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Rendezvénynaptár  2012 JANUÁR 

Valamennyi rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt! 

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

 

Január 4. (szerda) 9.00  TH 
HTE Klub, IV. em. 431. 

  
A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, Kábeltelevíziós 
Szakosztálya, valamint a HTE Médiaklubja, illetve 
Digitális Mozgó Világ Klubja a 

2012-es évnyitó VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE 

várja vezetőségi tagjait. 

 

Január 16. (hétfő) 14.00 WestEnd City Center 
Bp., XIII., Váci út 1-3. 

  
A HTE Szenior Szakosztálya látogatást szervez  
 

A WestEnd Üzletközpont  
Media Markt áruházába 

a 2011. évben forgalmazott okostelefonok és tábla PC 
konstrukciók megismerésére. 
Találkozás 13.45 órakor a Media Markt bejáratánál, 
az I. emeleten. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Január 18. (szerda) 17.00 KPMG Székház 
Bp., XIII., Váci út 99. 

  
A HTE Projektmenedzsment Szakosztályának tagjait, 
a Projektmenedzsment Klub korábbi látogatóit, vala-
mint minden érdeklődőt szeretettel látunk a Magyar 
Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) és a PMI Bu-
dapest közreműködésével szervezett  

16. Projektmenedzsment Teadélutánra 
Téma:  

A KSH népszámlálás projekttapasztalatai 

Előadó: Taby Tamás szenior projektmenedzser  
             (IQSYS Zrt.) 
 

Az előadás előtt kérdések tehetők fel az előadónak a 
PMI Budapest és PMSZ közös Facebook oldalán: 

http://facebook.com/pages/ 
PMI-Budapest-Magyar-Tagozat/193908030684120 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
http://www.pmsz.hu/pmsz/projektmenedzsment-

szakmai-teadelutan-jelentkezesi-lap 

Január 23. (hétfő) 14.00 T-Mobile Székház 
T05 Tárgyaló – Bp., XI., Szerémi út 4. 

 
Tisztelettel meghívunk minden szakembert és érdek-
lődőt a HTE Rádiótávközlési Szakosztályának kihe-
lyezett rendezvényére: 
 

„Az LTE megérkezett Magyarországra is!” 
 

Házigazda és előadó: Kiss Tamás (Magyar Telekom),  
vezetéknélküli hálózat fejlesztési ágazat vezetője 

 

A megjelenéshez nem szükséges előzetes regisztráció. 
Minden kedves érdeklődőt várunk! 

Tóth Csaba és Jamrik Péter társelnökök 

 

Január 26. (csütörtök) 18.00 BME 
I épület, IB017 – XI. Magyar tudósok krt. 2. 

TÁVKÖZLÉSI KLUB 

A HTE Távközlési Szakosztálya szervezésében a Táv-
közlési Klub 18.00 és 20.00 óra között várja az ér-
deklődőket. A klubnap témája:  

„Mennyi fér az üvegbe? – 
avagy új módszerek az optikai hálózat 

kapacitásának növelésére” 

Házigazda: Gerhátné Dr. Udvary Eszter (BME-HVT)  

Vitaindító előadók: Mazroa Dániel (BME-TMIT) 
Barta Péter (Alcatel Lucent)  
Babics Emil (Magyar Telekom) 

 

A jelenleg széleskörűen elterjedt DWDM rendszerek-
ben egy optikai szálon általában 40-160 db 10 Gbps-os 
csatorna átvitelére van lehetőség. Ez az első hallásra 
hatalmas kapacitás előre láthatóan rövid időn belül 
a hálózat bizonyos részein nem lesz elegendő. A ren-
delkezésre álló sávszélesség hatékonyabb kihaszná-
lására lesz szükség, ami alapjaiban változtatja meg a 
fénytávközlést.  

Az eddig alkalmazott kétállapotú intenzitás-modulá-
ció már 40 Gbps-os modulációs sebesség esetén sem 
állja meg a helyét. A spektrálisan hatékonyabb, az op-
tikai átvitel torzító hatásaira érzéketlenebb moduláci-
ós formák bonyolultabb adó- és vevőstruktúrákat, ko-
herens átvitelt igényelnek; illetve kritikus kérdés ezek 
bevezethetősége a meglévő hálózat átépítése nélkül. 

 

A Távközlési Klub soron következő összejövetelén az 
optikai hálózatok fizikai rétegében bekövetkező tech-
nológiai változásokat járjuk körül három előadás ke-
retében. Egyrészt megtudhatjuk a szolgáltatói oldal 
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milyen igényeket támaszt a rendszerrel szemben, más-
részt kiderül a gyártók milyen technológiák alkalma-
zásával valósítják meg mindezt, és képet kapunk arról 
is, hogy kutatói szempontból milyen továbblépési irá-
nyok képzelhetőek el a nem is olyan távoli jövőben. 

A rövid vitaindító előadásokat kötetlen vita és klub-
szerű beszélgetés követi. A rendezvény díjtalan, min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!  
Amennyiben érdeklődik valamilyen téma iránt, melyről 
hasznosnak érezné, hogy a Távközlési Klub keretein 
belül vitassuk meg, kérem, küldje el javaslatát a 

javaslat@hte.tmit.bme.hu 

címre, vagy beszéljünk róla a klubnap alkalmával! 

 
 

ELİZETES PROGRAMAJÁNLAT   

15. Projektmenedzsment Fórum 

PROJEKTMENEDZSMENT  
A GAZDASÁGBAN 

 

2012. április 5. (csütörtök) 
Thermal Hotel Margitsziget, Budapest 

 

A FÓRUM CÉLJA: 
A Fórum éves találkozója a projektek és programok 

megrendelő tulajdonosainak, a projektmenedzsereknek, 
a projektek által érintett felhasználóknak és funkcionális 
menedzsereknek. A Fórumon bemutatásra kerülnek a 
komplex projektek tervezésének, irányításának hazai- 
és nemzetközi környezetben kipróbált legjobb gyakor-
latai, külön figyelemmel a kockázatok kezelésére, a 
projekt siker valószínűségének növelésére. 

A válság időszakában az egész világon, a kis- és 
nagyvállalatok esetében egyaránt erőteljes hangsúlyt 
kap a stratégiai célokat megtestesítő projektek haté-
kony megvalósítása, az idő- és költség takarékosság. 
A fejlett országok statisztikái azt mutatják, hogy  a 
GDP-k közel 25%-a a sikeres projektekben keletke-
zik. A gazdasági fejlődést meghatározó innovációk (új 
technológiák-, új termékek- és új szolgáltatások be-
vezetése) elképzelhetetlenek projektmenedzsment al-
kalmazása nélkül. A projektmenedzsment kultúra fej-
lettsége nemcsak a nagy vállalatok, de a közszol-
gáltatók és a munkahelyek nagy részét biztosító kis- 
és közepes vállalatok számára is meghatározó.   

A projektmenedzsment – Fórum előadásaiból is 
megismerhető – legújabb eredményei lehetővé teszik 
az üzleti elvárások teljesülését, az idő- és erőforrások 
biztosítását, a projekt eredmény elvárt minőségének 
megvalósulását, a közreműködők elkötelezettségének 
kialakulását, a hatékony munkavégzést és nem utol-
só sorban a projektet megrendelő ügyfél elégedett-
ségét. A sikeres projektek visszahatnak a vállalatok 
munkakultúrájára, csökkentve a célok megvalósulá-
sának kockázatát, javítva a felső vezetők pontos és 
időbeli tájékozottságát, fejlesztve a munka-kommuni-
kációt és együttműködést, az ügyfelekkel való törődést 
és ezen keresztül a vevői elégedettséget, ami min-
den vállalkozás versenyképességének meghatározó 
eleme. 

A 15. Fórum kiemelt társadalmi-gazdasági témái: 
Az államigazgatás és a közigazgatás projektme-
nedzsment kultúrájának elemzése, igények (kriti-
kus kérdések és jó példák bemutatása, különös tekin-
tettel az európai- vagy állami finanszírozású projek-
tekre). A szekció szervezését Strommer Pál SZB tag 
vállalta. A szekció szervezésében közreműködést aján-
lott Cserna Jószef, Kovács Endre SZB tagok, valamint 
Kópiás Bence (KIFÜ). 
A térségi fejlesztések projektmenedzsment korlá-
tai, lehetőségei (közigazgatás/államigazgatás, önkor-
mányzatok, iparvállalatok és akadémiai szektor együtt-
működése, a megvalósuló innováció kritikus kérdései, 
a különböző projekt érettség illesztésének megoldá-
sai, a térségfejlesztési  projektek gyakorlati szervezési- 
és vezetési kérdései). A szekció szervezését Veréb 
Elemér SZB tag végzi.  
 

Kiemelt projektmenedzsment szakmai kérdései: 
A projektmenedzsment szerepe a különböző ipar-
ágak vállalataiban (PM szerepe a vállalati stratégia 
végrehajtásában, projekt irodák szervezeti-, szakmai 
szerepe a portfoliómenedzsmentben, projekt szpon-
zorok kompetenciájának helyzete és szerepük a pro-
jektek sikerében). A szekció szervezését Koós Attila 
és Pap Gyula SZB tagok végzik. 
Komplex projektek megvalósulását segítő mód-
szertani megoldások (agile, lean, scrum, six sigma 
stb) lehetőségei, korlátai, illesztésük a hagyományos 
projektmenedzsment gyakorlathoz. A szekció szerve-
zését Jenei Zoltán SZB tag végzi 
 

Az egyetemi kutatási eredményeket bemutató előa-
dások számára is külön szekció kerül megszervezés-
re. A szekciót Hajdú Miklós SZB tag szervezi.  
 

A kiemelt szekciókban előadást tartani szándékozók 
jelentkezését 2011. január 10-ig várják a szervezés-
sel és koordinációval megbízott szervezőbizottsági ta-
gok (a HTE Titkársága címén)! 
 
A kiemelt témák mellett a Fórum  
az alábbi szakterületekkel kíván foglalkozni: 
– a projektmenedzser kiválasztás módszerei és 
   eredményei; 
– a projektmenedzserek motiválása és az ehhez  
   kapcsolódó érdekeltségi rendszer, karrierterv  
   kialakítása és alkalmazásának legjobb gyakorlata; 
– a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok  
   projekt-működési lehetőségei, feltételei,  
   gyakorlati eredményei, különös tekintettel  
   a multinacionális projektekre; 
– a projekt szponzorok és a projektmenedzserek  
   együttműködése;      
– projektek előkészítése, tervezése, követése  
   (controlling); 
– vállalati hálózatépítés (közösség építés) és a  
   szociometria szerepe, alkalmazása  
   a projektmenedzsmentben; 
– kulturális gátak (műszaki-technikai, pénzügyi- 
   üzleti, menedzseri) eltüntetésének módszerei,  
   eszközei és felelősségei; 
– projektek értékelése, auditálása;   
   minőségbiztosítása – módszerek, felelősség; 
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– képzés és gyakorlat szerepe a PM kompetencia  
   fejlesztésében. Iskolák, módszerek, minősítések,  
   munkahelyek szerepe a projektmenedzserek  
   professzionalizálásában; 
– tudásmenedzsment a projekt sikerben  
   (oktatás-képzés és minősítés szerepe); 
– 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 (social media, virtuális  
   teamek, távmunka, korszerű szoftverek);  
– 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 különböző  
   iparágakban, folyamatmenedzsment kompetencia-,  
   kommunikációs- és szervezési problémáinak  
   megoldásában milyen támogatást jelent  
   a projektmenedzsment);  
– projektmenedzsment esettanulmányok bemutatása. 
 
A 15. Fórumon az előadás folyamát, a hagyományok-
nak megfelelően a projektmenedzsment hazai jellem-
zőinek elemzését, valamint a projektmenedzser moti-
váció és érdekeltségi rendszer kritikus kérdéseit meg-
vitató kerekasztal beszélgetés zárja. A kerekasztal 
témájához kapcsolódóan a Szervező Bizottság a ta-
valyihoz hasonló kérdőíves kutatást szervez a szak-
mai közösségben. A kérdőíves kutatást Török Gábor 
szociológus irányítja. A Szervező Bizottság jóváha-
gyásával készülő kérdőívvel, interneten kerülnek meg-
keresésre a projektmenedzsment közösség tagjai. A 
kutatás eredményei a kerekasztal során kerülnek is-
mertetésre és megvitatásra. A kérdőív a www.hte.hu, 
a www.pmi.hu és a www.pmsz.hu portálokon is meg-
tekinthető, de a HTE Titkárságon kérhető az elektro-
nikus elküldés. A kitöltött kérdőív visszaküldésének 
határideje: 2012. február 13.  

A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces ma-
gyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás 
megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita kö-
vethet. Az előadási idő meghatározását a Szervező 
Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.  

Amennyiben előadást kíván tartani, kérjük a jelent-
kezési lapot kitöltve, az előadás címének és max. 2 
gépelt oldalas tartalmi vázlatának (az előadás célja, fő 
tézisek), és elfogadás esetén a kiadvány számára tör-
ténő megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkár-
ságára (1055 Bp., Kossuth L. tér 6-8., fax: 353-0451, 
e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 
2012. január 31-ig.  

Az egyéni előadások és a kerekasztal programok 
elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és 
írásos értesítést küld 2012. február 14-ig. A program-
ba kerüléshez szükséges, hogy az előadók 2012. feb-
ruár 28-ig a részvételi díjat befizessék. (Az elfoga-
dott előadásokkal kapcsolatos formai követelmények-
ről az előadók a visszaigazolásban kapnak értesítést.) 

A Fórumon való részvétellel, illetve előadás tartásá-
val a PMI PMP minősítéséhez szükséges PDU pon-
tok szerezhetők. A Fórumon való részvételről, illetve 
az előadás tartásáról a HTE Titkárságon kérhető iga-
zolás. 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 
2012. március 12-ig.   

A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztve-
vői megválasztják a legjobb előadót.  

 
Szponzorok jelentkezését is várja a Szervező Bi-

zottság 2012. február 7-ig. A megkötendő szponzori/ 
támogatói szerződés rögzíti a szponzor kötelezett-
sége mellett a lehetőségeit, a részére nyújtott szolgál-
tatásokat (a Fórum felhívásain, kiadványán való meg-
jelenések, a Fórum helyszínén megadott méretű rek-
lámfelület elhelyezése). 

 
Akik hallgatóként kívánnak résztvenni a Fórumon, 

azok számára a jelentkezési lap visszaküldési és a 
részvételi díj befizetési határideje: 2012. április 2. 
 

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 
Doktoranduszoknak:     25.000.- Ft + ÁFA 
HTE Akadémia által elfogadott  
dolgozattal pályázó hallgatóknak:   3.500.- Ft + ÁFA   

A részvételi díj 7.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott el-
látást tartalmaz, amelyet a kiállított számlán feltünte-
tünk. 
 

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum 
részvételi díjáról a HTE a szponzori megállapodás 
megkötése után, valamint a jelentkezési lap beérke-
zése 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 ese-
tén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 
 
Várjuk előadók, résztvevők és szponzorok 
jelentkezését! 

www.hte.hu/projekt2012 


