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2018. január 23-án (kedd) d.u. 3h-5h között
Előadók:

1: Csanádi Péter csanadipeter@csanadicsoport.com
"Generációk a projektekben..."

Két projektteam tag találkozik. A következő párbeszéd zajlik közöttük:
Egyik: Miért nem voltál a reggeli meetingen?
Másik: Hát, senki sem írt rám!
Egyik: De hát mindenki tudja, hogy minden kedden reggel megbeszéljük a feladatokat. Na
mindegy, mikor fogod átküldeni mail-en a táblázatot?
Másik: Már rég feltöltöttem a PM alkalmazásba!
Talán ismerős az ilyen párbeszéd... Sok félreértés, meg-nem-értés forrása a különböző
életkor. Mit gondolsz? Melyikük melyik generációhoz tartozik?

2: Károlyi László /Legrand Zrt.
Könyvismertető:
Károlyi Lászlóról sokan tudják, hogy a vállalat vezetésén felül szakmai szövetségekben
vállal feladatokat, mentorál, előadásokat tart az ország különféle egyetemein, és nem
utolsó sorban a napokban került a könyvesboltok polcaira immár harmadik, átdolgozott
kiadású könyve az Üzleti kaméleon – Hogyan legyünk sikeres menedzserek? címmel. A
könyvben leírt „üzleti kaméleon” filozófia tükrözi a Változásvezetői díj kiíróinak célját is.
A 2017.október 12. napján megtartott üzleti ebéden a BCSDH (Magyarországi Üzleti Tanács a
Fenntartható Fejlődésért) 10 éves jubileumi évfordulója alkalmával általa alapított Fenntartható
jövőért díjak első nyerteseit is ünnepelte. A Változásvezetői díj egyik nyertese a zsűri döntése alapján
Károlyi László, aki széles körben elismert kreatív, rendszerszemléletű és humánus vezetőként új
üzleti modellt fogalmazott meg.

2018. május 22-én (kedd) d.u. 3h-5h között
Előadók:
Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építész,
okl. épületfenntartási szakmérnök, okl.
szakipari szakmérnök, építész és műemléki felelős műszaki vezető, építész és mélyépítő
műszaki ellenőr, építész szakértő-tervező, projektmenedzser, az ÉTE alelnöke:

Előadás címe: Egészségügyi központ beruházási projekt megvalósítása, a
fővállalkozási-felújítás kivitelezésének ismertetése a felelős műszaki vezető
szemszögéből.
Kocsis Tamás
PlanDoc Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató
+36 30 560-4242; kocsis.tamas@plandoc.hu
www.plandoc.hu
Előadás címe:
PlanDoc terv- és dokumentummenedzsment rendszer bevezetése építéshelyi
adminisztráció támogatásával

Tartalom:
A komplex tervszolgáltatási módszertan kialakításának és bevezetésének lépéseit, különbségeit
tekintjük át magasépítési és infrastruktúra projektek esetében, valamint ezek gyakorlati
megvalósításait példaként szemléltetjük a PlanDoc rendszer segítségével. Továbbá új
megvilágításba helyezzük az építéshelyi adminisztráció digitalizálását a komplex tervszolgáltatási
modellbe történő illesztéssel. Így lehetővé válik építéshelyi hibák, munkaterület organizációs
folyamatok dokumentálása a PlanDoc rendszerben, ahol a tervvéleményezés és a vélemények
alapján történő digitális jóváhagyás szabályozott módon történik.
Célközönség:
Projektvezetők, kivitelezők, tervezők, műszaki ellenőrök, tervellenőrök, beruházók

2018. október 02-án (kedd) d.u. 3h-5h között
Előadó:
Bálint Ákos PMMKA kuratórium elnöke IPMACERT.HU)

Az előadás címe:
Az IPMA új ICB4 kompetencia alapú minősítés ICRG4 vizsgarendje:
Az IPMA 4-szintű kompetencia alapú minősítések 15 éves
szabályzatrendszere ICB3/ICRG3 megújul: 2019.január 1-től bevezetésre
kerülő ICB4 kompetencia elemek fontosabb jellemzői, vizsgaszabályzata.

