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Karácsony előtt még Miskolc ITTrend
Szerencsénk volt. Még az utolsó tél előtti napon,
november 30-án keltünk útra, Miskolcra. Ott
ugyanis Dr. Deák Csaba - régi társunk a hazai PM
életben
szervezésében,
az
Északmagyarországi
Informatikai
Klaszter
támogatásával hagyományteremtő szándékkal
konferencia került megrendezésre ITTrend2010
címmel. A sok neves előadót (Kemény Dénes,
profi pókerjátékos, az IDC, GfK, IVSZ, SAP,
Google, Microsoft képviselője) felvonultató
eseményen
fontos
szerepet
kapott
a
projektmenedzsment.
A téma kerekasztalát Dr. Prónay Gábor vezette, s
a résztvevők Cserna József, Darabos Andrea,
Szalay Imre, Vida Tibor. A konferencia nemcsak
azért kiváló kezdeményezés, mert nem budapesti
helyszínen szerveződik nagyszerű programmal,
hanem mert a trendek vizsgálata végigvonul az
előadásokon, s képet kapunk, mi a „trendi” az
életben, az eszközökben, a vállalkozásokban, az
informatikában az Y generáció számára.
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S kihívást jelentett az előadó PM kollegáknak,
hogy megfeleljenek ennek, s megválaszolják a
kérdést, mi az új, az aktuális, a 2010-es a
projektmenedzsmentben.
Gábor kikristályosodott és kikristályosított
alapvetése, Józsefnek a mai krízissel terhes
időben a hazai és világ projektmenedzsment
teljesítményeiről adott áttekintése, Andreának
a vállalati és K+F környezetben a PM
szerepekről,
Imrének
a
legújabb
tendenciákról, Tibornak az agilis PM szóló
bevezetése után sok kérdéssel tarkított
pezsgő beszélgetés alakult ki.
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E vita alapján ott Miskolcon, az egyetemen, az
utolsó hótól mentes napon 2010-ben a PM
legaktuálisabb kérdései a kisvállalkozások
projektmenedzsmentje, és még inkább az
agilis PM témaköre. Jó végszó ehhez, hogy
evvel a kerekasztallal egy időben Budapesten
tartotta alakuló ülését az Agilis PM Tagozat.
Szerencsénk volt este még tiszta utakon
jöttünk hazafelé az élményekkel telve (hisz
még stand-up comedy is színesítette a
konferenciát.). Másnapra már leesett az első
hó. S ez jelezte, hogy közeleg az év vége, s
lezárunk szervezeteink életében egy újabb
munkás időszakot. A fenti kerekasztal
gondolatai jó összefoglalását adják az év PM
fejlődésének. Szervezetileg pedig a PM
Kiválóság Tábla megalakulása, az év PM díj
megújítása, az új Tagozat létrejötte, a honlap
megújulása, a PM Portfolió Management
könyv
elkészülte
jelzi,
hogy
ismét
eredményekkel teli 12 hónap után várjuk a
karácsonyt, a pihenést.
Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, s
jó
pihenést,
erőgyűjtést,
boldog
karácsonyt kívánunk ez úton is.
Szalay Imre, PMI Budapest elnöke
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Projektmenedzsment Teadélután
Időpont: 2010. december 8., 17.00 – 18.30
Helyszín: KPMG székház, 1138. Budapest,
Váci út 99.
Téma: Beszélgetés Az Év
Projektmenedzsere Díj 2010 nyertesével Tuscher Béla Péterrel
Ez év november 4.-én tizedik alkalommal
került kiosztásra a Év Projektmenedzsere Díj.
A pályázat kiírója és a díj adományozója a
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla (PM
Tábla), védnöke Dr. Fellegi Tamás miniszter,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt. Soron
következő
Projektmenedzsment
szakmai
teadélután rendezvényünk meghívottja az Év
Projektmenedzsere Díj 2010. évi díjazottja,
Tuscher Béla (Magyar Nemzeti Bank – IT
Projektvezető).
A
szakmai
teadélutánon
az
év
projektmenedzsere röviden bemutatkozik
ezután a díj nyertesével folytatott beszélgetés
következik.
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A beszélgetés és eszmecsere alkalmával
sor kerül az alkalmazott technikákeszközök és módszerek bemutatására, a
megszerzett tapasztalatokon keresztül. A
beszélgetés
során
a
közönség
bevonásával interaktív módon nyílik
alkalom
a
felvetődő
kérdések
megválaszolására, illetve kifejtésére.
A
részvétel
ingyenes,
de
regisztrációhoz
kötött:
http://www.pmsz.hu/pmsz/projektmenedzs
mentszakmai-teadelutan-jelentkezesi-lap
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A PMSZ Építési Tagozata és a MTÉP
7. Eljárások – Infokommunikáció
fókuszterülete következő
ő rendezvénye
Időpont: 2011. január 5-én 16,30 órakor
Helyszín: Óbuda-Újlak Beruházásszervező
és Fővállalkozó Zrt.
1033 Budapest, Hévízi út 3/a.
Napirend:
2011. évi adójogszabályok változása
Elő
őadó: Siklós Márta adótanácsadó Leitner
partner.

Tuscher Béla Péter,
2010 Év Projektmenedzsere
3. oldal
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Projektmenedzsment Teadélután
Időpont: 2011. január 19., 17.00 – 18.30
Helyszín: KPMG székház, 1138. Budapest,
Váci út 99.
Téma: Vodafone megjelenés a Sziget
Fesztiválon
Előadó: Brunn Barbara (Vialto Consulting)
Egy érdekes, komplex, intenzív projekt,
aminek
eredménye
a
legszélesebb
nyilvánossághoz jutott lesz a következő
teadélután témája.
Ugyanis a nagy tömegnek értékesítendő
telekommunikációs szolgáltatásokon
túl
(speciális tarifa csomagú egyedi készülék
(Szigetfone)) a telefonra épülő játékok, új,
innovatív
megoldások
kifejlesztésével,
szórakoztató létesítmény,
speciális vásárlási lehetőségek létesítésével
és működtetésével is jelentkezett a cég a
fesztiválon. A sok jó sztori mellett egy igazi
nagy (agilis?) projektről hallhatunk,
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hiszen részvevők nagy száma és szinte
minden vállalati funkció (értékesítés,
fejlesztés,
üzemeltetés,
marketing,
értékesítés, logisztika) együttműködésének
biztosítása, a rövid lefutás, s a nem PMI Global Congress ® 2011-EMEA
módosítható dátumok kemény PM feladatot
Convention Centre Dublin
jelentettek.
9-11 máj 2011
Dublin, Írország
Vegyen részt a PMI Global Congress 2011EMEA
ahol növelheti a tudását és
képességeit. A három napos rendezvény során
megismerheti a legújabb szakmai trendeket,
eszközöket és technikákat. Inspirációt kaphat a
sikerhez.
A
szemináriumok
szüneteiben
lehetősége lesz új kapcsolatok létesítésére, a
közös problémák, az innovatív megoldások és a
bevált
gyakorlatok
megvitatására.
Kedvezményes regisztráció 2011 április 25-ig.
További részletek:
http://congresses.pmi.org/EMEA2011/TheCongress
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A PMP® vizsga változása
A PMI öt-hat évente felülvizsgálja a Role
Delineation Study (RDS) elnevezésű
dokumentumát, amely a projektvezetők
szerepét írja le. Ez a szerepleírás azokat az
elemeket azonosítja, amelyek a tényleges
gyakorlat szempontjából valóban fontosak.
A dokumentum újabb változata most készült
el, aminek következtében – összhangban az
ISO 17024 minősítés követelményéivel lényegesen módosulni fog a PMP® vizsga
tartalma is. A frissítés 97 ország több mint
3.000
PMP
minősítéssel
rendelkező
szakemberének visszajelzésén alapszik,
akik egyébként a szervezeteik különböző
szintjeit képviselik (köztük 45 CEO).
Fontos, hogy a PMP® vizsga előfeltételei
nem változnak. A vizsga tartalma azonban
kb. 30% terjedelemben változni fog. A
változások egy része meglévő elemek
továbbfejlesztését vagy elvetését, más
részük pedig újabb elemek hozzáadását
jelenti.
A
Professional
and
Social
Responsibility terület különállósága
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megszűnik, és beépül a többi terület egyes
kérdéseibe, tükrözve azt, hogy ezek a
kérdések a valós életben is integráltan
jelentkeznek. A tervek szerint az új
vizsgatartalom 2011. augusztus 31-től lép
életbe. Ezt megelőzően az eddigi tartalom
alapján folyik a vizsgáztatás. Az új tartalmat a
PMP
Examination
Content
Outline
dokumentum írja le, amely már hozzáférhető
az érdeklődők (különösen az oktatók)
számára. A vizsgára történő felkészítéssel
foglalkozóknak így elegendő idejük lesz arra,
hogy az új tartalomra kellően felkészüljenek.
Azoknak azonban, akik a közeljövőben PMP®
vizsgát kívánnak tenni és már jól előrehaladtak
a vizsgafelkészülésben, azt ajánljuk, hogy
igyekezzenek a vizsgát a fenti augusztus végi
időpont előtt letenni.
A változásokról további részletek a PMI
honlapon
(www.pmi.org/Certification)
találhatók, a PMP Update Frequently Asked
Questions (FAQ) címszó alatt.
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Új elnök-vezérigazgató a PMI élén
Project Management Institute (PMI), a világ
legnagyobb projekt menedzsment egyesület
igazgatosága , bejelentette, hogy Mark A.
Langley ( a képen ) lesz a PMI új elnökvezérigazgatója. Az eddigi elnök, Gregory
Balestrero 2011 január 1-én nyugdijba vonul.
Langley 2002 óta PMI alelnöke és operatív
igazgatója volt a 2002 óta.
Bővebb információk: http://www.pmi.org/AboutUs/Press-Releases/PMI-Names-ExecutiveVice-President-and-COO-Mark-A-Langley.aspx

Mark A. Langley
5. oldal
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Megalakult a PMSZ Agilis PM (APM)
tagozata, 2010. november 30-án.
Az APM tagozat egyik fontos célkitűzése, hogy
minta értékű agilis szervezetként tevékenykedjen.
Ezért első lépés a tagozat, mint szervezet
meghatározása és kialakítása, melyre 2010.
december 14-én 17.30-20.00 között kerül sor. A
helyszín: Ten Minutes Cafe (Budapest 1082Futó
u. 47-53.).
A tagozat megalakulásának céljaiként az
alábbiakat jelölték meg:
•Innovatív szemlélet erősítése a PMSZ-en belül
•A
projektmenedzsment
iránt
érdeklők
szemléletmódjának
szélesítése,
és
szakismeretének
bővítése
az
agilis
projektmenedzsment módszertanok, technikák
terén. Új, agilis megközelítések, eszközök
bemutatása, terjesztése.
•A sikeresen alkalmazott agilis PM módszerek,
technikák, a hazai és külföldi eredmények
felkutatása és megismertetése.
•Közreműködés az agilis módszerek, technikák
különböző
szakterületeken
történő
alkalmazásának kidolgozásában.
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•A szakma iránt érdeklődők számára
támogatás nyújtása a különböző projekt
menedzsment módszertanok, módszerek és
technikák alkalmazhatóságával kapcsolatban.
•Agilis szellemi műhely létrehozása és
működtetése.

Magyar PMP-k csoportja a LinkedInen!!
A PMP Klubok hagyományainak folytatására
a LinkedIn professzionális szakmai közösségi
portálon létrehoztuk a magyar PMP-k
csoportját
(Hungarian
PMP's
Group).
Továbbra is várunk a magyar nyelvű klubban
aktívan működő résztvevők hozzászólásait.
·
A magyar PMP klubhoz kapcsolódni a
LinkedIn-en keresztül a következő linken
lehet:
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular
=&gid=3419657
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Elnökségi ülés
A PMSZ és a PMI Budapest, Magyarországi
Tagozata legutóbbi elnökségi ülését 2010
október 27-én tartotta. Résztvevők:, Cserna
József, Czibok Zoltán, Kupás Tibor, Lipi
Gábor, Mikes Péter, Molnár Béla, Pálvölgyi
Lajos, Schiszler János,Szalay Imre , Tóth
Dezső elnökségi tagok.
Az
elnökségi
ülések
emlékeztetői
megtekinthetők a szervezetek titkárainál.

A következő elnökségi ülés
időpontja:
2010. február 23. 17:00,
Helyszín: Synergon, 1047 Budapest,
Baross u. 91-95.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elnökségi
üléseink nyitottak, minden tagot szívesen
látunk.
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Könyvtárbővülés – Könyvajánló
Parviz Rad and Ginger Levin: Achieving Project
Management Success Using Virtual Teams
(J. Ross Publishing, Inc. 2003)

A PMI központtól kapott induló könyvtárat
időnként bővítjük, most egy korábbi konferencia
kapcsán kapott könyv is bekerült a
kölcsönözhető kiadványok közé.
Az ajánlott könyv témáját tekintve a címéből
mind a projektmenedzsment siker, mind a nem
egy helyen dolgozó projekt teamek hangsúlyos.
A szerzők érdekes, praktikus modellt adnak a
siker elemzésére, mérésére. A virtuális teamek
vezetésének tükrében pedig a szokásos vezetői
eszközök (kommunikáció) és emberi tényezők
(szakmai integritás, személyes fejlődés,
fejlesztés) is új fénytörésben látszódnak, s
segíthetik
annak
megközelítését,
a
gyakorlottabbaknak még mélyebb megértését.
PM Hírlevél 2010 december
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A világ globalizálódásának, a webes eszközök
robbanásszerű elterjedésének kezdetén született
könyv
elsőként
veszi
számba
a
projektmenedzsment
módszertan
azon
szükséges
finomításait,
módosulásait,
amelyekkel jól kezelhetők illetve megfelelő
választ adnak ezekre a változásokra.
A könyv könnyen olvasható, kezelhető formában
(sok ábrával, táblázattal) veszi végig a virtuális
teamek vezetésének sajátosságait kiemelve az
azonosságokat
és
különbségeket
a
hagyományos és a nem egy helyen dolgozó
csoportok menedzselésében. A megadott
módszerek technikák fontos vezérlője végig a
tárgyalás során, hogy a cél nem egy új
módszertan, hanem a projekt siker, és a
projektmenedzser sikeressége.
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• Dr Steven Flannes, ’soft skills’ szakértője
•Claudia Baca, a PMI OPM3 szakértője.

Sikeres
Projekt Management Summit
kongresszust tartott november 25-26-én
Varsóban PMI Lengyel tagozata.
A rendezvényen 12 országból több mint 200
részvevő vett részt és 10 remek előadást
hallgatott meg.
A kongresszus magas színvonalát jelezte,
hogy a részvevők megdöbbentően aktívan
szóltak hozzá. Minden elhangzott előadást
hosszú viták, kérdések sorozata követte,
amelyek a szünetekben kisebb csoportokban
folytatódtak, remek alkalmat adva a
kapcsolatok építéséhez.
Az elismert előadok között a PM világ
szaktekintélyekkel, írókkal lehetett diskurálni
mint:
• Prof. Rodney Turner, International PM
Journal főszerkesztője,
•Gerald Hill, PM Office szakértő,
•Dr David Hillson, kockázat kezelési
szakértő,
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A rendezvény előtti napon Dr Steven Flannes
tartott egy remek workshopot
’Projekt
konfliktusok felismerése és kezelése’ címen.
Az egynapos, nagyon interaktív formában
vezetett gyakorlati szemináriumon a részvevők
számos
konfliktuskezelési
technikával
ismerhettek
meg.
Ezek
a
technikák, annak ellenére, hogy, fontos
sikertényezői a projekteknek sajnos csak ritkán
szerepelnek a tréningek között.
A konfliktus a projekt egyik szerves, velejáró
eleme, de proaktívan kezelve meghökkentő
eredményekhez vezethet. A benne rejlő energia
akár a csapat javára fordítható, innovatívabb és
kreatívabb megoldások ösztönözhet. Csak
szakszerűen kell tudni kezelni …
A gyakorlat végén mindenki számára világossá
vált, hogy:
1. Hatékony konfliktuskezelés nélkülözhetetlen
és kulcsfontosságú projektvezetői készségek
sikeres projektek elérésében, stressz helyzetek
csökkentésében, a projektvezető megfelelő
pozicionálásában a karrier építés során.

Szponzorok
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2. Mindenki tud fejleszteni saját
konfliktuskezelési készségeket.
3. A konfliktuskezelési készségek
kismértékű fejlesztése meglepően nagy
hatékonyság javítását eredményez.
( http://www.pmi.org.pl)

IPMA Világ
Sikeres kongresszust tartott IPMA ahol
megválasztatták az év projektjét.
A részletek itt:
http://www.ipma.ch/resources/news/Pag
es/Istanbul_Congress.aspx

Megjelent az IPMA Newsletter Q3:
http://www.ipma.ch/SiteCollectionDocum
ents/NewsLetter%20IPMA%20Q32010.pdf
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Aktuális magyar nyelvű képzési programok (időrendben)
Tanfolyam címe

Idő
őpont

Projektmenedzsment Mesterkurzus
(A képzés részletes ütemezése
honlapjainkon található.)

2010.11.032011.02.23

PMI PMP Vizsga felkészítő
ő workshop

2010.12.162010.12.17

Projektmenedzsment (PMI
módszertan és projekt szimuláció)

2011.01.262011.01.28

PMP és CAPM vizsgafelkészítés

2011.02.08.
13:00-tól

Sikeres projektmenedzsment
módszertani alapjai

2011.02.232011.02.25

Projektvezetıi szerep eszköztára

2011.03.232011.03.25

Szolgáltató

További információ

PMSZ/PMI
tagi kedv.

KPMG-BME Akadémia

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

10%

Hewlett-Packard Informatikai Kft.

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

10%

Hewlett-Packard Informatikai Kft.

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

10%

20

Szinergia Kft.

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

12,5%

24

Szinergia Kft.

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

12,5%

Szinergia Kft.

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

12,5%

PDU

14
21

24

További képzéseket is tartalmazó aktuális képzési naptárunkat és a képzési programok megjelentetésének feltételeit megtekintheti honlapjainkon: PMSZ PMI
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Köszönjük támogatásukat!
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Üzenet

Rendezvények

PMSZ/PMI

Projektmenedzsment-Világ

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
őszerkesztők:
Ávéd Joanna, PMP és Molnár Béla
Szerkesztő
ők:
Szalay Imre, PMP
Dr. Pálvölgyi Lajos, PMP
Dr. Kupás Tibor
Lipi Gábor, PMP
Tóth Dezső

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