Rendezvénynaptár 2011

JANUÁR

Valamennyi rendezvényünkön szívesen látunk minden érdeklődőt!
Klub együttes szervezésében a következő programját
kínálja:

TH: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8.
PT: Budapest, VI., Andrássy út 3.

„A DVB-T ellátottság helyzete”
Előadó: Tomka Péter (NMHH)
Január 5. (szerda) 9.00 óra

HTE Klub
TH IV. 431.

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, a HTE Kábeltelevíziós Szakosztálya valamint a HTE Média Klubja,
illetve a HTE Digitális Mozgó Világ Klubja a szokásos
havi
VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE
várja vezetőségi tagjait.

Január 10. (hétfő) 14.00 óra

HTE Klub
TH IV. 431.

A HTE Szenior Szakosztály tisztelettel meghívja a
kollégákat egy baráti beszélgetés keretében történő
évadnyitó rendezvényére, melynek témája:
„Egyeztetés a 2011-es év programjairól”

A HTE Projektmenedzsment Szakosztály tagjait, a
Projektmenedzsment Klub korábbi látogatóit, valamint
minden érdeklődőt szeretettel hívunk a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) és a PMI Budapest közreműködésével szervezett 9. Projektmenedzsment Teadélutánra.
Téma:
„Vodafone megjelenés a Szigetfesztiválon”

Az előadó AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE˙2010 díjpályázat rövid listáján szerepelt.

HTE Klub
TH IV. 431.

A HTE Rádió-távközlési Szakosztály a szakosztály
új program tervéről tart vitaindító előadást
„A TETRA a rádió-távközlés szerves része”

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció:
http://www.pmsz.hu/pmsz/projektmenedzsmentszakmai-teadeleutan-jelentkezesi-lap

Január 20. (csütörtök) 16.00 – 18.00 óra

BME HIT
Infopark
I. ép. B. szárny I. em. 110-es tanácsterem
1117 Bp. Magyar Tudósok körútja 2.

címmel.
Előadó: Jamrik Péter
(Rádió-távközlési Szakosztály társelnöke)

Január 18. (kedd) 16.00 óra

Január 19. (szerda) 17.00 – 18.30 óra
KPMG
Székház, Tanácsterem
Bp. XIII., Váci út 99.

Előadó: Brunn Barbara (Vialto Consulting)

Házigazda: Nemes László (Szakosztály elnök)

Január 17. (hétfő) 14.00 óra

Házigazda: Dr. Tormási György
Vámos Sándor

PT

A HTE MÉDIA KLUB – a HTE DRK (Digitális Rádió
Kör), a HTE Kábeltelevízió és a HTE Vételtechnika
Szakosztály, valamint a HTE Digitális Mozgóvilág

A HTE Projektmenedzsment Szakosztálya – együttműködve a BME Híradástechnika Tanszékével és a
Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszékével – várja az érdeklődő kollégákat az 5. Projektmenedzsment Műhelybe. Téma:
„A projektmenedzsment kritikus
emberi erőforrást érintő kérdései”
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Január 27. (csütörtök) 18.00 óra

BME
I épület, IB019
1117 Bp., Magyar tudósok krt. 2.

– motiváció és érdekeltségi rendszer kapcsolata,
– vállalati- és projekt érdekeltség „illesztése”,
– karrier tervezés projektmenedzserek részére
(menedzser-szakértő konfliktus),

A HTE Távközlési Szakosztálya szervezésében a
TÁVKÖZLÉSI KLUB 18.00 – 20.00 óra között várja az
érdeklődőket.

– kompetencia mérés, minősítés,
– oktatás-képzés szerepe a kompetencia
fejlesztésében.

A klubnap témája:

Bevezető gondolatok és a megvitatásra javasolt
kérdések 2010. december 15-től olvashatók a
http://blog.mfor.hu/projekt honlapon.
A Projektmenedzsment Műhely munkájába minden
érdeklődő előzetes regisztrációt követően (e-mailben
történő regisztráció a gpronay@procompass.hu címen),
ingyenesen részt vehet. A Műhely munkájában való
részvétellel 2 PDU (Professional Development Unit)
pont szerezhető (PMP minősítettek és minősítésre készülők számára).

Január 25. (kedd) 16.00 óra

PT

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya és a HTE
Kábeltelevíziós Szakosztálya a HTE Média Klubbal
közösen előadássorozatot indított „A Médiatovábbítás
platformjai” címmel. A tizenötödik előadást az alábbi
címmel tartják:
„A kamerák új generációja: 3D kamerák”
– az előadás bemutatóval egybe kötött–
Előadó: Imre Gábor (Panasonic Magyarország Kft.)

„Az egyetemes szolgáltatások jövője a digitális
korszakban”
Az egyetemes elektronikus hírközlési közszolgáltatás jelenleg – a lassan teljesen megszűnő – PSTN-re
alapszik, amelyet az Elektronikus Hírközlési törvényben szabályozunk.
Vajon milyen hálózati platform fog a PSTN helyébe
lépni?
Az interneten milyen szolgáltatásokat fog közszolgáltatásként előírni a szabályozó: beszéd, helymeghatározási információk, videó telefon, levelezés, állami ügyintézéshez szükséges szolgáltatás?
A januári Távközlési Klub ezen kérdésekre keresi
a választ inkumbens és alternatív szolgáltatókkal, ill. a
szabályozást képviselő szakemberek segítségével.
Házigazda: Sipos Attila (BME – HIT)
A rendezvény díjtalan,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

ELŐZETES PROGRAMAJÁNLAT

Házigazda: S. Tóth Ferenc
Stefler Sándor

PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN
Január 27. (csütörtök) 16.00 óra

HTE Klub
TH IV. 431.

A HTE Digitális Mozgóvilág Klub programjában
Imre Gábor (Panasonic)
„3D – álom vagy valóság”
című, az Andrássy úti Postateremben 2010. 06. 14-én
elhangzott előadása felvételének és utómunkájának
eredményeként elkészült DVD bemutatása, melyet a
nagy érdeklődésre tekintettel vetítünk.
A felvételt és a hozzá kapcsolódó utómunkát
Szekeres Dániel (Informatéka)
készítette.
Előadó: Nagy Ernő
(HSC, szerkesztő,operatőr,rendező)
Házigazdák: dr. Takács Ferenc (BME – HIT)
Vámos Sándor (DMV Klub vezető)

14. Projektmenedzsment Fórum
2011. április 7. (csütörtök)
*Thermal Hotel Margitsziget, Budapest
A FÓRUM CÉLJA:
A Fórum a különböző gazdasági szektorokban (államigazgatás, banki- és biztosító szektor, infokommunikációs gyártás és szolgáltatás, építőipar, közigazgatás, közlekedés, közszolgáltatás, turizmus és vendéglátóipar) dolgozó projekt tulajdonosok (megrendelők)
és projektmenedzserek országos tapasztalatcseréjének helyszíne, ahol a legújabb hazai- és nemzetközi
projektmenedzsment ismeretek, tapasztalatok kerülnek bemutatásra és megvitatásra. A hagyományoknak megfelelően a Fórum a projektmenedzsment
szakma éves találkozója, az üzleti bizalomhoz nélkülözhetetlen kapcsolatépítés helyszíne is. A Fórumon
„AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE-2010” díj nyertese
tartja a bevezető előadást.
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A tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő
Projektmenedzsment Fórum kiemelt témái (melyekben három-négy előadásból álló szekció kerül megszervezésre):
– új feladatok, külső források által finanszírozott
programok és megvalósítást elősegítő új módszerek (európai uniós- és állami finanszírozású
államigazgatási- és közigazgatási/önkormányzati
projektek szervezési és vezetési kérdései, alkalmazható gyakorlat tapasztalatai).
A szekcióval kapcsolatban a javaslatok koordinálását ideiglenesen Prónay Gábor végzi.
– projekt kiválasztás/prioritások, projekt üzletipénzügyi előkészítés aktuális kérdései/megoldásai (a gazdasági válság új megfontolásokat igényel a projektek előkészítésében, üzleti- és pénzügyi tervezésében).
A szekció szervezésének koordinálását Kórász
Tamás (KPMG) szervező bizottsági tag végzi.
– globális és multikulturális projektek kihívásai
(a legfontosabb projektek érdekeltjei között egyre
nagyobb számban jelennek meg a világ különböző
földrészeinek szakemberei, akikkel az együttműködés felkészülést igényel).
A szekció szervezésének koordinálását Prónay
Gábor, a szervező bizottság elnöke végzi.

* Emberi erőforrás menedzsment követelményei

projekt környezetben. Projekt szereplők (tulajdonos, irányítás, szakértők, felhasználók, ügyfelek)
kompetenciái (felmérés, vállalati/intézményi elvárások, előírások, fejlesztés-képzés).

* A projektek ügyfeleinek/tulajdonosainak menedzselése.

* Projektek előkészítése, tervezése, követése (controlling).

* Projektek minőségbiztosítása, projektek értékelése.
* Projektek és menedzsereik minősítése.
* Oktatás szerepe a projekt feladatainak megismertetésében, a sikerben.

* Projektek belső és külső kommunikációja.
* Projekt kockázatok vizsgálata, -kezelése.
* Projekt irányítást támogató informatikai eszközök
(szoftverek).

* Változásmenedzsment jellegzetességei, megoldási
lehetőségei.

* Program- és portfoliómenedzsment jellegzetességei, megoldási lehetőségei, gyakorlati tapasztalatai.

* A korszerű infokom technológiák hatása a projektmenedzsmentre (virtuális teamek, távmunka).

* Az oktatás szerepe a projektmenedzsmentben és
a projektmenedzsment oktatása.

– Az egyetemi kutatási eredményeket bemutató előadások számára is külön szekció kerül megszervezésre.
A szekciót Hajdú Miklós SZB tag szervezi.
A kiemelt szekciókban előadást tartani szándékozók jelentkezését várják a szervezéssel és koordinációval megbízott szervező bizottsági tagok
2011. január 10-ig
(a HTE Titkárság címén)!
A kiemelt témák mellett a Fórum az alábbi
szakterületekkel kíván foglalkozni:

* Vállalati stratégiai célok akció tervekké lebontása,

majd projekt célok kitűzése, projekt célrendszer
összeállítása.

* Projekt lehetséges szervezeti formái. A szervezeti

felépítés hatása a sikertényezőkre. Szervezet és a
vállalati kultúra kapcsolata. Projekt tulajdonos
(szponzor, owner) felelőssége, feladatai. Projekt
érdekeltségi rendszer, -motiváció megoldási lehetőségei.

* A projekt erőforrásainak (munka, tőke, eszközök)
hatékony felhasználása és ezek alapján az egyes
projektek elemzése.

* A projektmenedzsment minősítés lehetőségei és
szerepük.

* Az innovációs projektek meghatározó kérdései
(egyetemi-akadémiai kutatóhelyek és ipar kapcsolata, EU és más nemzetközi kapcsolatok, finanszírozás és szerzői jogvédelem kritikus kérdései, a
hatékony működés kompetenciái, az eredmények
mérése és elismertetése).

* A folyamatmenedzsment kritikus kérdései és ezek

megoldásában a projektmenedzsment szerepe
(a folyamatmenedzsment szerepe különböző iparágakban, folyamatmenedzsment kompetencia, kommunikációs- és szervezési problémáinak megoldásában milyen támogatást jelent a projektmenedzsment).

* Projektmenedzsment esettanulmányok bemutatása (beruházás, beszerzés, szervezet-fejlesztés,
BPR (Business Process Reengineering), stratégia
készítés, TQM, berendezésgyártás, új szolgáltatás
bevezetése, rendszerintegrálás stb.).

A tizennegyedik Fórumon az előadás folyamát, várhatóan 17.00 órától egy a projektmenedzsment hazai
jellemzőinek elemzését és jövőbeli tennivalóit megvitató kerekasztal beszélgetés zárja. A kerekasztal
témájához kapcsolódóan a Szervező Bizottság a
tavalyihoz hasonló kérdőíves kutatást szervez a szak-
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mai közösségben. A kérdőíves kutatást Török Gábor
szociológus irányítja. A Szervező Bizottság jóváhagyásával készülő kérdőívvel, interneten kerülnek megkeresésre a projektmenedzsment közösség tagjai.
A kutatás eredményei a kerekasztal során kerülnek
ismertetésre és megvitatásra.
A kérdőív a www.hte.hu, a www.pmi.hu és a
www.pmsz.hu portálokon megtekinthető, de a HTE
Titkárságon kérhető az elektronikus elküldés.
A kitöltött kérdőív visszaküldésének határideje
2011. február 10.
A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces magyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás
megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita követhet. Az előadási idő meghatározását a Szervező
Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.
Amennyiben a Fórumon előadást kíván tartani,
kérjük a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, az előadás címének és max. 2 A/4 gépelt oldalas tartalmi
vázlatának (az előadás célját, fő téziseit tartalmazó)
és elfogadás esetén a kiadvány számára történő megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkárságra
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. fax: 353-0451,
e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb
2011. január 24-ig.
Az egyéni előadások és a kerekasztal programok
elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és
írásos értesítést küld 2011. február 14-ig. A programba kerüléshez szükséges, hogy az előadók 2011.
február 28-ig a részvételi díjat befizessék.
A Fórumon való részvétellel, illetve előadás tartással a PMI PMP minősítéséhez szükséges PDU
(Professional Development Unit) pontok szerezhetők.
A Fórumon való részvételről, illetve előadás tartásról
– kérésre – a HTE Titkárságon kérhető igazolás.
A pontok elismertetéséhez szükséges további információk a www.pmi.hu oldalon találhatók.
A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül
megjelenítésre.
Az előadásokat pdf. formátumban (max. 15 old.)
az info@hte.hu címre kérjük beküldeni
2011. március 7-ig.
(Az elfogadott előadásokkal kapcsolatos formai követelményekről az előadók a visszaigazolásban kapnak értesítést.)

nyán való megjelenés, a Fórum helyszínén megadott
méretű reklámfelület elhelyezése).
Akik hallgatóként kívánnak résztvenni a Fórumon,
azok számára a jelentkezési lap visszaküldési és a
részvételi díj befizetési határideje:
2011. április 1.
Részvételi díj:

54.500.- Ft + ÁFA

Részvételi díj előadóknak és HTE,
PMI Budapest, PMSZ tagoknak
49.500.- Ft + ÁFA
Részvételi díj szponzorok
szakembereinek és
Vállalatok szakembereinek
a 4. befizetett résztvevőtől

42.500.- Ft + ÁFA

Egyetemi diákoknak
és doktoranduszoknak:

25.000.- Ft + ÁFA

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum
részvételi díjáról a HTE a szponzori megállapodás
megkötése után, valamint a jelentkezési lap beérkezése után számlát küld.
Lemondás:
Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt
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 előadók, résztvevők, és
szponzorok jelentkezését!
További információ megtalálható a
www.hte.hu/projekt2011 honlapon

FELHÍVÁS
személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlására
Kedves HTE Tagok!
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy ez évi
személyi jövedelemadója 1%-ával továbbra is támogathatja a
Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület

A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztvevői megválasztják a legjobb előadót.

célkitűzéseinek megvalósítását.

Szponzorok jelentkezését is várja Szervező Bizottság 2011. február 7-ig.

Adószámunk: 19815699-2-41

A megkötendő szponzori szerződés rögzíti a szponzor kötelezettsége mellett a lehetőségeit, a részére
nyújtott szolgáltatásokat (Fórum felhívásain, kiadvá-

Köszönjük bizalmát!
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