmenedzsment munkája alapján is méltó helyre
került idén is a díj.
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Magyar PMP-k csoportja a LinkedIn-en!!

Elnökségi ülés

A PMP Klubok hagyományainak folytatására a LinkedIn
professzionális szakmai közösségi portálon létrehoztuk a
magyar PMP-k csoportját (Hungarian PMP's Group). Három
hét alatt 54 tagú lett a csoport és néhány érdekes kérdést is
felvetettek a magyar nyelvű klubban aktívan működő
résztvevők:

"Nem, a menedzsment nem szakma" (?)

Mennyire fontos összetevője a projektmenedzseri
kompetenciának az üzleti/értékesítési tudás?

PDU pontot érő események

Ezt érdemes megnézni/meghallgatni!
A felvetett kérdésekhez és témákhoz eddig még kevés
hozzászólás érkezett, de reméljük, hogy a klubtagok
aktívabbá válnak a jövőben és mások is megosztják a
többiekkel véleményüket, tapasztalataikat és kérdéseiket –
erre bíztatunk mindenkit!
A magyar PMP klubhoz kapcsolódni a LinkedIn-en keresztül
a
következő
linken
lehet:http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=34
19657

A PMSZ és a PMI Budapest, Magyarországi
Tagozata legutóbbi elnökségi ülését 2010 október
27-én tartotta. Résztvevők: Ávéd Joanna, Cserna
József, Czibok Zoltán, Kupás Tibor, Lipi Gábor,
Mikes Péter, Molnár Béla, Pálvölgyi Lajos,
Schiszler János elnökségi tagok.
Az elnökségi ülések emlékeztetői megtekinthetők
a szervezetek titkárainál.
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A következő
ő elnökségi ülés idő
őpontja:
2010. November 24 . 17.00,
Helyszín:
Szinergia, 1025 Budapest Törökvész út 33-37
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elnökségi üléseink
nyitottak, minden tagot szívesen látunk.
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Visszhang
Sikeres projektmenedzsment teadélutánt
tartott október 13.-án a PMI és a PMSZ, amelynek
témája („Az agilis szoftverfejlesztés kihívásai a való
világban”) szorosan illeszkedett a PMSZ új
tagozatának megalakulásához.
A teadélutánon 50 fő körüli érdeklődő közönség
jelent meg, amely érthető is, hiszen a teadélután
témája napjaink egy aktuális kérdését vizsgálta meg.
A klubdélután előadását párbeszédes módon
Janovszki Zsolt és Kocsis Árpád tartotta meg.
Az agilis fejlesztés kihívásait 11 tématerületben
vették sorra, s mindegyik tématerületben
megvizsgálták az egyes problémákat és a rájuk
adható megoldásokat és válaszokat. Az előadás
végén összefoglalták az elhangzottakat, kiemelték az
agilis módszerek használatában rejlő előnyöket, és
kiemelték azokat a kockázatokat is, amelyek az agilis
módszerek használatakor merülhetnek fel.
Az előadást követően élénk párbeszéd bontakozott
ki a közönség és az előadók között.
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A közönség soraiban helyet foglaló szakemberek és
vezetők megosztották tapasztalataikat az előadókkal,
s közösen keresték a megoldást a felmerült
kérdésekre. Az előadáson elhangzott témákról
részletesebben
is
szó
lesz
a
Magyar
Projektmenedzsment
Szövetség
Agilis PM tagozatának megalakuló ülésén,
amelyre 2010. november 30-án 17.30-tól a Ten
Minutes Café-ban (1082 Budapest Futó u. 47-53.)
kerül sor. Az előadás fóliái honlapunkon a
Rendezvények/ Előadások, korábbi események
menüpont
alatt
érhetőek
el.
Következő
klubdélutánunk időpontja és témája hírlevelünk 4.
oldalán található.”

Szponzorok

Szerkesztő
ők

Most már hagyományosnak mondható, hogy a második
félévi, 14. Körkapcsolás konferenciáját a PMSZ és a
PMI Budapest a Projektmenedzsment Világnapon rendezi
meg. A téma ezúttal a projektmenedzsment szerepe az
Európai Uniós források magyarországi felhasználásában,
ahol is választ kaphatták a résztvevők olyan kérdésekre,
hogy
miben
nyújthatnak
segítséget
a
projektmenedzsment szakmai módszerek a különböző
szereplők (fejlesztési stratégiaalkotók, forrás elosztók,
közreműködők,
pályázatírók,
támogatók,
finanszírozásban
résztvevők,
kedvezményezettek,
fejlesztési régiók) számára. A rendezvény során az EU-s
projektek jelenlegi tapasztalataira, illetve a lehetséges
fejlesztési lehetőségeire koncentráltunk legfőképpen.
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A Nemzetközi Projektmenedzsment Nap
A világszerte elismert szakember, Frank P. Saladis
kezdeményezésére, s számos non-profit, civil
projektmenedzsment szervezet csatlakozásával
2005 óta minden év november első csütörtöke a
Nemzetközi
Projektmenedzsment
Nap
(http://www.internationalpmday.org/).
A cél a projektmenedzseri szakma elismertségének,
ismertségének növelése, ami helyi események,
előadások, díjátadások, bejelentések szervezésével,
különböző
PM
szervezetek,
szövetségek
összefogásával valósul meg. Idén is növekvő
számban csatlakoztak az eseményhez különböző
országok, szövetségek szervezetei. Az USA számos
államában szokásos ilyenkor a kormányzói
proklamáció a projektmenedzsment szakma
jelentőségéről. Angliától Jamaicáig szerveződnek
különböző konferenciák erre a napra, s az új
időknek megfelelően már országokon átívelő, az
internet adta lehetőségeket kihasználó nemzetközi
virtuális konferenciák jönnek létre.

Magyarországon idén harmadik alkalommal ünnep
eljük meg ezt a napot – korábban hol
konferencia
szervezéssel,
hol
sajtótájékoztatóval, hol PM lánc szervezésével
tettük emlékezetessé az évfordulót. Ebben az
évben is erre a napra időzítettük a félévente
megrendezett konferenciánkat, a Körkapcsolást,
szám szerint a 14-et, s most először ez a napja az
Év Projektmenedzsere Díj átadásának is.

Frank P. Saladis
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Mitő
ől lesz hatékonyabb, jobb minő
őséget
produkáló a magyar IT fejlesztés?
Az ASzE november 11-i klubnapja
Ezt a rendkívül összetett és sokrétű kérdést önmagában
egyikünk sem tudja teljes körűen megválaszolni, de
mindannyiunknak van elképzelése róla. Az ASZE és
PMSZ/PMI közösségi tudását felhasználva, van esélyünk
értelmes
eredményre
jutni.
Az
Open
Space
(http://www.openspace.hu/) technika éppen erre való! Az
esemény minden részvevőjének tudását felhasználva,
önmagát kontroláló, egy-egy részterületre koncentráló
csoportok néhány óra leforgása alatt is hatalmas tudást
tudnak felhalmozni. Erre teszünk kísérletet November 11-én.
Figyelembe véve, hogy a projekt menedzsment markánsan
meghatározó eleme az IT fejlesztés hatékonyságának, vagy
küszködésének, szeretnénk minden vállalkozó szellemű
projektmenedzsert felkérni a részvételre! Ez az esemény
viszont csak akkor lesz hatékony, ha a jelentkezők már a
előkészítésben is részt vesznek, ezért arra kérünk minden
érdeklődőt, olvassa át a lebonyolítás módját, és jelezze az
javaslatait a Budapest Agile Meetup honlapján:
http://www.meetup.com/AgileHungary/calendar/14750379/
A részvétel PMSz/PMI és ASzE tagoknak díjtalan, de a fenti
honlapon való bejelentkezés szükséges.
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Könyvkiadás
- előnyös feltételek támogatóknak
Az Akadémiai Kiadóval együttműködve a jövő év
első negyedévében tervezzük a PMI újabb fontos
kézikönyvének, a Projektportfolió-menedzsment
szabvány aktuális kiadásának magyar nyelvű
megjelentetését.
Ez az újabb vállalkozás a korábbi sikeres
könyvkiadási projektjeink folytatása. A PMBOK®
Guide harmadik kiadásának honosított változata
„Projektmenedzsment útmutató” címmel többéves
előkészítés után 2006-ban jelent meg. Ezt követte a
projektszponzorálásról szóló kötet 2009-ben.

Az új kötet abban a tipikus helyzetben nyújt
segítséget, amikor több fontos projekt és
program egyidejű megvalósításából fakadó
problémákkal kell szembenéznünk munkánk
során. Mint ilyen, egyben az egyetlen projekt
menedzselésére fókuszáló PMBOK® Guide
kiterjesztésének is tekinthető.
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Kérjük ama vállalatok, szervezetek és intézmények
jelentkezését, akik szívesen támogatnák ezen
hiánypótló
szakkönyv
megjelentetését.
A
támogatóknak ezúttal is igen előnyös feltételeket
tudunk ajánlani. Támogatóvá válnak azzal, ha
meghatározott példányszámot 2011.11.20-ig
megrendelnek az alábbi kedvezményes árakon.
Mikrovállalkozás (10 fő alatt):
25 db könyv megrendelése 85.000 Ft áron
Kisvállalkozás (10 fő felett de 50 fő alatt):
35 db könyv megrendelése 122.000 Ft áron
középvállalkozás (50 fő felett de 250 fő alatt):
40 db könyv megrendelése 149.000 Ft áron
Nagyvállalkozás (250 fő felett):
50 db könyv megrendelése 195.000 Ft áron
A fenti árak az áfa-t már tartalmazzák.
A támogatók a vállalkozás méretének megfelelő
példányszámban
könyvpéldányokat
kapnak,
feltüntetjük továbbá nevüket és elérhetőségi
adataikat a könyvben a támogatók között, valamint
egyes promóciós anyagokban és a honlapunkon.

További információ:
czibok.zoltan@pmi.hu,
palvolgyi.lajos@pmi.hu
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PDU pontok a Körkapcsolásért
A PMP minősítéssel rendelkezőknek hasznos
információ, hogy a 2010. november 4-én megrendezett
14. Körkapcsolás rendezvényen 4 PDU volt szerezhető.
A PDU (Professional Development Unit) pontokat minden
résztvevő on-line maga regisztrálhatja az alábbi módon.
A www.pmi.org honlapon az egyéni bejelentkezés után
válasszuk a „Professional Development” menüpontot a
horizontális menüből. Ezt követően válasszuk a
„Registered Educational Providers” lehetőséget, és itt
klikkeljünk alul a „Begin your search now” pointerre.
Ekkor megjelenik a „Continuing Certification
Requirements System” feliratú oldal, ahol a PDU pontok
jelentése elvégezhető. Válasszuk itt a bal oldali
menüpontban: „Report PDU” pontot. Ezt követően a
következő lépésekre van szükség:
Válasszuk ki a „Select PDU Category” sorban a
következőt: „Cat 3: REP program or PMI component
event”, majd az alatta megjelenő sorban a „Find an
Activity (course or event)” és kattintsunk a „Next” gombra.
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Írjuk be a „Provider number” mezőbe: C284 (Ez a
PMI Budapest, Magyar Tagozat azonosítója.)
Kattintsunk a „Search” gombra. A megjelenő listából
válasszuk ki az adott Körkapcsolás jelét, jelen
esetben PMIHU014 jelűt. Válaszoljuk meg a több
oldalon megjelenő kérdéseket. A megjelenő
maximális PDU számnál több nem adható meg.
Mindenki annyit írjon, ahány órát a szakmai
programon ténylegesen ott volt, az időt szünetek
nélkül kell számolni (1 óra = 1 PDU, negyed óra, és
ennek többszörösei megengedettek).

Az utolsó oldalon nyilatkozunk, hogy az adatok
pontosak. Ezt követően a PMI jóváhagyja a PDU
jelentést, és ez az adat később szerepelni fog az
összesítésben, amelyet ugyancsak „Continuing
Certification Requirements System” feliratú oldalon
tekinthetünk meg.
A PDU pontokkal kapcsolatos ismertetők
letölthetők a www.pmi.org honlapról. Rövidebb
magyar nyelvű összefoglaló olvasható a
www.pmi.hu honlapon.
További információ és kérésre részvételi igazolás
kiadása: odorne.ildiko@pmi.hu
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Aktuális magyar nyelvű képzési programok (időrendben)
Szolgáltató

További információ

PMSZ/PMI
tagi kedv.

KPMG-BME Akadémia

Tel.: (1) 887-7156
academy@kpmg.hu
http://www.kpmg-bme-akademia.hu

10%

14

Hewlett-Packard Informatikai Kft.

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

10%

2011.01.262011.01.28

21

Hewlett-Packard Informatikai Kft.

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

10%

PMP és CAPM vizsgafelkészítés

2011.02.08.
13:00-tól

20

Szinergia Kft.

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

12,5%

Sikeres projektmenedzsment
módszertani alapjai

2011.02.232011.02.25

24

Szinergia Kft.

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

12,5%

Projektvezetői szerep eszköztára

2011.03.232011.03.25

24

Szinergia Kft.

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

12,5%

Tanfolyam címe

Idő
őpont

Projektmenedzsment Mesterkurzus
(A képzés részletes ütemezése
honlapjainkon található.)

2010.11.032011.02.23

PMI PMP Vizsga felkészítő workshop

2010.12.092010.12.10

Projektmenedzsment (PMI módszertan
és projekt szimuláció)

PDU

További képzéseket is tartalmazó aktuális képzési naptárunkat és a képzési programok megjelentetésének feltételeit megtekintheti honlapjainkon: PMSZ PMI
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Köszönjük támogatásukat!
PM Hírlevél 2010 november
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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.

PMSZ/PMI kapcsolattartás
A szervezeti tagsággal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, keresse Ódorné
Kovács Ildikó titkárságvezetőt az alábbi elérhetőségeken:

Képzések

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

Telefon: 06 30 723 1788
E-mail : odorne.ildiko@pmsz.hu vagy odorne.ildiko@pmi.h
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