A közhasznúság jegyében rendezett nyitott PM-klub programok
2016.évi tematikai összefoglalója:Meghívók:

2016. január 26-i (kedden) d.u. 3h-5h között tartandó
évnyitó műhelymunkájára
előadók:

Csanádi Péter Csanádi Csoport Kft. csanadipeter@csanadicsoport.com
www.csanadicsoport.com
és

Saád Tamás AAM Zrt. saad.tamas@aam.hu , www.aam.hu
Tematika.:

1- GPM Fieldbook bemutatása (az IPMA Német Projektmenedzsment Szövetségének
kézikönyve), a hazai szakmai PM-tréningek gyakorlati segédeszközeként;
2- az IPMA egyik legújabb termékének bemutatása: projektmenedzsment tanácsadók hazai
minősítése
FŐVOSZ Projektmenedzsment Klub

2016. március 08-i (kedden) d.u. 3h-5h között tartandó
műhelymunkájára
előadó:

Károlyi László vezérigazgató/Legrand Magyarország Zrt.
http://www.karolyibs.com/
Tematika.:

„Üzleti évszakok”(2013.)c. Magyar terméknagydíjas könyv angol fordításban is kiadásra
került 2015-ben: „Business Chameleon” címen , ami azóta felkerült az IPMA ajánlott
irodalom listára: http://www.ipma.world/education/recommended-literature/
Multinacionális környezetben sikeres cégvezető osztja meg velünk mély életfilozófiájával
átszőtt több évtizedes tapasztalatait : a hazai kiadás és az amerikai promóciós körút
tanulságaival fűszerezve...

25 éves a FŐVOSZ – 50 éves a hazai fővállalkozás megemlékezés
jubileumi XL- műhelydélutánjára
FŐVOSZ Projektmenedzsment Klub-Extra keretében

Időpont: 2016. április 19-i (kedden) d.u. 2h-6h
Helyszín: EuroAszfalt/Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. Székház melletti(baloldali) Gogol u.13.
irodalépület: I.em.120-as terem

előadók:
– Tárnoki Péter főtitkár :”az elmúlt 50 év fontosabb mérföldkövei”
– Dr.Dérczy Ferenc a Fővosz alapító elnöke: „a 90-es évek kor-szellem idézése”
– Dávid Imre/Agroinvest elnök-vezérigazgatója/Fővosz elnöke 1995-96/: " 50év a
kül- es a belpiacon" vagy " Fővállalkozástól a mérnöki irodáig: az Agroinvest 50
éve".
– Sebestyén Gábor/ OT INDUSTRIES KVV kivitelezési igazgatója:

prezentációt a KVV Kivitelező Zrt.-ről és egy video anyag a tavalyi
németországi DN600 csővezeték építési munkánkról.
– Kiss György /Unimontex Zrt.ügyvezető igazgatója: "Unimontex Kft
egy korábbi GyGV-főmérnökség helye a magyar iparban":
1.Megalakulás - tulajdonosi kör; 2. Főbb partnerek, lényeges
projektek; 3. Németországi tapasztalatok; 4.Feladatok a
fővállalkozó szemével 5. Új kihívások – meghatározó események
– Tompos Attila /EuroAszfalt Csoport műszaki igazgató: „Euroaszfalt
csoport hazai es nemzetkozi szerzodeses kivitelezesi munkái”
– Kiss-Pál Tamás /Kis-Izolátor Kft.ügyvezetője: „KISS cégcsoport 20
évének rövid története-Barnamezős rekultiváció és energia
termelés”
–
Szulyovszky Gábor Viktor /Gaveran Kft. ügyvezetője: „Project
management eszközök és kihívások a Vision Towers megvalósítása
folyamán”

A FŐVOSZ PM Klub keretében induló Projektmenedzsment Innovációs
Platform (PMIP) alakuló találkozójára
Időpont: 2016. május 31-i (kedden) d.u. 15h-18h között
Helyszín: EuroAszfalt/Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. Székház melletti(baloldali) Gogol u.13.
irodalépület: I.em.120-as terem

moderátor: Csanádi Péter/CsanádiCsoport Kft. csanadipeter@csanadicsoport.com
előadók: az innovációban érdekelt/gyakorló (tag)cégek képviselői
tematikai célkitűzés:
A Platform célja, hogy ismerjük meg a hazai és külföldi innovatív projektmenedzsment
gyakorlatot, legyenek friss információk a szakmában a projektmenedzsment legújabb
szemléleti, elméleti, módszertani és gyakorlati megközelítéseiről.
Zsibók Zsolt fejlesztési igazgató:
A Legrand Zrt. 2015-ben új szerelvénycsaládot vezetett be, melynek kifejlesztése Magyarországon
történt. A sikeres bevezetést megelőző fejlesztő munka során alkalmazott visual-managementen,
innováció-managementen keresztül mutatjuk be az R&D ezen projekthez kapcsolódó munkáját, a
multikulturális nehézségek kiküszöbölésére használt „R&D nyelvet” illetve a termékcsalád
sikerességének elemeit.

dr. Sváb János, műszaki igazgató, GANZ Danubius Kereskedelmi Kft.
Ismét lendületben a magyar daru-export:
a GANZ DANUBIUS Kereskedelmi Kft. legutóbbi projektjei.
Megemlékezés a nagy ősről: a GANZ DANUBIUS Hajó- és Darugyárról  Hogyan képes a
megszűnt gyár helyébe lépő kereskedő/fővállalkozó/tervező cég világszínvonalú, egyedi
nagyberendezéseket szállítani?  Az új termékstruktúra bemutatása  Egy nemrég lezárt projekt:
a fiumei Viktor Lenac hajógyárba szállított 25/5t x 30,4/32m-es gémes úszódokk-daru
megvalósítása  Bíztató jövőkép
Avar Balázs:
Integrált beruházás menedzsment módszertana

A komplex, magas kockázatú beruházások költséghatékony megoldását
segítheti az Amerikai Egyesült Államokban és a Csendes –óceáni térség
országaiban, valamint egyes skandináv országokban alkalmazott újszerű
innovatív menedzsment módszertan, amely a projektben résztvevők
egymás iránti bizalmára épít, együttműködésén alapszik, az átlátható
információáramlás a feltétele. Ez az integrált beruházás menedzsment
módszere.
Kiss János József ügyvezető/ Glósz és Társa
Milyen a sikeres vállalati innováció:
-valós piaci igényt szolgálki,-igazodik a vállalat lehetőségeihez
-racionáűlis és reális munka- és erőforrás terve van
-időben rendelkezésre állnak az elérhető legkedvezőbb pénzügyi források
-megvalósítása során igénybe vették a pályázati és adókedvezményeket
-védelme és hasznosítása célirányos jogi eszközökkel biztosított
-kockázatának megfelelő megtérülése van.
A sikeres vállalati innovációhoz a vállalat működési területei és szervezeti egységei közötti
együttműködés szükséges!

Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves érdeklődőt a
FŐVOSZ Projektmenedzsment Klub

2016. szeptember 28-i (szerda) d.u. 3h-5h között tartandó
műhelymunkájára

előadó:
Németh Gergely
Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft
Tematika.:
Miben mérjük az előrehaladást és annak minőségét egy Projektben?
A Projektek számokban. Eredetileg a projektmenedzsment módszertan pont az előrehaladásról és
annak mérhetőségről szól. Mégis mit mérünk, mik azok a mérőszámok, amellyekkel valóban
mérhetjük egy projekt előrehaladást, vagy a megvalósulás minőségét. Ez utóbbi a projekt
minőségi megvalósulását hogyan mérhetjük. Egy valós projekt előkészítésének tapasztalatai
alapján a Projektek mérhetőségéről és azok analíziséről beszélgetünk majd egy rövid felvezető
előadás és kérdésfelvetés után.

FŐVOSZ Projektmenedzsment Klub

2016. november 8-i (kedd) d.u. 3h-5h között tartandó
műhelymunkájára

előadó:
Hári Péter szervezetpszichológus hari.peter@cx-ray.com
Az előadás címe: Adatvezérelt team-építés
Egy teamen belüli együttműködés, információáramlás, tudásmegosztás nagyban meghatározza egy
csapat sikerességét. Szervezetpszichológusok és szoftverfejlesztők egy olyan online szoftvert hoztak
létre, amely a hálózatelemzés módszertanát használva, rövid kérdőívek segítségével tud olyan
kérdésekre választ adni, mint például Kik a kulcsemberek?, Kik osztják meg a legtöbb tudást?, Kik

motiválnak a legjobban?, vagy Kik között jöhetnek létre potenciális konfliktusok?. Ez a CX-Ray,
amely a megérzéseket váltja fel kézzelfogható adatokkal. Az előadásban sok esettanulmányon
keresztül mutatom be, hogy a csapatvezetők hogyan alkalmazták a CX-Ray eszközeit az
együttműködés és információáramlás javításához.

