FŐVOSZ/PM-klub hírlevél
2018.I.né.
Üzenet
A PM-klub hírlevél negyedévenkénti szerkesztésével az időszakra jellemző fontosabb közérdekű hazai és
nemzetközi hírekkel, rendezvényekkel és rendestagsági promóciós kínálatokkal/ajánlatokkal szeretnénk
figyelemfelkeltő szolgáltatást nyújtani.
Üdvözlettel,
a szerkesztő: Tárnoki Péter
Kedves FŐVOSZ-tagság és PmBaráti kör,

szeretném megköszönni az elmúlt évben kapott szakmai támogatásotokat és lelkes
együttműködéseteket, amire nagy szükségünk lesz 2018-ban is.
Tárnoki Péter
Budapest,2018.március 31.
Council of Delegates
Communique Berlin, Germany
25 March 2018
The International Project Management Association (IPMA) is a federation of 70 member nations,
who collaborate to promote competence in project, programme and portfolio management across all
sectors and engage stakeholders around the world in advancing the discipline.
IPMA’s Council of Delegates has discussed during its spring meeting as well as during its first
Smart Cities Symposium in Berlin the critical role of good practice of project, programme and
portfolio management in delivering smart cities. The world population is steadily growing, by 2050
it is expected to reach nearly 10 billion, of which approximately 80% will be living in cities.
Managing this is a huge task for all governments and leaders worldwide.
Already 60% of the energy consumed and 70% of waste and greenhouse gas emissions are
produced by cities. Public transport, water supply, sanitation, energy, food and security are just
some of the pressure points that need to be managed by governments. It is of utmost importance to
tackle these challenges in a holistic way using the existing good practices of project, programme
and portfolio management. This will contribute towards making the vision of a smart city real and
deliver real benefit to society.
IPMA will continue promoting competences and good practices through its 70 members in order to
support cities, municipalities and the citizens all over the world. From Berlin, the member nations
of IPMA issue a call to action for leadership around the world to actively support the promotion of
competences and good practices of projects, programmes and portfolios to tackle the many
challenges of increasing urbanisation.
IPMA President Dr. Jesus Martinez-Almela confirmed IPMA’s stance saying “In order to execute
the strategic plans of smart cities it is necessary to acknowledge that cities cannot do it all alone.
They need support of our profession, setting their visions into practice using portfolios, programmes
and projects. This transformation is not an individual undertaking but instead a collective
endeavour, so collaboration is essential. And IPMA is willing to support globally.”
This communique has been released concurrently by all 70 member associations of IPMA.
The President of IPMA, Dr. Jesus Martinez-Almela is available for comment. Please contact us via
info@ipma.world.

Dear Colleagues, Member Associations, delegates, substitutes,
Following my previous communication (forwarded last December 22nd) - “What is
Important and New in 2018”, and after having led our 1st ExBo meeting with the new
mandate, I would like to communicate a few relevant news and issues that we will
deepen during our next March Berlin CoD.
IPMA's Executive Board final composition as well CVMB and YCMB board composition have
been already confirmed in my previous message. Now ExBo focuses on IPMA's Strategy
Review for 2020 (leaning towards 2025), and we will address you with our first draft of
IPMA's "Time 4 Change” strategy.
IPMA's ExBo has firmly focused on a new approach towards Membership, quality of
relationships with you as National Associations, being IPMA's main heritage.
To do that properly and to speed up this process, we want to focus on a deeper
awareness of MA's needs by assigning You Key Account Managers (KAM Membership).
Each KAM assigned, will be a designated ExBo member, coordinated by the President,
under IPMA's advocacy.
IPMA Secretariat will inform you by separate email about KAM assigned , afterward
please feel free to contact directly with your KAM, if not your KAM will contact you
getting to know the status of your needs and challenges, and in future also will provide
you with the suitable roadmap. KAMs will be also responsible for coordination of MA's
Products and Service support needs.
I hope we will together change our Organisation by moving fast forward!
Looking forward to seeing you all in Berlin.
With kind regards
Jesus
Jesus Martinez-Almela, PE, IPMA A
IPMA President
Please be informed that the KAM assigned to your association
(FOVOSZ) -complementing yesterday's President message - is Mladen
Radujkovic.
Kind regards,
Christianne Janssens
Secretariat

4th SENET – IPMA Regional Conference on Project Management – Central & South East Europe “Project Management for Society Development”
The SENET Association was founded in the year 2000., with the aim to promote and facilitate
development of the Project Management profession in the regions of Central and South - East Europe.
The SENET now brings together IPMA associations members from Poland, Czech Republic, Slovakia,
Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Bulgaria, Greece and Turkey. The
first SENET Conference was held in Ljubljana, Slovenia and it was dedicated to "Regional Development
and Restructuring Projects". The second Conference was organized in Cavtat, Croatia and focused on
“Development of Project Management Profession in Transition Economy”, while the third one
presented the topic “Project Management Paving the way European Union” in Bratislava, Slovak
Republic.
There are several main topics covered by the 4th SENET Project Management Conference:
- Project Management for Driving Business Success and Serving Community Needs
- Advancing PM Competences
- Regional Projects – Multy Win Opportunity for Stakeholders
- PM Certification – Future Trends
- Products and Services for PM Profession Support
- Research in PM – State of the Art and Future Trends
- PM in Practice
- Endorse the development of the project management profession in the region
- Employ the potential of the project management profession for society development
- Share experiences and practices suitable and proven in project management
- Learn about the recent trends in project management
- Present new ideas, concepts, methods and tools gathered trough research or practice
- Provide stronger visibility of the project management profession in the regio
- Cross regional informing and networking
- Select between two streams, either presentations or workshops, focused on hot PM topics
- Knowledge about the PM products and services
- Collect information or take part in IPMA 4LC certification (local participants)
- Learn about the current and future trends in the PM profession development
Plan joint projects and activities
–

4th SENET Conference - Brijuni Island, Croatia (Istria, North Adriatic), June 7th –
9th, 2018.
The opening will be on Thursday, June 7th at 4:00 PM.
The 2nd edition
2nd DIVERSITY IN PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE will

be held from June 7-9, 2018 in
Brijuni Islands National Park - North Adriatic - Croatia.

A FŐVOSZ-t Németh Gergely/COVA képviseli: kedvezményes
részvételhez kérem hozzá fordulni.
nemeth.gergely@corporatevalues.hu

Köszöntjük idén újbelépő rendestagú cégeinket:
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KÖMI Kft.
MAGASÉPÍTÉSI, MÉLYÉPÍTÉSI, VÍZÉPÍTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VASÚTI PÁLYA,
-VILLAMOSÍTÁS
ÉS
BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS,-KÜLÖNBÖZŐ
FINANSZÍROZÁSALAPJÁN
MEGAVLÓSULT
BERUHÁZÁSOK
(ISPA,
KÖZOP,-IKOP,
MAGÁNFINANSZÍROZÁS)
BERUHÁZÁSOK-BONYOLÍTÁSA, MŰSZAKI ELLENŐRZÉSE
PROJEKTMENEDZSMENT,
SZAKÉRTÉS,
MÉRNÖKI-TANÁCSADÁS, TERVELLENŐRZÉS
PÁLYÁZATOK, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE
Kapcsolatfelvétel:
Telefonszám: +36 1 501 4864
E-mail cím: iroda@komikft.hu
Webhely: www.komikft.hu
KÖMI Kft.
1036 Budapest,
Galagonya utca 5.
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TR Consult Kft.
H-1037 Budapest, Montevideó utca 5. I. em.
A TRC az információbiztonság, valamint ehhez kapcsolódóan az üzleti tanácsadás
területén nyújt komplex szolgáltatásokat és megoldásokat.
Szervezet- és folyamatfejlesztés
A szervezet- és folyamatfejlesztési szolgáltatás keretében agilis módszerekkel végezzük az
ügyfeleink üzleti folyamatainak felmérését, optimalizálását, dokumentálását, a folyamatirányítási
eszközök megtervezését, valamint a folyamatok veszteségeinek minimalizálását.
Üzleti hatékonyságfejlesztés
Az üzleti – működési és költséghatékonyságot fejlesztő megoldásaink célja az egységes, racionális
és transzparens vállalati működés elérésének, a rövidtávon is érzékelhető hatékonyság növekedés és
csökkenő működési költségek realizálásának támogatása.
Üzletmenet-folytonosság menedzsment (BCM)
Az üzletmenet-folytonosság menedzsment keretein belül proaktív és reaktív védelmi rendszereket
(erőforrásokat, képességeket, folyamatokat) tervezünk és vezetünk be annak érdekében, hogy egy
nem várt esemény bekövetkezéséből származó kár minimalizálható legyen.

AZ ICB4 FORDÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁS
DÁTUM: 2018. február 19

Mai nappal az ICB4 fordítási projekt a következők szerint alakul
o

Általános

A fordító csapatok a Practice – Perspective - People területekre felálltak és megkezdték a
munkát

A fordító csapatoknak a kezdő szótár kiadásra került

A fordítás állásáról szóban egyeztetek az egyes csapatvezetőkkel

Központi tárhelyre az első anyagok február 28-ra felkerülnek (reményeim szerint)

o

Fordítás menete

A fordítást a Practice – Perspective - People területenként egy egy csapat végzi. Ezen túl
a bevezető részekre külön fordítók bevonását kezdeményeztem.

A fordítást három projektfázisban terveztem:

Nyersfordítás

Lektorálás

Kiadvány összeállítás
A fázisok lezárása és a következőbe lépés között a szponzor bevonásával elemezzük az aktuális
állapotot és döntünk az esetleges módosításról vagy a következő fázisba lépésről

o

Időütemezés az első fázisra

2018. február 28:
közbenső munkaközi draft változat

2018. február 28:
észrevételezett, kiegészített időközi szótár – állapotjelentés

2018. március 1-15 között közös koordinációs egyeztetés

2018. március 31:
végleges közeli draft változat - állapotjelentés

2018. április 15:
nyers fordítás, belső áttekintésre

2018. április 30:
végleges nyers fordítás, mely a lektorok felé mehet

o

RACI
TASK
Practice
Perspective
People
Bevezető

TEAM
AUDI Team – 4 fő
PMAkademia Team – 3 fő
COVA Team – 4 fő
YBL – 2 fő

LEADER
Éliás Péter
Herczeg Iván
dr. Németh Gergely
dr. Császár István

Jelen dokumentumot összeállította: Szulyovszky Gábor Viktor

Károlyi Lászlót a Legrand Zrt. vezérigazgatóját a Csongrád Megye
Gazdaságáért Díjjal tüntették ki
2018. február 17-én ünnepélyes keretek között adták át Károlyi László vezérigazgató
úr újabb elismerését. A Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat, a szervezet egyik
legrangosabb elismerését 2000-ben alapította a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (CsMKIK), melyet az elnökség döntése alapján az a személy kaphat meg,
aki a megye gazdasági életében és a kamarai munkában kimagasló eredményt ér el.

A díjat a CsMKIK és az Enterprise Europe Network Szeged Portugál Üzleti Esten Nemesi
Pál a gazdasági önkormányzat elnöke adta át Károlyi Lászlónak. Bemutatásra kerültek a
díjazottal kapcsolatban szakmai életútjának jelentősebb állomásai és a kamarai
munkássága is.
A Legrand Zrt. akkori jogelődjéhez Károlyi László 1992-ben került. Nemzetközi
projektfeladatokon felül betöltött műszaki igazgatói és ipari igazgatói beosztást, 2004 óta a
cég vezérigazgatója. Vezetése alatt a Legrand Zrt. látványos gazdasági növekedést ért el
–a válság ideje alatt is- és számos szakmai díjat kapott.
Károlyi László maga is jelentős elismerésekben részesült. 2007-ben az Év
Projektmenedzsere, 2009-ben az Év Menedzsere díjat ítélték neki. Megkapta a Kiválósági
Nagyköveti címet, 2017-ben beválasztották a 101 legbefolyásosabb magyarországi üzleti
döntéshozó közé és 2018-ban a BCSDH Változásvezetői Díját is neki ítélték.
2012-ben jelent meg első könyve Üzleti évszakok címmel, melyben a válságkezeléshez ad
emészthető formában útmutatást. A könyv 2015-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat
és a Magyar Termék Nagydíj Innovációs Nagydíját is.. A nagy érdeklődésre tekintettel a
könyv angol nyelven már 2014-ben megjelent Business Chameleon címmel. A könyv
harmadik, átdolgozott kiadása 2017-ben került a könyvesboltokba Üzleti kaméleon –
Hogyan legyünk sikeres menedzserek címmel. Jelenleg dolgozik következő könyvén, mely
hamarosan elérhető lesz, melynek címe: Crenchmarking.
A díjként járó bronz kisplasztika Hermészt, az istenek hírnökét, az utazók és kereskedők
védelmezőjét ábrázolja. A szárnyas sapkája és saruja segítségével repülni tudó isten
gyorsaságáról, fürgeségéről és furfangos ravaszságáról volt híres. Nacsa Richárd szegedi
szobrász a figura megformázásakor ezeket a tulajdonságokat szerette volna minél
érzékletesebben ábrázolni modern, letisztult stílusban.
(További részletek megtekinthetőek a következő címen: http://www.csmkik.hu/hu/)

Nyilatkozat
a Hazai Tanácsadó Szövetségek Operatív Kerekasztala kapcsolódása a
magyar iparfejlesztési törekvések Irinyi tervben megfogalmazott
megvalósításához
Az Irinyi-terv célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét.
„Az alacsony vállalkozói hajlandóság, a mindennapi üzleti gyakorlatokhoz szükséges
alapismeretek hiánya alapvető gátja a termelékeny és versenyképes kkv szektor kialakulásának,
ezért a Kormány egyik fókuszpontja e területre irányul.”
Az Irinyi Terv az általános elképzeléseken túl lefekteti azt az öt pillért, amelyek mentén hazánk
feldolgozó iparának fejlődése biztosítható a következő időszakban: az új technológiák, digitális
technológiák felhasználását, az energia- és anyaghatékonyságot, továbbá a táji adottságokon alapuló
bölcs és takarékos területhasználatot, a területi egyenlőtelenségek oldását, a munkahelyteremtés
ösztönzését és a foglalkoztatás bővítését, valamint a hazai erőforrások hasznosítását.
*
*
*
*
*
A hazai tanácsadókat tömörítő Szövetségek elnökei, elnökségi tagjai egy olyan plattformot
kívánnak létrehozni a Hazai Tanácsadó Szövetségek Operatív Kerekasztala életre hívásával,
amely együttműködő partner az iparfejlesztési törekvések minden szereplője számára.
A hazai tanácsadói szövetségekben dolgozó tanácsadók és szakértők több évtized alatt felhalmozott,
jelentős tudással és tapasztalattal rendelkeznek, aminek felhasználásával értékteremtő módon hozzá
tudnak járulni az Irinyi terv teljesüléséhez és azon keresztül a magyar gazdaság, a hazai kis- és
középvállalatok fejlődéséhez, stabilizálódásához, és perspektivikus növekedéséhez.
A kerekasztal résztvevőiként a magyar tanácsadó szervezetek elnökei elkötelezettek abban, hogy az
általuk képviselt szervezetek – tudásukat, tapasztalatukat rendelkezésre bocsájtva - részt vegyenek a
hazai KKV-k fejlesztésében, versenyképességének növelésében.
A magyar tanácsadó szervezetek elnökei jelen dokumentummal nyilvánítják ki azon
meggyőződésüket és elhatározásukat, hogy kapcsolódni kívánnak az Irinyi tervhez, az állami
szervekkel és szakmai szervezetekkel együttműködve kívánnak hozzá járulni a hazai KKV-k
vállalati kultúrájának fejlődéséhez.
A tanácsadó szövetségek elnökei egyúttal azt is vállalják, hogy szakmai területükön, szövetségük
tagjai, tagszervezetei között egyetértő és együttműködő támogatókat keresnek, toboroznak a
nyilatkozatban foglaltak minél magasabb szakmai színvonalú támogatása és megvalósítása
érdekében.
2018. január
Az aláírók 2018 januárjában
Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége
Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége
Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága
Változás- és válságmenedzserek Országos
Szövetsége
Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége

Dr.Végh Imre elnök
Baska Judit elnök
Cserey Miklós elnök
Dr. Noszkay Erzsébet elnök
Hetyei Sándor elnök

Az aláírók nyitottak arra, hogy más tanácsadó szövetségek is csatlakozzanak a nyilatkozathoz

A FŐVOSZ tagsága nehéz szívvel csatlakozott tragikus hirtelenséggel elhúnyt Vagdalt László
elnökségi tagunkat gyászolókhoz:
Drága Laci!
Barátaid nevében szólok most hozzád. Hozzád, aki központi láncszeme, építője, összekötője,
mozgatórugója voltál e közösségnek, melynek szálai életed minden szakaszát átfonják.
Különös érzékkel választottad ki barátaidat, akik rövid időn belül egymás barátaivá váltak és
igazi közösséggé forrtak össze. Most egymásba kapaszkodva próbáljuk felfogni a
felfoghatatlant, igazságérzetünk lázadását és tehetetlen dühünket elfojtva állunk értetlenül
melletted, hogy utolsó földi utadra kísérjünk.
Értetlenül állunk, mert az igazság iránti vágyunk nem engedi megérteni a visszafordíthatatlant,
hogy Te, Laci, aki néhány napja még erőd teljében adtál erőt másoknak, Te, akinek pontos
jövőképe és konkrét tervei voltak, örökre eltávoztál közülünk.
Mindig is voltak terveid, amelyeket nagy lelkesedéssel valósítottál meg. Már kezdő
mérnökként feltűnő érettséggel gondolkoztál és tudtad, hogy a boldogsághoz tartalmas
magánélet is tartozik. Ennek tudatában teremtettél gyönyörű családot, miközben a barátaidról
sem feledkeztél meg. Tartalmas életedben semmi sem volt fontosabb a közös élményeknél,
amelyeknek csak akkor volt értékük a szemedben, ha a családoddal vagy barátaiddal
részesülhettél bennük.
Köszönjük Neked barátságodat, a baráti törődést. Fontos volt Számodra a véleményünk,
fontos volt a magánéletünk és a szakmai pályánk egyaránt. Minden kihíváshoz tudtál jó
tanácsot adni, segítőkészséged motiváló volt. Ellenállhatatlanul szikrázó humorod felemelő
volt és mindig segített rávilágítani arra, hogy a veszteségek és kudarcok ellenére az élet
alapvetően szép. Jókedvű asztaltársaságként gyakran beszéltünk tudományról, politikáról,
filozófiáról, sportról és a nagybetűs Életről. A földi Életről, amelyről ismét beigazolódott, hogy
szerves része a halál…
Drága Barátunk, a Rád oly nagyon jellemző emberi tartásod mindvégig elkísért. Te sohasem
hajoltál meg, soha, mert olyan vagy, mint a fenyők fent a havasokban, ahol Kányádi Sándor
szavai szerint
„…olyan mélyen kapaszkodnak a vén földbe, hogy kitépni vihar sem tudja másképpen, csak
kettétörve…”
Addig kapaszkodtál, amíg emberi méltósággal tehetted, amíg szervezeted a saját mércéje
szerint ezt elfogadta. Csak addig, és nem tovább. Az űr, amit magad mögött hagysz
betölthetetlen. Hiányod olyan vákuumot okoz, amely barátaidat megtartja egymás mellett és
megtartja a családod mellett is. Ahogyan Te is mindenből tudtál erőt meríteni és erőt adni
másoknak, úgy kell nekünk az együtt töltött évekből, a közös élményeinkből, humorodból erőt
merítenünk, erőt adnunk gyászoló családodnak és egymásnak.
Ma itt állunk melletted és búcsúzunk. Búcsúzunk testedtől, emléked viszont örökké a miénk.
Bevésődtél személyiségünkbe, mindannyian magunkban hordozunk egy kis Vagdalt Lacit.
Emlékünkben az maradsz, aki életünkben voltál: egyszerre komoly és humoros, erős és
gyöngéd, precíz és nagyvonalú, tanítvány és mester. Mint a fenyő a havasban, magasba
emelkedő és mindig egyenes.
Emléked legyen áldott!
Barátaid
Győr, 2018. február 22.

