20 éves a FŐVOSZ
[40 éves a „hazai fővállalkozás”]

A FŐVOSZ 1990. október 30-i alakuló közgyűlés eredményeként a
„Fővállalkozók Országos Szövetsége” néven
1991. február 11-én került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon.
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ÉVGYŰRŰK - MÉRFÖLDKÖVEK - FONTOSABB PROJEKTEK
[A HAZAI FŐVÁLLAKOZÁS ÉLETRAJZA]
„Ha magát a Fővállalkozást, mint kezdetet kellene meghatároznom, akkor véleményem
szerint ez az 1956-os forradalom utáni időszakra teendő. 1957-ben Csergő János a Kohó és
Gépipari Minisztérium akkori minisztere megbízott 3 főosztályvezetőt azzal, hogy készítsenek
el egy javaslatot, hogy a gazdasági szerkezetünket milyen javításokkal kellene a jövőben
megváltoztatni.
Természetesen ez a tervezet nem csak a beruházásokkal, illetve a fővállalkozásokkal
kapcsolatos módosításokat foglalta magába, hanem kitért a teljes népgazdasági
szerkezetváltásra is. Ebben az anyagban az én feladatom elsősorban a Tervhivatali
tapasztalatok alapján a beruházások és az ezzel kapcsolatos jobbítási lehetőségek feltárása
volt. Ez azt jelentette, hogy az eddigi, részben nagy többletköltséggel létesült óriási
beruházásokat gazdaságosabbá tegyük, valamint olyan intézkedéseket vezessünk be, amelyek
országosan pontosabbá teszik a határidőket, betartják az előirányzott költségeket.
Ebben a tervezetben olyan javaslatokat tettünk, mint például az előkészítések a jobb
megvalósítása, az eddigi egyedüli nemzeti bankon kívül beruházási bank szükségességének
felállítása, továbbá a fővállalkozói szerkezet és szervezet kialakítása. Sőt felvetettük a
Külkereskedelmi Minisztérium külkereskedelmi monopóliumának megbontását az ipar javára.
Ezen kívül tulajdonképpen felvetettük a verseny megteremtésének lehetőségét is az egyes
vállalatok között, hogy mérni lehessen, hogy tulajdonképpen mi a legjobb megoldás.
Ezek a kérdések, továbbá az egyéb gazdasági kérdések mellett, olyan témákat vetettünk fel,
amelyek az akkori politikai helyzetbe egyáltalában nem illettek bele. Ezért annak ellenére,
hogy kezdetben a miniszter egyetértett a javaslatunkkal, későbbiekben „felsőbb nyomásra”
kénytelen volt azt mondani, hogy „nem tartja helyesnek, túl előre szaladtunk”... [Dr.Cséky
Sándor].
Ezen gondolatok megvalósításának kezdete volt a Gépexport Iroda, ahol arról volt szó, hogy
ne csak belföldön létesítsünk beruházásokat, hanem vállalkozzunk komplett berendezések
exportjára is. Első időkben ez természetesen elsősorban a Szovjetunió felé történt és a többi
hasonló ún. szocialista országok felé, valamint a harmadik világ, mint például afrikai
országokba történő szállításokról volt szó. Erőműveket, mezőgazdasági komplett
berendezéseket vállaltunk fővállalkozásban történő szállítással.
Az egész gazdaságban, így a fővállalkozás és a beruházások területén is hatalmas fordulatot
jelentett az 1968-ban meghirdetett új mechanizmus. Ez azt jelentette, hogy célul tűzték ki,
hogy a szocialista országok mellett vegyük fel a kapcsolatot a nyugati fejlett ipari országokkal
is, és teremtsünk ipari kooperációs lehetőséget a megfelelő tőkés iparvállalatok és a magyar
iparvállalatok között.
Az új mechanizmus a nagy beruházások terén is szigorítást rendelt el, és elrendelte, hogy
minden egyes nagyberuházásnak előzetesen el kell készíteni a megvalósíthatósági
tanulmányát. Ezt a kifejezést tulajdonképpen Magyarországon csak ettől az időtől számítjuk.
A ’Feasibility study’ gyakorlata különben a nyugati fejlett ipari országokban akkor már régen
alkalmazásban volt.
Nagyobb szigorítást rendeltek el a határidők betartására, az előkészítés gazdaságossági
számításainak elkészítésére és az állami pénzekkel való takarékosságra. Megalakították a
Beruházási Bankot.
Az 1968 évi új mechanizmus indítása után a Kereskedelmi Kamarában is megalakult a
fővállalkozói szak. A Kereskedelmi Kamarának akkor az elnöke Kallos Ödön volt. Az új
kamarai tagozat első elnöke Juhász Ádám miniszter helyettes lett.
Fontos megismételni, hogy ebben az időben csak állami tulajdonú vállalatok voltak. (a
külföldiek legfeljebb csak bizonyos területen kapcsolódhattak be a magyar gazdasági életbe).
Minden állami tulajdonú vállalat, beruházó fővállalkozó, továbbá generáltervező,
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generálkivitelező vállalatok automatikusan a Kereskedelmi Kamara tagjai is voltak.
A Gazdasági Bizottság 1972-ben határozatot hozott a fővállalkozói rendszer kialakítására a
beruházások megvalósításának gyorsítására, olcsóbbítására. Végül a 15/1976 (VI. 23.) PMÉVM számú együttes rendelet határozta meg a beruházási célú fővállalkozás és
koordinációs vállalkozás pénzügyi feltételeit. A fővállalkozónak – az eredményre kiterjedő
felelősséggel – arra kellett vállalkoznia, hogy a megrendelő részére a beruházás egészét vagy
önmagában gazdaságosan üzembe helyezhető szakaszát határidőre, átalányösszegért, a
szerződésben rögzített gazdasági-műszaki mutatókkal megvalósítja. Nem tekintette
fővállalkozásnak az ügyletet, ha az kizárólag építési tevékenységre irányult. A fővállalkozás a
tervezésre és megvalósításra is vonatkozott. Még akkor is, ha a terveket nem a fővállalkozó
készítette.
Érdekes, hogy a 9/1975. (Kk. É. 1/1976.) KkM-PM-MNB számú együttes utasítás az
export fővállalkozást szabályozta. A külföldi megrendelőnek indifferens volt, hogy a magyar
szabályok szerint az üzletet minek minősítjük.
A gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseiről szóló 7/1978. (II:1.) MT
számú rendelet újra szabályozta a fővállalkozási szerződést. Eszerint az olyan vállalkozási
szerződés, amelyben a fővállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelő részére a
teljes beruházást vagy a beruházás több állóeszközből álló, önálló feladat ellátására alkalmas
komplex gazdasági-műszaki egységét a szerződésben meghatározott időre, az abban kikötött
gazdasági-műszaki mutatókkal megvalósítja. A fővállalkozás csak akkor irányulhat kizárólag
építési beruházás megvalósítására, ha azt jogszabály vagy egyedi engedély lehetővé teszi. A
fővállalkozó felelőssége természetesen a költségelőirányzat betartására is kiterjedt.
A Közgazdasági Egyetem/KTI keretében másod-diplomát szerezhettek a fővállalkozásprojektmenedzsment szakon végzett hallgatók. Először csak a gépipar alá tartozó
fővállalkozásokkal, ill. ipari fővállalkozásokkal foglalkoztunk (csak belföldi vonatkozásban),
majd ez fokozatosan kiterjedt nemzetközi export területekre is. Az egyetemek közötti
megállapodásnak megfelelően nemcsak a Közgazdasági Egyetemet, hanem a Műszaki
Egyetemet végzettek és jogászok és később az Ybl Műszaki Főiskolai végzettek számára is
lehetségessé vált érvényes második oklevél kiadása.
Az INTERNET-tel való hivatalos kapcsolatfelvétel 1982. őszén történt Koppenhágában, a
nemzetközi szervezet 8. konferenciáján. Ezt követően, a Kereskedelmi Kamara, és annak
fővállalkozói tagozata érdeklődést mutatott a gondolat iránt.
A Kamara főtitkára levélben fordult felvilágosításért az INTERNET elnökéhez, és elvben
döntés született az elnök magyarországi meghívására. Az INTERNET elnökének válasza,
hogy egyetértenek, akár egyéni, illetve vállalati tagság belépésével. Tekintettel az akkori
állami tulajdon viszonyoknak, magunk részéről csak a vállalati tagságot fogadtuk el,
pontosabban a Kamara képviselte magyar állami tulajdonú vállalatok tagságát.
Dr. Zányi Jenő a kamara alelnöke 1983. június 9-én, csütörtök 9 órára egy megbeszélést
hívott össze, amelyen eldőlt, hogy a Kereskedelmi Kamara fővállalkozói tagozata
hivatalosan is felvételt nyerhet az INTERNET-be. A szocialista országok közül, talán az
elsők között voltunk, akik az INTERNET tagságot felvettük.
Az INTERNET akkor már mintegy 18 esztendeje (hivatalosan 1965-ben jegyezték be Svájcban)
fogta össze a nemzetközi projektmenedzsment szakértelem legjavát. Bennünket tehát a
dinamikusan fejlődő nemzetközi szakmai fórum tagságunk tudás-bázisából, a világhálós
tapasztalatokból hazatelepíthető szervezeti és vezetés-technikai módszertanokat honosító
törekvés vezérelt.
Szakirodalmi segítséget reméltünk a még kezdetben kísérletező magyar fővállalkozói
szervezeteknek. A tagságon keresztül megkaphattuk a különböző rendezvények referátumait,
kiadványait, az oktatások, szemináriumok, előadások központi és vállalati tanfolyamok (a mi
esetünkben egyetemi továbbképző tanfolyamok számára) módszertani megszervezését, és
biztosíthattuk a kapcsolattartást a nemzetközi szervezettel és a fejlett országok hasonló
intézményeivel.
Már INTERNET-tagságunk ideje alatt 1987. május 4-6-án Szirákon megrendeztük az első
nemzetközi fővállalkozói konferenciát, amelyre meghívott neves előadók között szerepeltek
az INTERNET akkori elnöke Eric Gabriel úr, alelnöke Riccardo Albonetti úr, a
Tagszövetségek Küldöttgyűlésének elnöke Roland W. Gutsch úr és a mai napig aktív
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szereplők mint Klaus Pannenbaecker úr, Dr.Hasso Rescke és dr. Sebastian Dworatschek
professzor úrak is. A konferencia előadás anyagát megjelentettük magyar fordításban a
fővállalkozó vállalatok számára.
1990. Magyarországon 1990-ben az új szerkezetváltás politikai és gazdasági formában is történt,
amely azt jelentette, hogy megszűnt az állami monopólium, létrejöttek a különböző bankok, és
a fővállalkozás területén is szabad vállalkozás választás történt. Általánosan elfogadottá vált a
megvalósíthatósági tanulmány előzetes elkészítése, minden nagyobb objektum
megvalósítására pályázati kiírások vannak és a számítógépes adatbázisok és szoftverek segítik
a fővállalkozói munkát.
A Kamarában is alapvető változás történt, gyakorlatilag a Kereskedelmi Kamara
tevékenysége 1990. után szinte teljesen megszűnt, így a volt Fővállalkozási és Beruházási
Szakosztály is. Helyette a Kamarában lévő tagozatok – mint például a fővállalkozási szak
is – önálló életet kezdett:
a Magyar Fővállalkozók Országos Szövetségét 1990. októberi alakuló ülésen hívták életre
és 1991.február 11-én került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon.
Első alapító elnöke 1995-ig a Vegyépszer akkori elnök-vezérigazgatója Dr. Dérczy Ferenc
volt, majd 1996-ban Dávid Imre az AGROINVEST Rt. elnök-vezérigazgatója, és 1997-től Dr.
Végh Imre a KIPSZER Rt. elnök-vezérigazgatója a jelenlegi elnök.
A Szövetség első főtitkára 1997-ig Dr. Pongrácz Pál volt, őt követte Dr. Lakatos Béla, majd
1998-tól Tárnoki Péter.
[1-9.pontokhoz forrás:Dr.Cséky Sándor és Dr.Dérczy Ferenc jegyzetei/2006.]
Az elektronikus média eszközeként „berobbant internet” térnyerése miatt az INTERNET
1990.évi bécsi világkongresszusán döntés született a nemzetközi szövetség névváltoztatására:
az új elnevezése: az International Project Management Association kezdőbetűiből az
IPMA lett.
1999. A FŐVOSZ az IPMA-val 1999-ben aláírt külön szerződésben vállalta a 4-szintű PM-szakértők
nemzetközileg validált minősítő rendszert honosító, egyben a magyar nemzeti PM-oktatási
kultúra jegyeit ötvöző nemzeti minősítő rendszer megalkotását.
Szövetségünk a VÉF (Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum) egyik alapítójaként, mint
minősítő helyként jegyzett tagszövetség, a 53/1999. (IX.24.) GM rendelet szerinti
kontingentált vállalkozási exportra való szakmai megfelelőségről és a 67/2004. (IV.28.) GKM
rendelethez a VÉF által kiadott minősítés lefolytatásához a KONTINGENTÁL
VÁLLALKOZÁSI EXPORTRA VALÓ SZAKMAI MEGFELELŐSÉGRŐL szóló VÉF általi
előminősítéshez választható lehetőséget kínál, azaz teljes jogon minősíthet és kiadhat „külföldi
vállalkozásra alkalmas” bizonyítványt új jelentkező cégeknek, amely az export kvóta limitek
miatt engedély köteles vállalkozás alapfeltétele.(megjegyzés: ez a kvótarendszer 2011-től
megszünőben van!)
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és a VÉF között 2008. november 6-án
együttműködési megállapodás aláírására került sor a kiküldetési minősítésről: azokban az
esetekben, amikor az E101-es igazolások kiadása külön mérlegelést igényel, a VÉF által
kiállított pozitív minősítést az OEP belföldi tevékenység igazolásaként fogadja el.
2000- A Fővárosi Bíróság 2000.január 04-i bejegyzésével a FŐVOSZ rövidített nevet fenttartva neve
2001. Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (bejegyzett angol neve: Project Management
Association Hungary) lett. Egyben a módosított Alapszabálya lehetővé tette a természetes
személyek tagságát is, aki számára megnyílt a FŐVOSZ Projektmenedzsment Klub (PMklub)
platform.
A FŐVOSZ az IPMA kizárólagos státuszú magyar tagszövetsége, így közvetítésével a
tagcégei és természetes tagsága után fizetett IPMA-tagdíj alapján a szövetség tagjai
rendelkeznek az IPMA-tagsággal járó előnyökkel: kedvezményes szolgáltatásokra, a
nemzetközi szakmai bizottságok munkájába való bekapcsolódásra, IPMA-támogatott
pályázatok elnyerésére, és természetesen az IPMA-logo használat jogosultságával.
(megjegyzés: az éves IPMAtagdíj minden év január 01-i tagsági létszám-jelentés alapján kerül
meghatározásra)
A szövetség elnöksége által 2000-ben kezdeményezett Nyílt Fórumnapok “szellemi partner-

12

13

keresést” 2001-ben konkrétan célzott program felajánlásokkal megkeresett intézményi
kapcsolatépítés váltotta fel.
Az osztrák tagszövetség: Roland Gareiss elnöksége alatt vezett kutatásait alkalmazva a
PROJEKT ORIENTÁLT CÉGVEZETÉS-t a gazdasági és közéleti feladatok megoldásának
minden területén alkalmazható módszertanként javasolja, amelynek elterjedése a cég és
hivatal-vezetés, magán és állami szférában egyaránt fontos, azaz a projektmenedzsment
eszköztár alkalmazását nélkülözhetetlennek tekintjük.
2002. 2002.január 22-én önálló jogi státusszal közhasznú szervezetként bejegyzésre került FŐVOSZ
alapítványaként a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (PMMKA).
A PMMKA működése teljes mértékben megfelel a nemzetközi normáknak, amely rendszer
alapját az MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 <Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző
testületek általános követelményei>cím alatt a Magyar Szabványügyi Testület által honosított
európai szabvány adja. Ezt az európai szabványt a CEN 2003.március 14-n, a CENELEC
pedig 2003.március 18-n hagyta jóvá. (Commission of the European Communities and the
European Free Trade Association).
Zürichi IPMA küldöttgyűlésen: 2002.márciusban aláírásra került az egyezmény a
- Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség jogi hivatala (Svájc, 8002 Zurich,
Claridenstrasse 36), a továbbiakban IPMA, Dr.Brane Semolic, Konferencia ügyek
Elnök-helyettes által képviselve, és
- a Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége között, Dr Végh Imre elnök úr által
képviselve: miszerint a FŐVOSZ az IPMA nevében megszervezi a
>18. IPMA Projekt Menedzsment Világkonferenciát 2004-ben, Budapesten<
fő tematikája: „Cross-Cultural Networking (CCN) of global experts”:
(kultúrák-közötti projektmenedzsment/nemzetközi PMszakemberek találkozóját)
Az éves IPMA világkongresszusok a projektmenedzsment szakma nemzetközi
együttműködésének csúcs-rendezvényének számít, amely 600-800 fős részvétellel a
nemzetközileg jegyzett projektmenedzsment szakemberek nagyléptékű seregszemléje.
2000.: London, 2002.: Berlin, 2003.: Moszkva után 2004-ben a FŐVOSZ kapta meg a jogot az
IPMA világkongresszus budapesti megrendezésére.
Az IPMA világkongresszus budapesti rendezvénye pontosan egy aktív világhálóra való
kapcsolódás lehetőségét jelentette, hiszen a rendezvényen hivatalos társszereplő amerikai
PMI mellett több jelentős nemzetközi szakmai szövetség, NGO-k és multinationális cégek
képviselőinek seregszemléje valós Global Forumot jelentett egy olyan felfokozott és
történelmi jelentőségű várakozás évében, amikor Magyarország EU-csatlakozása egyéb
tekintetben is óriási kihívást és figyelmet jelentett mind a hazai, mind a külföldi vezető
szakemberek és politikusok körében.
2003. FŐVOSZ alapító tagja a 2003-ban megalakult „Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek
Országos Szövetségének”. A Társulás az elmúlt években e célok szellemében
tevékenykedett, együttműködött elsősorban a közös feladatok és gondok megoldása érdekében
(például: Nemzeti Civil Alapprogram, EU-integráció és Civil Törvény). A Civil Szakmai
Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetsége felvállalja elsősorban szakterületével
kapcsolatosan a parlamenttel, a kormánnyal a partnerséget, közreműködik valamennyi civil
szervezettel a civil társadalom egésze céljainak érvényesítése érdekében.
Részletek a FŐVOSZ 2003.éves jelentéséből:

A 2003.év a „FŐVOSZ Projekt 2004” előkészületi- és felkészülési munkák jegyében telt el,
és hogy meddig jutottunk vele, annak az év végére elkészült nyomdakész terméke: a „Második
Körlevél”: 16+12 oldalas kettős füzet a kézzel fogható eredménye.
-kiinduló –és forduló-pontot a projekt indulásához a 2003.január 09-i elnökségi értekezlet
adott, amely jegyzőkönyvezet határozattal felhatalmazta Dr.Végh Imre elnök urat a 2004.évi
világkongresszus megrendezéséhez szükséges rendezvény-szervező MALÉV Air
Tours(MAT)szal kötendő Megbízói szerződés, valamint a támogató szakértői és befektetői
cégkölcsönökre vonatkozó Együttműködési Megállapodások aláírására. A következő másfél
hónap alatt a MAT-alvállalkozói szerződésen túl egy sor befektetői szponzor szerződés került
aláírásra összesen : 7,7MFt értékben; a projekt team munkája indításához tehát az induló
biztosítékok és a szakmai háttér teljes mértékben rendelkezésre álltak.
A rendezvény sikeréért a következő típusú és kategóriájú további szponzori megállapodások
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jöttek létre:
- Transelektro Rt.: kizárólagos céges reklám lehetőség a kongresszusi táskában és
reklámtollak,
- Hewlett-Packard Magyarország Kft.: szolgáltatási formában vállalta a névkitűzők és
azok céges nyakszalag, valamint az előadások CD-kiadványának előállítását minden
résztvevő részére,
- EXIMBANK Rt.: Bronz-fokozatban kiállító stand bérlemény, az előadók között
láthatjuk vendégül Dr. Bánki Frigyes vezérigazgató urat,
- TÜV Rheinland (FŐVOSZ tagcég): Bronz-fokozatú kiállító standon képviselet és
egy félnapos szeminárium tartás a kongresszus utáni napon: - 7 szemináriumi előadó
között szerepel Dr.Czitán Gábor vezérigazgató úr is,
- CERT/Abu Dhabi támogatást ad a versenyeztetett és nyertes diákrésztvevők ingyenes
kongresszusi részvételére,
- MATÁV Rt.(tagcégünk) –a kongresszus kizárólagos telekommunikációs partnere
cím és „General Sponzor” kategóriás támogatóként jegyezte be magát helyszíni
telefon/fax/intenet-szolgáltatói bevállalással, amely szolgáltatásait a legnagyobb:
40m2-es információs standon fogja biztosítani. A 10 fős cég-képviselet élén Manfred
Ohl műszaki vezérigazgató első-helyettes előadásával fogja a szakmát képviselni.
- a SIEMENS tagcégünkkel egy Bronz-fokozatú kiállítói megállapodást írtunk alá.
- Herendi Porcellán Manufaktúrával kezdett levelezésem eredménye, hogy a
FŐVOSZ standon (a Nemzetek utcáján és a kapcsolódó panelon mi is képviselni
fogjuk magunkat) lesz igazi hazai „Hungarikum” egy korongozó asszony
képviseletében, de azon dolgozik még a vezetőség, hogy vagy egy nagyobb értékű
ajándék-tárggyal kedveskedjenek a jutalmazásra váró kiemelt szereplőknek.
- Az M-Store System Kft.(tagcégünk) megállapodásban vállalta a teljes előadói
adatbázis kialakítását, levelező rendszer-software működtetését, végleges előadások
nyomdai előkészítését és helyszíni előadótermi (időzített) installációját/helyszíni
felügyeletet. Ennek ellentételezéseként a szakmai kiállítók között Arany-fokozatú
standot kap tagcégünk.
- a Zwack Unicum Rt. vállalta a nyitófogadáson felszolgált Welcome drink
biztosítását.
Dr. BARÁTH ETELE úr visszaigazolta a fővédnökséget és a nyitó plenárison a Fővédnök úr
mellett KOVÁCS KÁLMÁN szakminiszter úr (IHM), HATVANI GYÖRGY energetikai hállamtitkár úr (GKM), meghívott díszvendégként HABSBURG OTTÓ excellenciás úr az Európai
Parlament képviseletében és key-note speaker-ként LÁSZLÓ ERVIN professzor úr, a Budapest
Klub alapítója.
A moszkvai 17. IPMA világkongresszuson (2003.június 4-7.) legfőbb célunk a 2004.évi
budapesti rendezvény promóciója és tapasztalat-szerzés volt: ezen 5-fős FŐVOSZdelegációval képviseltük szövetségünket. A delegációt Dr.Török Ádám akadémikus úr vezette,
aki a záró-plenárison személyes előadással erősítette meg a résztvevők meggyőzését Budapest
vonzerejéről.
November utolsó hétvége a Projet2004 harmadik, egyben utolsó előkészítő műhelymunkája
jegyében telt: ezúttal is itt volt Budapesten az IPMA elnöke Miles Shepherd úr és további 8
igazgatói/elnökségi tag. A 2 napos értekezlet fő feladata a beérkezett előadás és panelmátrixból az optimális átcsoportosításokkal a legjobb program kialakítása és tanácsadás a
legkülönfélébb nemzetközi tapasztalatok átadásával, amelynek áldásait a Második
Körlevélben igyekeztünk megjeleníteni.
2004. Az IPMA 18.világkongresszusa: BUDAPEST, 2004. JÚNIUS 19-20.
A kongresszusi regisztrációs rendszerbe bekerültek száma elérte az alsó határt 577fővelt, a
valós részvételi szám a ténylegesen megjelent kongresszusi regisztráció alapján 44 országból
428fő volt. (A részvételi arány 1/3 magyar + 2/3 külföldi.)
A budapesti rendezvény sikerét a gazdag szakmai programajánlat és a kitűnő hangulatú és
kínálatú esti társasági programok garantálták.
Az eredetileg 5 kongresszusi témakör a túljelentkezők miatt egy 6. szekcióval is bővült, így 38
országból 180 szakmai előadás sorozat töltötte be a BKK összes előadótermét, továbbá 7.
párhuzamos programkínálatként 6 nyilvános kerekasztal-fórumra került sor a Pátria

színházteremben. A kongresszus elő-napjára a 16.Globál PM-Fórum igen népszerű volt 42 fős
részvétellel. Mindkét nap kiemelt közös programjain a nyitó és záró-plenárisokon 6 rangos
nemzetközi hírnevű key-note speaker előadásai garantálták a kitüntető figyelmet.
Törekedve a visszatekintő „időutazásra is”, először került meghirdetésre a „Key-Note
Speakers’ Club” nyilvános panelje, amelyre meghívtuk az előző világkongresszusok sikeres
főszereplőit is, valamint a záró nap délutáni panelje valós vetített képes visszaemlékezést adott
a hallgatóságnak az IPMA 40 éves - immáron történelmi múlt léptékben mérhető - nemzetközi
munkásságáról.
Az EU-csatlakozás projektmenedzsment vonatkozásainak szakmai tematikája mellett szintén
újszerű panel-fórumot rendeztünk a csatlakozás kiemelt főszereplőivel: az NFH és a GKM
képviselői mellet kiemelt vendégünk volt Antti Heinonen úr/European Central
Bank/Frankfurtból és Erich-Wilhelm Mueller úr/Brüsselből.
Kísérő programként szervezett szakmai kiállításra 13 hazai és külföldi kiállító:
-a rendezvény kizárólagos telekommunikációs partnereként 36m2-es standon a MATÁV
Rt. állított ki, de egyformán fontos magyar szereplői a kiállításnak Budapest Főpolgármesteri
Hivatal, EXIMBANK Rt., MICROSOFT Hungary, TÜV Rheinland InterCert, ELM
Menedzsment Tanácsadó Kft. , valamint az IPMA, India –mint az 2005.évi és Kína –mint a
2006.évi világkongresszus házigazdái, és az amerikai PMI (Project Management Institute)
mellett a müncheni PROMIND és az USA/Utah-állambeli Business Development Institute, és
az osztrák Roland Gareiss Consulting kiállítása, valamint Manfred Saynisch, SPMCONSULT/Munich és Tina Huber and Werner Otto/SIEMENS AG, poszter kiállítása,
valamint a „nemzetek utcáján” az IPMA 14 nemzeti szövetsége mutatkozott be színes
folklorisztikus prezentációval: Ausztria, Németország, Dánia, Franciaország, Anglia
Görögország, Lengyelország, Horvátország, Litvánia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Ukraina és
Magyarország képviseletében a FŐVOSZ -együtt a világhíres Herendi Procellánmanufaktúra
értékes standjával korongozó és festő szakmai bemutatóval fokozva a látványt.
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A konferencia nemcsak az elméleti ismeretek megszerzésének és bővítésének kiváló
alkalma, hanem aktív hálózatépítésre, személyes kapcsolatfelvételre is megfelelő
terepként szolgált: Budapest erre a hétvégére valóban a „projektmenedzsment
fővárosává” avanzsált: ahonnan a résztvevők kivétel nélkül kellemes „családi
hangulat” élményével távoztak:
„I have had several E-mails from attendees of the Congress who said it was
like family. That is a great evaluation of the Congress and of IPMA. Bob Youker-World
Bank expert”
Fontos további eredmények:
- A FŐVOSZ Projektmenedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítványa több hónapos
megmérettetés eredményeként a “kongressusra időzítve” ünnepélyesen megkapta az
IPMA-validációt, amely szintmérő mérföldkő a működésükben;
- A kínai építőipari társult szövetség 2 éves baráti együttműködési megállapodást írt alá
a FŐVOSZ-szal: ennek tartalmi feltöltése nagyban a FŐVOSZ-tagcégek közös
elhatározásán és együttműködő készségén múlik;
- Az ír delegáció kezdeményezte Ír-Magyar Baráti Társaság megalapítását, amely
Kulturális együttműködés nukleusra építve (pl. magyar részről a kongresszus
előestéjén fellépő „Csillagszemű” gyermek tánckar már jelezte együttműködő
készségét) további gazdasági és üzleti együttműködés fejezetekre is nyitott végű
együttműködő platform lehetne.
FŐVOSZ PMKlub szeptember 28-i "szezon-nyitó" fórumnap: "Válogatások a 18.IPMAvilágkogresszus magyar előadásaiból"; helyszín: MATÁV központi épület belső átrium:
Tölösi I. terem (Krisztina krt.55.)
2005. FŐVOSZ projektek 2005 terveiben szerepel, hogy elsősorban tagcégeinek, alapítványának és
az akkreditálást biztosító Budapesti Gazdasági Főiskola közreműködésével kívánja a
projektmenedzser asszisztens szakképzés szakmailag igazolt kiemelten fontos országos
terítését megkezdeni, mivel véleményünk szerint elengedhetetlen a PM-oktatásnak ügyintézőszintű országos bevezetése, hiszen a magasan képzett hivatal -, illetve cégvezetés sikerét az ott
dolgozó adminisztrációs munkatársi team felkészültsége, kompetenciája határozza meg.
Eredmény: elfogadásra került az OKJ 55 3435 03 szerinti projektmenedzser asszisztens
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szakképesítés a Budapesti Gazdasági Főiskola által akkreditál 4 féléves képzés, ahol a
szakvizsgára jelentkezés feltétele szakmai anyaggal bővített alapfokú nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése.
A projektmenedzser asszisztens (OKJ 55 343 01 0010 55 05) a projektmenedzserrel egyező
szélességű szakmai ismerettel rendelkezik, mélységében és gyakorlottságában azonban
elmarad a projektmenedzser szakmai tudásától. A projektmenedzser asszisztens az IPMA
minősítő rendszerében a D szintnek megfelelő kompetenciákkal rendelkezik, akiknek a
képzését Magyarországon a 20/1998. (VII.22.) PM rendelet tartalmazza.
Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet 1. sz. melléklete alapján
„Projektgyár – avató” FÖVOSZ/PM-Klub rendkívüli nyitott fórum-délután 2005. május 31.
Budapesti Corvinus Egyetem:
A fórum üzenete: -meggyőződésünk szerint a projektmenedzsment szakma fel kell, hogy
sorakozzon a miniszterelnöki felvetés nyomán várhatóan meginduló aktivitások mögé,
biztosítva az elkészülő projektek magas minőségi színvonalát. Ugyane folyamat másik
oldalaként a projektmenedzsment szakma igényli a kormányzat támogatását, annak érdekében,
hogy rendezett és szabályozott legyen a képzés, a vizsgáztatás és a minősítés.
E gondolatokat támasztotta alá az IPMA 2004. Budapesti Világkongresszusának üzenete.
Dr. Mészáros Tamás, a BCE rektora üdvözli a résztvevőket, megnyitja a fórumot
Dr. Medgyessy Péter, volt miniszterelnök előadása: „Az uniós tagság legetőségei és a magyar
gazdaság modernizációja”
Dr. Heil Péter elnökhelyettes (NFH) előadása: „A Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai”
Dr. Répássy Helga elnökhelyettes (MTRFH) előadása: „Stratégiai programok, projektek, a
„projekt gyártás” kihívásai, szűk keresztmetszetei.
2005.decemberében a FŐVOSZ is alapító tagja lett a MOSZ (Menedzserek Országos
Szövetsége) kezdeményezésére alakult konzorciumnak. Ebben 15 civil szervezet
csatlakozásával egy szakmai konzulens team sorakozott fel az NFH mögé az NFT II.20072013. közötti ország-projekt sikeres megvalósulása érdekében. A konzorcium résztvevői:
Menedzserek Országos Szövetsége, Egyetemi Klinikák Szövetsége, Fővállalkozók
Magyarországi Szövetsége, Gazdaság és Felsőoktatás Kapcsolata Egyesület, Intelligens
Települések Országos Szövetsége, Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Joint Venture
Szövetség, Magyar Egészségügyi Menedzser Klub, Magyar Gépjárműipari Szövetség, Magyar
Kórházszövetség, Magyar Utazási Irodák Szövetsége, Nemzeti Sportszövetség,
Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület, Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége, Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége.
2006. FŐVOSZ (mint szerző)és az NFH (mint felhasználó) között aláírt FELHASZNÁLÁSI
SZERZŐDÉS keretében évközben elkészült a „Projektmenedzsment az állam- és
közigazgatásban” című kézikönyv, amelyet a Felhasználó a szerződésben foglaltak szerint
felhasználni és a „címzettek” részére publikálni szándékozik. Dr.Végh Imre elnök úr által írt
„Köszöntő” kellő képen nyugtázza szakmai üzenetünket a majdani olvasók felé:
…”A Nemzeti Fejlesztési Hivatal jelen felkérésének teljesítése a kézikönyv szerkesztésére
megtiszteltetés és egyben igazi szakmai kihívás, amelyben Szövetségünk ismét bizonyíthatja
szakmai elkötelezettségét a projekt-menedzsment iránt. Ebben kétségtelen eddigi csúcsreferenciánk az IPMA Budapesten rendezett 2004.évi világkongresszus sikeres házigazda
szerep teljesítése volt. A megbízatás részben elismerése volt Magyarország úttörő szerepének
a közép-kelet európai piacgazdasági átalakulásokban és egyben felismerése annak, hogy
hazánk mind történelme, mind földrajzi fekvése következtében kiváló helyszínnek bizonyult
egy olyan kongresszusnak, melynek jelmondata: Cross-Cultural-Networking, azaz Kultúraközi
Hálózatok volt. A konferencia fontosságának és szakmai színvonalának hazai elismerését
jelentette, hogy a rendezvény fővédnöke Dr. Baráth Etele úr volt, bizonyságul, hogy az
esemény komplex tematikájával az EU-csatlakozásunk évében messze túlmutatott a
projektmenedzsment szakmai határain és politikai szintre is emelte a világkongresszus
programját. A nemzetközi szakmai hálózat tagjaként, és mint gyakorló hazai fővállalkozó cég
vezetőjeként csak üdvözölni tudom azt a fontos NFH iniciatívát, hogy a projekt-orientált
gondolkodást és a projektmenedzsment eszköztárát a közszférában dolgozók számára
elérhetővé kívánja tenni eme kézikönyv segítségével. Sok sikert kívánok mind a
szerkesztőknek, mind az olvasóknak.”

Elsősorban a Netwin Üzleti Tanácsadó Kft.munkatársai (PM-klubtagok) hatékony
közreműködésével évközben több felkérésre sikerült szakmai véleményező munkát
készítenünk. Ezek témái igen változatos területeket dolgoztak fel, amelyekre elkészült
FŐVOSZ-válaszok kivétel nélkül a projektmenedzsment szakmai szempontok
kihangsúlyozására épültek. Kiemelt szakdolgozat témák:
1.KDBR/CopintDatorg MEH megbízására készített „a projektmenedzsment kultúra növelése a
kormányzaton belül” c. kérdőív;
2.InfoDatax NFH megbízására készített „Kiemelt fejlesztések, komplex programok
előkészítése” Módszertani segédlet (MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A MÁSODIK NEMZETI
FEJLESZTÉSI TERV KOMPLEX PROGRAMJAINAK GAZDASÁGI ÖSSZEVETHETŐSÉGE
ÉRDEKÉBEN)

3. PROMEI Kht. NFH megbízására készített „Fejlesztési pólusok stratégiai tervezésének
módszertani kézikönyve”;
4. MOSZ 17 szakmai szervezet konzorciumi tagok nevében írt „Az új Magyarország
programjának véleményezése” dolgozat;
5. MOSZ „A Magyar Egészségügy Zöld könyvének véleményezése”;
6. PROMEI Kht./ICSSZEM, EüM Programgazda Kistérségi Közösségi Központok” fejlesztési
anyag értékelése;-ez utóbbihoz kitűnő kutatási anyagot kaptunk Karas László útján az
Egészség Porta Egyesület 2006.évi szakmai programja formájában.
A 21.IPMA világkongresszus színhelye: Lengyelo./Krakkó; 2007.június 18-20.
A program tematikában ismét kiemelt Stream-ként szerepel az „EU-projektek és
programok”, amely a 2004.évi budapesti kongresszusi programban is fontos
témakörként jelentkezett. A lengyel szervezők felkérésére ennek a szekciónak elnökeként
egy 7-fős szakmai zsűrivel biztosítani fogjuk a beérkező előadás-tervezetek bírálatát,
valamint az is a feladatunk, hogy a 2004.évi „tapasztalataink” alapján a látókörünkben
fellelhető neves előadókat is megnyerjünk a krakkói világkongresszusi részvételre. Az ügy
kiemelt szakmai képviseletének érdekében sikerült a hazai projektmenedzsment jeles
képviselőinek összefogását biztosítani, mind a kormányzati, mind a „verseny-szféra” köréből:
Csabina Zoltán/NFÜ, Tóth József/PM, Dr.Szirmai Péter/Corvinus-Egyetem, Szalay
Imre/PMI.HU, Cserna Jószef/PMSZ, Czibók Zoltán/PMI.HU, és Karas László/PMMKA.
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Október 5-n a PMMKA/IIR szeminárium ideje alatt került sor a 15 éves FŐVOSZ
születésnapi fogadásra a Hotel Mercure Buda aulájában, amelyre sikerült a szövetség alapító
elnökét Dr.Dérczy Ferencet is meghívni. A megemlékezésre „15 éves a FŐVOSZ - 40 éves az
IPMA - 40 éves a „hazai Fővállalkozás”c. Jubileumi Hírlevélben, - mintegy történelmi
visszaemlékezés keretében rögzítettük Dr.Cséky Sándor professzor úr és Dérczy Ferenc elnök
úr beszámolóit, valamint az elmúlt 15 év történéseit, kiemelkedő projekt-sikereinket, amelyek
meghatározzák egyben a jövőnket is. A rendezvényen a szövetség szakmai képviselőinek
kiosztott Jubileumi Oklevél és emlékplakett tovább emelte az ünnepi hangulatot. A
rendezvényről írt angol beszámoló és születésnapi csillagszórós torta kép felkerült az IPMA
2006.IV.né. hírlevél záró oldalára is.
2007. A FŐVOSZ meghívására Budapesten tartott tavaszi IPMA közgyűlés minden szempontból
sikeres volt: mind a zökkenőmentesen lebonyolított vendéglátás, mind a szakmai és társasági
programokban kapott minőségi szolgáltatások alapján ismét köszönő visszajelzések sora
nyugtázta házigazda vállalásunkat. A 90 fősre kerekedett (teltházas) Bagolyvári vacsorához
szerkesztett angolnyelvű étlapon szerepeltetett támogató szponzorok céges logóival és a
házigazda képviseletet erősítendő személyes részvételre invitálással tudtuk viszonozni a
hozzájárulók teherviselését.
Az új IPMA vezetőség a közgyűlések „szellemi tőke-plusz” kategóriában is támogatta a
vendéglátó tagszövetséget: így kerülhetett sor, hogy az NFÜ vezetésével kidolgozott „Új
Magyarország” nemzeti programban kiemelt projektek megvalósításában fontos
projektmenedzsment kultúra promócióját támogatóan, hogy az IPMA-közgyűlés fóruma
találkozhatott Bajnai Gordon kormánybiztos úrral, aki elfogadva a FŐVOSZ meghívását
jelenlétével bizonyította a felső kormányzati körök valós PM-szakmai érdeklődését. A
Kormánybiztos úrnak a találkozó után összegezve a „tennivalóinkat” a következő
kiemelésekkel kértem személyes támogatását:
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1) Időszerűnek látjuk a Magyar Közigazgatási Intézet közigazgatási szakvizsgára felkészítő
közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek vonatkozó fejezet, - különösen az „Új
Közmenedzsment” vonatkozásainak kiegészítését a legújabb PM-kutatásokra és eredményekre
épülő fejezetekkel.
Hasonlóan a tavalyi PM-kézikönyv szerkesztésére, erre várunk hivatalos felkérést, megbízást.
2) a mai kaotikus kínálatú tréningadók világában elengedhetetlen a vonatkozó központi
szabályzatok meghozatala a projektmenedzsment eszköz-rendszer alkalmazására. Ebben
miniszteri, vagy kormányrendelet szükséges, amelyben szerepelnek az „elfogadható”
projektmenedzser minősítések, vagy szakirányú felsőfokú diplomák.
Mevalósíthatóság: NFÜ - FŐVOSZ (és társult szakmai szövetségek) részvételével közös
műhelymunkában a javasolt központi szabályzás részleteinek kidolgozására, amelynek tartalmi
elemei:
- a projektmenedzsment eszköz-rendszer alkalmazása minden központi
projekt/program esetében,
- felkészítő tréningek, szakoktatás,
- a kapcsolódó K+F területeket, és
- a vonatkozó kommunikációs marketing kidolgozása.
2007.áprilisában az NFÜ/Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság „Új Magyarország
Fejlesztési Terv”(ÚMFT) projektjavaslatainak elbírálását végző bíráló bizottsági munkára kiírt
pályázatára jelentkezve a FŐVOSZ-tól 4-főből 3 szakértőnk 4 különböző pool-ba nyert
bejegyzést:
- Pool 22: Közlekedés-fejlesztés/vasúti közlekedés: Dr.Vígh Tibor/Railconsulting
- Pool 33:Fenntartható termelés és fogyasztás : Elekes Balázs/TÜVRheinland
- Pool 36: Környezetvédelem és Energia: Császár György/AAM
- Pool 62: Államreform/Elektronikus közigazgatás: Császár György/AAM
FŐVOSZ-CEPM szerződés aláírása: e-learning projektmenedzsment alapképzésre: Adesh Jain
úr sok tekintetben régi támogatónk. Az IPMA 4-szintű minősítésre felkészítő, alapozó
előképzésének számítható CIPM-végzettséggel a hazai viszonylatban „projektmenedzsment
előadó” akkreditált szakképzés címen kidolgozásra váró tréningre komoly esélyt látunk. A
megállapodás szerinti magyar verzió fordítására több partnerrel is megkezdtük a tárgyalást.
Adesh úrral Liszabonban aláírt megállapodás értelmében a kapott angol nyelvű tesztkérdésszerű kéziköny magyar szinkron-fordítása, - a €10.000 értéken nyilvántartott angol softwarerel azonos értéket képvisel, azaz a magyar verzió átadásával, annak instalálásával a szerződés
teljesítésre kerül.
Szeptember 21-23.között a Corvinus Egyetemen az Ifjú Vállalkozók Magyarországi
Szövetségének közreműködésével Budapesten került megrendezésre a YES for Europe
nemzetközi találkozója: „Átmenet a Gulyáskommunizmusból a Piacgazdáságba – Fellendülő
üzletek Kelet és Kelet-Közép Európában” címmel. Mivel a FŐVOSZ Young Crew platformja
a YES for Hungary-ből alakult, feltétlen hozzá kívántunk járulni a program nemzetközi
színvonalához valamilyen konkrét szponzorációval. Mivel a YC-csoport már egy fél éve
dolgozik a VW/GPM Project Roadmap magyar verzióján, amelyhez minden támogatást
megadott a projekt német vezetője Raimo Hübner úr, előegyeztetések után kitűnő
megoldásként, meghívásunkat elfogadva Raimo Hübner úr 75 perces nemzetközi
projektmenedzsment tréninget tartott a konferencia hivatalos programjaként.
FŐVOSZ ajánlásával és szaklektorálásával a FPPTI , a 2006.évi közös PMkézikönyv
munkánk folytatásaként, mintegy második kötetként összeállításra került a
„Projektmenedzsment a közoktatásban” c. kézikönyv. A főtitkári aláírással adott bevezető
ajánlás szövege:.. „a szerzők mindkét kézikönyvet a címekben megjelölt célcsoport
fejlesztéssel foglalkozó szakemberei figyelmébe ajánlja, akik az előttünk álló új kihívásokat és
feladatokat a cselekmény-központú projekt-orientált módszertan szerint működő kompetens
szakértő teamekkel kívánják megoldani”...
2008. Az IPMA által szorgalmazott közös arculat kialakítás egyik elemeként a FŐVOSZ
kezdeményezte az ENTERNET szolgáltatójánál az <IPMA.HU> domain név regisztrációját,
azaz 2008. májusa óta a www.fovosz.hu mellett a www.ipma.hu egyformán a szövetség
honlapjára mutat, valamint felkerült az új IPMA logo is:
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A TIPIK PM-fórum Szervező Bizottságának immáron 4 éve aktív tagjaként kiemelt
jelentőségű eredménynek tartom, hogy „Az év projektmenedzsere” Pályázat nyertese a
Legrand Magyarország tagcégünk vezérigazgatója Károlyi László úr volt, a cégén belül
általa levezényelt 2004.október-2007.október közötti időszakra eső sikeres FŐNIX
reorganizációs programmal. A program a vállalat összes dolgozóját, 16 nagy-és 380
kiskereskedelmi hálózati partnereket, valamint 250 beruházó partnert érintette. Pontosan a jó
példa kapcsán az idei PM-Fórumra kiírt újabb pályázatra a szervező szívesen látna további
FŐVOSZ tagcégektől jelentkező projektvezetőket: pályázati feltételek és határidők
letölthetőek a szövetség honlapjáról.
Németh Gergely munka- és szervezetpszichológus (Corporate Values Szervezetfejlesztési és
Vezetési Tanácsadó Kft.) 2008.április 23-I PMklub előadásában ismertette Raimo Hubner és
csapata (VW-Coaching) által elkészített ICBv3.0 bázisú IPMA roadmap magyar fordítását. A
magyar verziót a VW-Coaching installálta az erre kialakított nemzetközi szerver-rendszerére.
(Ugyancsak letölthető www.fovosz.hu honlapról).
A FŐVOSZ és a Magyar Külgazdasági Szövetség 2008.május 12-én 2-éves Együttműködési
Megállapodást írt alá közös pályázati tevékenység, közös tanácsadói tevékenység, nemzetközi,
elsősorban EU szervezetekkel való együttműködés, és a vállalkozások hatékonyabb
képviselete céljából.
Az IPMA elnökén keresztül történt március eleji kínai CCIA(China Construction Industry
Association) megkeresésre a FŐVOSZ elnökség pozitív döntése alapján készségnyilatkozatot
tettünk a kínai szervezet által delegált küldöttség június/július folyamán tervezett bp-i
fogadására, amelynek célja a 2004.évi IPMA világkongresszus egyik hozadékaként
Budapesten aláírt Együttműködési Megállapodás felújítása, és új munka-kapcsolatokat
elősegítő élő fórum megrendezése volt. Ezzel kapcsolatban felmerült a FŐVOSZ tagcégek
tevékenységi körének angol nyelvű bemutatkozó anyagának, -mintegy hiánypótló promóciós
szóróanyag készítése. A bekért anyagok alapján szerkesztésre és sokszorosításra került egy
színes 24-oldalas A4-es füzet, cégenként max. 2-oldalas terjedelemmel és további
részleteket/kisfilmeket is tartalmazó CD: „FŐVOSZ CORPORATE „YELLOW PAGE”
címen. Sajnos a minden részletekre kiterjedő figyelmes előkészületek ellenére, pont az indulás
előtti időszakban történt tragikus kínai földrengés minden hivatalos kiutazást meghiúsított, és
kiemelten az építőipari szakmára nehezedő összetartás miatt a delegáció határozatlan ideig
kénytelen volt lemondani a programot.
A szeptemberi IPMA közgyűlésen aláírásra került a hazai viszonyokat rögzítő u.n. „trilateral”
típusú megállapodás a 4-szintű IPMA minősítési rendszer hazai működtetésére: az IPMA – a
hazai tagszövetség(FŐVOSZ/IPMA.HU) és a hazai Minősítő
Testület(PMMKA/IPMACERT.HU) között, azaz a 4-szintű ICB v.3.0 alapú hazai minősítés és
kapcsoló szolgáltatások a továbbiakban is a PMMKA kizárólagos és önálló elszámolású
jogköre.
SPPR (Project Management Association of Slovakia) 10 éves fennállásának méltatására
szervezett ünnepi gáláján (december 12-13.) Pöstyénben, a szemináriumi rendezvény key-note
speaker szereplést is igénylő részvételt sikerült a FŐVOSZ Young Crew csapat lelkes tagjára
testálni: Schum Kristóf a globális válságról szóló legújabb kutatásairól tartott igen sikeres
előadást.
A 2007.szeptember 15-i FŐVOSZ-CEPM (Center for Excellent Project Management) közötti
megállapodás alapján elkészült a CIPM web-alapú PM-tréning modulok és annak
segédeszközeként használható nagyon részletes szakmai fogalomtár magyar nyelvű
szinkronfordítása. Ez utóbbi – angol kifejezések szerinti ABC-sorrendben szedve - önállóan is
kitűnő pandantja a honlapunkról már eddig is letölthető PM-kézikönyv magyar ABC szerinti
szószedet mellékletének, így ezt is „közkincsé” vált.
2009. Az elmaradt FŐVOSZ-CCIA rendezvény október 21-n került megvalósításra Budapesten. A
kínai delegációval tárgyaló magyar cégképviselők - egyben mint a rendezvény kiemelt
támogatói - a FŐVOSZ-t képviselő Károlyi László LEGRAND és Tárnoki Péter mellett:
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BritTech:Mr.Bob SUMMERFIELD, Ulicsák Béla, Vincze Kornél; AAM: Bálint Ákos; ELM
Management Co.: Kocsis Tamás, Pataki Péter;TÜV Rheinland Intercert: Lovász Szabó
Tamás; KIPSZER Fővállalkozás: Rajkai Gabriella; IPMACERT.HU: Herczeg Iván,
Dr.Szirmai Péter; FŐVOSZ Young Crew: Schum Kristóf voltak.
A CCIA-FŐVOSZ szemináriumi nap záróakkordjaként aláírásra került a 2 szövetség közötti
együttműködési keretmegállapodás.
A 6-fős kínai delegációt Mr.Zheng Yijun CCIA-elnöke vezette, aki előzőleg a kínai építőipari
minisztérium miniszter-helyettese volt.
A keretmegállapodást kínai részről Mr. Zheng Yijun: Chairman of China Construction
Industry Association és Mr. Wu Tao: Secretary-General, FŐVOSZ részéről Károlyi László
elnökhelyettes és Tárnoki Péter főtitkár írták alá.
A megállapodás fő célkitűzései: - a globális gazdasági integrációs trendeknek megfelelően, a
két szervezet közötti kommunikáció és együttműködés további fokozása érdekében, a
projektmenedzsment fejlődését támogatva mindkét országban, a FŐVOSZ és a CCIA egyetért
az Együttműködési Megállapodás, - mintegy működő partnerséget megközelítő elkötelezettség
aláírásában.
Az év végéig terveztük meghirdetni az <IPMAregisztrált Oktatási Program> és az
<IPMAregisztrált Tréning Kurzus> hazai hitelesítő rendszerét. Ezen új IPMA-termék
magyarországi működtetésére kapott FŐVOSZ mandátumot rögzítő megállapodást
2009.március 29-i nürnbergi IPMA-közgyűlés hagyta jóvá.
A Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség 2009. évben kialakította és a nemzeti
rendszerek keretében elindította az IPMA Regisztrált Oktatási Program (Registered Education
Program) és az IPMA Regisztrált Tréning Kurzus (Registered Training Course) hitelesítési
rendszerét. A hitelesítési rendszer célja az egyes projektmenedzsment tárgyú oktatási és
tréning szolgáltatások IPMA szakmai értékrend alapú általános minőségi megfelelőségének
hitelesítése.
Az IPMA hazai tagszövetségeként a FŐVOSZ a hivatkozott új hitelesítési szolgáltatásokkal
szeretné a hazai projektmenedzsment kompetenciák fejlesztését célzó programokat felkarolva
elősegíteni a kommunikációt a potenciális résztvevők, vagy azok szervezetei és a
programszervezők között, azaz az ’IPMA’ márkanév égisze alatt és értékrendjének
megfelelően ösztönözni a programszervezőket az általuk kínált oktatási, illetve tréning
programok ICB-orientált fejlesztésére, hitelességére, biztosítva ezzel azok szakmai
értéktöbbletét. A FŐVOSZ a hitelesítési és regisztrációs rendszer működtetésének
felügyeletére saját szervezetén belül létrehozza a Regisztrációs Rendszer Bizottságot.
A képzési program hitelesítési eljárásban a vonatkozó programtematika értékelési
szempontjaként érvényesül az ICB, illetve a nemzeti adaptációt jelentő NCB (National
Competence Baseline) elemgazdagságának megjelenése. A hitelesítési eljárásban az NCB
elemszám és az egyes elemek képzési programban való integráltságának, tartalmának
színvonala együttesen és kiegyensúlyozottan kerül értékelésre.
Az IPMA regisztráció hitelesítés megszerzésének feltétele a sikeres hitelesítő eljáráson túl,
hogy a FŐVOSZ és a Szervező között aláírásra kerülő Megállapodás minden kritériumát –
kiemelten a szerzői jogvédelem, titkosság és logo-használat szabályainak betartását - Szervező
maradéktalanul teljesíti és biztosítja.
2010. IPMAregisztrált Oktatási Program> és az <IPMAregisztrált Tréning Kurzus> hazai
hitelesítő rendszerét -külön erre szervezett szakmai fórumnapokon kapott értékes
hozzászólások alapján - a vonatkozó eljárási rend szövegmódosítása végleges formában
2010.január elején honlapunkon meghirdetésre került. A teljes IPMA-regisztrációs
program hazai eljárásrendje letölthető a www.fovosz.hu honlapról. 2010.folyamán 3
tréning kurzus kapott IPMA-logo jogosultságot, amelyek a www.fovosz.hu honlapon kívül a
www.ipma.ch honlapra is felkerültek.
A TIPIK Fórum eddigi program-részeként közel 10 éves múltra visszatekintő „Év
Projektmenedzsere” pályázat korszerűsítését tűzte ki célul a kiírás elbírálásában és
javaslattétel mandátumával évek óta kulcsszerepet vállaló SZB-tagság/szakmai szövetségek
képviselete: HTE, PMSZ, PMI.HU, FŐVOSZ (IPMA.HU), IVSZ: 2010.szeptember elején
megalakult a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla és megtörtént az:
” AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE DÍJ”

A pályázat célja:
A magyarországi projektmenedzsment szakma egy kiemelkedő szakemberének elismerése, és
példáján keresztül figyelem felhívása a projektmenedzseri tudás és szakma jelentőségére, a
kiemelkedő projektek eredményeire.
Az alapítók a díjjal is hozzá szeretnének járulni a magyarországi projektmenedzsment kultúra
fejlődéséhez.
A pályázat kiírója és a díj adományozója:
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla (PM Tábla) a projektmenedzsment szakmai szervezetek
közössége.

Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)
HTE Projektmenedzsment Szakosztály (TIPIK)
Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI Bp)
Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (IPMACERT.HU)
Védnök: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

A pályázó projektmenedzseri kompetenciáját egy vagy több általa (két évnél nem régebben)
vezetett projekten keresztül mutathatja be. A projekt komplexitásáról szóló részben az ennek
leginkább megfelelő projekt mérhető céljainak, sikerkritériumainak, szervezeti
komplexitásának, kockázatainak bemutatása szükséges, míg a kompetenciára vonatkozó
kérdések más projektekben tett, szerzett gyakorlatok alapján is bemutatható.
Az értékelés a megadott szempontok alapján írt pályázat és a jelölt személyes kiírt szempontú
meghallgatása alapján került eldöntésre.
Az eredményhirdetés időpontja: 2010. november 4-én -a projektmenedzsment világnapján
történt. A Védnök képviseletében Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
hangsúlyozta, hogy az elkövetkező években a pályázatok megvalósításában, az Új
Magyarország Fejlesztési Tervben és az új Széchenyi tervre való átállásban kulcsszerepe lesz
a projektmenedzsereknek.
2010-ben az Alapító /FŐVOSZ/nak jelentős feladatot kellett felvállalnia a PMMK
Alapítványának kuratórium és FB átalakításában: a 2009.december 10-i Elnökségi
jegyzőkönyvben rögzített delegáltakon túl további jelöltek kiválasztása vált szükségessé,
mivel az eddigi 3 fős kuratórium 2 úttörő tagja: Dr.Szirmai Péter és Szilvácsku Zsolt, valamint
az FB mindhárom tagja:Gere József és Cséky Sándor után Csanády Dániel is bejelentette
búcsúzását. A felsokasodott tennivalók előtt álló PMMKA felmérésére Alapító 3fős felmérő
bizottságot jelölt ki, akik az új-felállásban a decemberi döntésünk értelmében eleve szerepet
kaptak: Saád Tamás és Bálint Ákos – mint új kuratóriumi tagok, és Loppert Zoltán FBdelegált. Célfeladat: a PMMKA működésének átvilágítása a kuratórium bővítését, új FBjelöléseket és székhely módosítását rögzítő új módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Fővárosi
Bíróságon történő bejegyző eljárás megkezdése előtt.
A Fővárosi Bírósághoz beadandott új Alapító Okiratban átvezetésre került tisztségviselő nevek
tehát: 5-fős kuratórium: Karas László, Bálint Ákos, Dr.Habuda Judit, Károlyi László, Saád
Tamás;Kuratórium Elnök megbízást: Karas László kapta.
3-fős Felügyelőbizottság: Loppert Zoltán, Lovász Szabó Tamás, Polónyi István.
A Fővárosi Bíróság 12.Pk. 60.001/2002/10.sz. 2010.09.29-i Végzése alapján bejegyezte a
PMMKA 5-főre bővített új kuratórium és új FB tagságát, valamint új székhelyként a
1038 Budapest, Mező u.11 II/6. alatti iroda címet.
A hazai projektmenedzsment kultúra hatékonyabb fejlesztése és terjesztése érdekében a
FŐVOSZ elnöksége regionális képviseleti központok nyitását határozta el. Első „partner
cég” akit a FŐVOSZ elnökség regionális képviseleti felhatalmazással ruházott fel, a
szeptember óta rendes tagsággal rendelkező tagcége, a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési
Zrt. lett.
Üdvözöljük az ELM Menedzsment fiatal munkatársai sorából alakult FŐVOSZ Young Crew

9 új tagját, akiket Haffner Péter képvisel.
Haffner Péter (ELM Menedzsment Tanácsadó Kft. Projekt controlling üzletág igazgató)
röviden így jellemezte küldetésüket:
„Magyarországon a különböző ágazatokban a projektek eredményes lebonyolítása érdekében a
projektmenedzsment szakma képviselete, fejlesztése és népszerűsítése továbbra is jelentős
feladat a szervezetek számára. A fiatalok körében a megfelelő szakmai közösségek létrehozása
igen fontos, hiszen a tudás és tapasztalatátadás egy összetartó és érdeklődő csapatban sokkal
könnyebben történik.
Fontos számunkra, hogy a szervezet működése révén a 18 és 35 év közötti korosztály számára
a projektmenedzsment és projekt controlling szakmát bemutassuk. Szervezetünk segítségével
a magyarországi fiatal projekt menedzserek egy világszerte ismert és elismert
projektmenedzsment család tagjaivá válhatnak. Alapvető célunk az is, hogy a világszerte
működő Young Crew szervezetekkel megfelelő kapcsolatot ápoljunk, bemutassuk számukra a
hazai projektmenedzsment sajátosságait, illetve tapasztalatokat szerezzünk a nemzetközi
szakmai életből. Csapatunk számos szakmai szegmensben kíván fejlődni. A projekt
menedzsment és a projekt controlling szakmán kívül a marketing, a stratégiai tervezés”

