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Év projektmenedzsere Díj 2014 
Tizennegyedik alkalommal jelent meg az „Év Projektmenedzsere Díj" pályázat. Pályázzon és legyen 
Ön az év projektmenedzsere! 
A pályázatokat 2014. szeptember 30. éjfélig kell elektronikusan a fovosz@fovosz.hu címre 
megküldeni. 
Az eredményhirdetés időpontja: 2014. november 6., a nemzetközi projektmenedzsment világnaphoz 
kapcsolódóan. 
A díjpályázat célja: 
    Kiemelkedő projektmenedzserek felkutatása és teljesítményük bemutatása a szakmai-üzleti 
közvéleménynek. 
    A projektmenedzsment szakma elismertségének növelése. 
    A projektmenedzsment kultúra fejlesztése (jó példa és kiemelkedő gyakorlat bemutatásával). 
    A díj nyertese jogosulttá válik az IPMA Achievement Award nemzetközi pályázatán való részvételre. 
A pályázat kiírója és a Díj adományozója: a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla (PM Tábla), a 
projektmenedzsment szakmai szervezetek közössége. 
A pályázatra jelentkezni az alábbi, letölthető dokumentumok kitöltésével, és a jelentkezési határidőig 
történő megküldésével lehet: 
(1) Jelentkezési lap 
(2) Pályázat 
(3) Szakmai CV 
(4) Etikai kódex 
További információk: www.evprojektmenedzsere.hu 
A 2013-as díjazott: Czifra Julianna Program Manager 

 

“Az Év Projektmenedzsere 2014.”pályázat kiírásra került 
Kiadvány: FÖVOSZ hírlevél 
Link: http://www.fovosz.hu/doc/HR/Fovoszhirlevel2014Q3.pdf 

http://palyazatok.org/az-ev-projektmenedzsere-2014/ 
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/az-ev-projektmenedzsere-2014/37814.html 
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AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE DÍJ 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Tizennegyedik alkalommal jelent meg az „Év Projektmenedzsere Díj" pályázat. Pályázzon és legyen 
Ön az év projektmenedzsere! 
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. szeptember 30. éjfél. 
A díjpályázat célja: 
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http://evprojektmenedzsere.hu/felhivas-2014.html
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• Kiemelkedő projektmenedzserek felkutatása és teljesítményük bemutatása a szakmai-üzleti 
közvéleménynek. 
• A projektmenedzsment szakma elismertségének növelése. 
• A projektmenedzsment kultúra fejlesztése (jó példa és kiemelkedő gyakorlat bemutatásával). 
• A díj nyertese jogosulttá válik az IPMA Achievement Award nemzetközi pályázatán való részvételre. 
A pályázat kiírója és a díj adományozója: 
A pályázat kiírója és a Díj adományozója: a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla (PM Tábla), a 
projektmenedzsment szakmai szervezetek közössége. 
A PM Tábla létrejöttét, működését a PM Tábla az „Év Projektmenedzsere Díj" kiírási rendszere című 
alapító dokumentuma tartalmazza, ami az alábbi web helyen található: 
www.evprojektmenedzsere.hu. 
A PM Tábla 2014.évi tagjai: 
• Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ) 
• HTE Projektmenedzsment Szakosztály (TIPIK) 
• Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 
• Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) 
• PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI Bp.) 
• Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (IPMACERT) 
• Építéstudományi Egyesület (ÉTE) 
• Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) 
• Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) 
Pályázat lebonyolítása: 
A pályázni a mellékletekben megadott alábbi dokumentumok kitöltésével lehet: 
• Jelentkezési lap 
• Pályázat 
• Szakmai önéletrajz 
• Etikai Kódex 
A pályázatokat 2014. szeptember 30. éjfélig kell elektronikusan a fovosz@fovosz.hu 
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Egy éve állt át Magyarország a digitális televíziózásra - FRISSÍTETT (új: az 
Év Projektmenedzsere Díj) 
Kiadvány: MTVA-Eco – Hirek 
 
Budapest, 2014. november 4., kedd (MTI) - Többéves előkészítő munkát követően egy 
évvel ezelőtt zárult le az a folyamat, amelyben mintegy 1,8 millió ember állt át 
zökkenőmentesen Magyarországon a digitális televíziózásra. Kevesebb mint egy évvel 
ezután az így felszabadult frekvenciasávot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság már 
hasznosította. Százötvenezer rászoruló háztartás állami segítséget kapott az átálláshoz - 
hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH), valamint az Antenna Hungária Zrt. keddi budapesti sajtótájékoztatóján. 
 
Az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az, hogy 
Magyarországon a digitális átállás folyamatát európai viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalon sikerül végigvinni, jelentős eredmény.  
 

mailto:fovosz@fovosz.hu


Solymár Károly Balázs hozzátette: ez az eredmény az NFM, az NMHH és az Antenna Hungária 
"jó összjátékának köszönhető". A digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e 
célra létrehozott Országos Digitális Átállási Projekt keretében végezte el.  
 
A helyettes államtitkár kitért rá: az átállásnak köszönhetően az emberek az országban jobb 
minőségű televíziós adást, több ingyenesen fogható csatornát és számos új szolgáltatást 
vehetnek igénybe. Ez pedig "megnyitotta az utat a lakosság számára a tudatosabb, 
tartalmasabb és élvezetesebb média fogyasztása előtt" - mondta.  
 
Aláhúzta: az internet térnyerése mellett is változatlanul a televízió jelenti a magyar 
háztartásoknak "az egyik legnépszerűbb csatornát" a tájékozódásra, a kulturális értékekhez 
való hozzáférésre, valamint a szórakozásra. Kijelentette: az információhoz való jog alapjog, 
amelynek gyakorlására ma is az egyik legfontosabb eszköze a televízió.  
 
Kifejtette, ezért különösen fontos, hogy az átállási folyamatban az NMHH és az Antenna 
Hungária munkatársai "senkit sem hagytak hátra". A szakemberek ugyanis a rászorulók 
számára is beszerelték a vételhez szükséges technikai eszközöket. Emellett a digitális 
televíziózás sok új lehetőséget is hozott az embereknek, például a kibővülő ingyenes 
tartalom, vagy a HD képminőség, illetve az okos televíziózás, vagy a hordozható eszközökön 
való tévézés lehetősége - mondta Solymár Károly Balázs.  
 
Emlékeztetett: a szakemberek a digitális átálláskor áthangolták a frekvenciákat annak 
érdekében, hogy a frekvenciakészlet egy részét az állam értékesíthesse. Ez mindenkinek 
előnyös tranzakció volt, mivel az állami költségvetés 130 milliárd forintos bevételhez jutott a 
felszabaduló frekvenciák eladásából, míg a lakosság a jövőben még gyorsabb internet 
szolgáltatást kaphat. Így Magyarország megerősítheti helyzetét ezen a digitális területen is - 
tette hozzá.  
 
Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy míg a 
múlt év elején még Magyarországon több mint 600 ezren televízióztak analóg módon, addig 
az év végére az országban elérhetővé váltak mindenki számára a digitális televíziózás 
nyújtotta előnyök. Fontos célkitűzés volt egyebek mellett a teljes magyar lakosság 
felkészítése a digitális átállásra, a szociálisan rászorulók támogatása, valamint az átállás 
gördülékeny lebonyolítása. Ezeket a célokat sikerült megvalósítani - fejtette ki.  
 
Kápolnai András, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója szerint Magyarországon a digitális 
televíziózásra való átállás "egy sikersztori", mivel egy európai felmérés szerint is 
Magyarország hajtotta vére a legsikeresebb átállást ezen a területen. Így ma már a 
háztartásokban a korábbi három csatorna helyett nyolcat nézhetnek kiváló minőségben.  
Elmondta, a digitális átállás során az Antenna Hungária 25 milliárd forintos beruházást 
hajtott végre. Ennek egyik része a technikai infrastruktúra megteremtése volt, a másik pedig 
a Mindig TV és a Mindig TV Extra piaci ismertté tétele.  
 
Az Antenna Hungária vezérigazgatója közölte: a cég továbbfejleszti az ingyenesen fogható 
televíziós adásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a mobil eszközökön is nézhetők lesz a 
tv-adások.  
 



Az NMHH főigazgatója az MTI-nek elmondta: az NMHH 8 milliárd forintot fordított a digitális 
átállás finanszírozására. Ebben az összegben benne van a 150 ezer rászorulónak a 
támogatása - ez mintegy 4 milliárd forint volt -, valamint a szóban forgó összegből fedezték a 
digitális átállás lebonyolítását.  
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan november 4-én immár 
tizennegyedik alkalommal adták át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) - a 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett - az Év Projektmenedzsere Díjat 
az év legjobb csúcsirányítójának. Az idei elismerést a közszférából elsőként Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) projekt koordinációs főosztályvezetője 
vehette át az Országos Digitális Átallás Projektben nyújtott kiváló munkájáért.  
 
Az országos digitális átállási projekt sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes egy 
igen jelentős nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus 
együttműködését igénylő munka elvégzését biztosítani - közölte az NMHH.  
 

 

Egy éve állt át Magyarország a digitális televíziózásra 
Kiadvány: Webrádió 
Link: 
http://webradio.hu/hirek/gazdasag/egy_eve_allt_at_magyarorszag_a_digitalis_televiziozasra-
2014-11-04 
 
Többéves előkészítő munkát követően egy évvel ezelőtt zárult le az a folyamat, amelyben 
mintegy 1,8 millió ember állt át zökkenőmentesen Magyarországon a digitális televíziózás-
ra. Kevesebb mint egy évvel ezután az így felszabadult frekvenciasávot a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság már hasznosította. Százötvenezer rászoruló háztartás állami segítsé-
get kapott az átálláshoz - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint az Antenna Hungária Zrt. keddi budapesti 
sajtótájékoztatóján. 
 
Az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az, hogy 
Magyarországon a digitális átállás folyamatát európai viszonylatban is kiemelkedő színvona-
lon sikerül végigvinni, jelentős eredmény.  
 
Solymár Károly Balázs hozzátette: ez az eredmény az NFM, az NMHH és az Antenna Hungária 
"jó összjátékának köszönhető". A digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e 
célra létrehozott Országos Digitális Átállási Projekt keretében végezte el. 
 
A helyettes államtitkár kitért rá: az átállásnak köszönhetően az emberek az országban jobb 
minőségű televíziós adást, több ingyenesen fogható csatornát és számos új szolgáltatást ve-
hetnek igénybe. Ez pedig "megnyitotta az utat a lakosság számára a tudatosabb, tartalma-
sabb és élvezetesebb média fogyasztása előtt" - mondta. 
 
Aláhúzta: az internet térnyerése mellett is változatlanul a televízió jelenti a magyar háztartá-
soknak "az egyik legnépszerűbb csatornát" a tájékozódásra, a kulturális értékekhez való hoz-
záférésre, valamint a szórakozásra. Kijelentette: az információhoz való jog alapjog, amelynek 
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gyakorlására ma is az egyik legfontosabb eszköze a televízió. 
 
Kifejtette, ezért különösen fontos, hogy az átállási folyamatban az NMHH és az Antenna 
Hungária munkatársai "senkit sem hagytak hátra". A szakemberek ugyanis a rászorulók szá-
mára is beszerelték a vételhez szükséges technikai eszközöket. Emellett a digitális televízió-
zás sok új lehetőséget is hozott az embereknek, például a kibővülő ingyenes tartalom, vagy a 
HD képminőség, illetve az okos televíziózás, vagy a hordozható eszközökön való tévézés le-
hetősége - mondta Solymár Károly Balázs. 
 
Emlékeztetett: a szakemberek a digitális átálláskor áthangolták a frekvenciákat annak érde-
kében, hogy a frekvenciakészlet egy részét az állam értékesíthesse. Ez mindenkinek előnyös 
tranzakció volt, mivel az állami költségvetés 130 milliárd forintos bevételhez jutott a felsza-
baduló frekvenciák eladásából, míg a lakosság a jövőben még gyorsabb internet szolgáltatást 
kaphat. Így Magyarország megerősítheti helyzetét ezen a digitális területen is - tette hozzá. 
 
Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy míg a múlt 
év elején még Magyarországon több mint 600 ezren televízióztak analóg módon, addig az év 
végére az országban elérhetővé váltak mindenki számára a digitális televíziózás nyújtotta 
előnyök. Fontos célkitűzés volt egyebek mellett a teljes magyar lakosság felkészítése a digitá-
lis átállásra, a szociálisan rászorulók támogatása, valamint az átállás gördülékeny lebonyolítá-
sa. Ezeket a célokat sikerült megvalósítani - fejtette ki. 
 
Kápolnai András, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója szerint Magyarországon a digitális 
televíziózásra való átállás "egy sikersztori", mivel egy európai felmérés szerint is 
Magyarország hajtotta vére a legsikeresebb átállást ezen a területen. Így ma már a háztartá-
sokban a korábbi három csatorna helyett nyolcat nézhetnek kiváló minőségben. 
 
Elmondta, a digitális átállás során az Antenna Hungária 25 milliárd forintos beruházást haj-
tott végre. Ennek egyik része a technikai infrastruktúra megteremtése volt, a másik pedig a 
Mindig TV és a Mindig TV Extra piaci ismertté tétele. 
 
Az Antenna Hungária vezérigazgatója közölte: a cég továbbfejleszti az ingyenesen fogható te-
levíziós adásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a mobil eszközökön is nézhetők lesz a tv-
adások. 
 
Az NMHH főigazgatója az MTI-nek elmondta: az NMHH 8 milliárd forintot fordított a digitális 
átállás finanszírozására. Ebben az összegben benne van a 150 ezer rászorulónak a támogatá-
sa - ez mintegy 4 milliárd forint volt -, valamint a szóban forgó összegből fedezték a digitális 
átállás lebonyolítását. 
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan november 4-én immár tizenne-
gyedik alkalommal adták át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) - a 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett - az Év Projektmenedzsere Díjat az 
év legjobb csúcsirányítójának. Az idei elismerést a közszférából elsőként Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) projekt koordinációs főosztályvezetője vehet-
te át az Országos Digitális Átallás Projektben nyújtott kiváló munkájáért. 
 



Az országos digitális átállási projekt sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes egy 
igen jelentős nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus együttműködé-
sét igénylő munka elvégzését biztosítani - közölte az NMHH. 
(MTI) 

 
 

Dr. Lenner Áron Márk átadta az Év Projektmenedzsere Díjat 
Kiadvány: Pólus Online 
Link: http://polusbroker.blogspot.hu/2014/11/dr-lenner-aron-mark-atadta-az-ev.html 
 
2014. november 4-én, a Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan,  Dr. 
Lenner Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkár átadta az Év 
Projektmenedzsere díjat. A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium védnöksége alatt álló elismerést idén Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezetője 
vehette át. 
 
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megrendezett eseményen Dr. Lenner Áron 
Márk helyettes államtitkár üdvözölte a kezdeményezést, miszerint a szakma minden évben 
hivatalosan is elismeri egy-egy kiváló projektmenedzser képességeit és eredményeit. 
Hangsúlyozta, hogy a kormányzat fontosnak tartja a projektmenedzser szakemberek 
megbecsülését: „a projektmenedzserek munkája a gazdaság minden szegletében érezteti 
hatását, hiszen az ő erőfeszítéseik indítanak el, tartanak fenn olyan termelési, szolgáltatási 
folyamatokat, amelyek végeredményben hazánk gazdasági eredményeihez járulnak hozzá.” 
Kiválóan kontextusba helyezi a pályázók és a szakma szerepét a napi gazdasági 
folyamatokban az is, hogy az idei beadott pályázatokhoz tartozó projektek összértéke elérte 
a 60 milliárd forintot. Hozzátette továbbá, hogy hazánkban is felnőtt egy olyan generáció, 
amely képes a nemzetközi sztenderdeknek és elvárásoknak megfelelő színvonalú 
szakértelmet biztosítani. Az újraiparosítás, a munkahelyteremtés, a munkahelyek 
megtartása, a kis- és középvállalkozási szektor megerősítése, a vállalkozóvá válás támogatása 
a kormányzati politika homlokterében áll, és ennek mentén történik többek között az uniós 
források tervezése is. Mindezen célok teljesülésében a Kormány a jövőben is számít a 
projektmenedzserek további sikeres munkájára. 
 
Az idén immár 14. alkalommal meghirdetett Év Projektmenedzsere Díjat a beérkező 
pályázatok részletes értékelése, s a győzelemre esélyesekkel való személyes beszélgetés 
után a Tábla Kovács Endrének, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs 
Főosztály főosztályvezetőjének ítélte oda, aki a digitális átállás komplex feladatának az 
előkészítése és megvalósítás teljes lebonyolítása, illetve koordinációjának levezénylésével 
érdemelte ki az elismerést. Ez a projekt magában foglalta jogszabályi környezet 
megteremtését, EU-s egyeztetését, Magyarország teljes lakosságának felkészítését, 
kereskedelmi hálózatokkal való megegyezést, szociális rendszere kiépítését a 
támogatásokhoz. 
 
A Tábla döntése alapján különdíjban részesült Wéber György, a Makro-Dóm Kft. 
ügyvezetője, aki alapvetően egy Budapesten, a XIV. kerületben megvalósított 60 lakás+4 
üzletből álló társasház beruházásának teljes projekt lebonyolításával pályázott. Az ingatlan-

http://polusbroker.blogspot.hu/2014/11/dr-lenner-aron-mark-atadta-az-ev.html


egységek értékesítése, az épület üzemeltetésének megszervezése és ellátása, bérbeadás 
konstrukciójának megszervezése és lebonyolítása, ingatlanközvetítői rendszerekkel való 
együttműködés megteremtése is feladata volt, mindez az építőipari és lakásépítési-
beruházási válság alatt oly módon, hogy a projekt mostanra 100%-os kihasználtságot ért el. 
Az Év Projektmenedzsere Díjat a projektmenedzsment szakma hazai szervezetei minden 
évben közösen hirdetik meg, értékelik és tesznek javaslatot az Év Projektmenedzserének 
személyére. A szervezetek meghatalmazott képviselőiből e díj szervezésére 
létrejött Projektmenedzsment Kiválóság Tábla célja a magyarországi projektmenedzsment 
élet egy-egy szakemberének elismerése, és rajtuk keresztül a figyelem ráirányítása a 
projektmenedzseri tudás és szakma jelentőségére, a kiemelkedő projektek eredményeire. 
 
A PM Tábla tagjai: 
 Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ) 
 HTE Projektmenedzsment Szakosztály (TIPIK) 
 Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 
 Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) 
 PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI Budapest) 
 Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (IPMACERT) 
 Építéstudományi Egyesület (ÉTE) 
 Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) 
 Vezető Informatikusok Szövetsége (VISz) 

 

Egy éve digitális a televíziózás 
Kiadvány: Info Rádió 
Link: http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-678605 
 
Többéves előkészítő munkát követően egy évvel ezelőtt zárult le az a folyamat, amelyben 
mintegy 1,8 millió ember állt át zökkenőmentesen Magyarországon a digitális 
televíziózásra. Kevesebb mint egy évvel ezután az így felszabadult frekvenciasávot a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság már hasznosította. Százötvenezer rászoruló 
háztartás állami segítséget kapott az átálláshoz - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint az 
Antenna Hungária Zrt. keddi budapesti sajtótájékoztatóján. 
 
 Az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az, hogy 
Magyarországon a digitális átállás folyamatát európai viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalon sikerül végigvinni, jelentős eredmény. 
 
Solymár Károly Balázs hozzátette: ez az eredmény az NFM, az NMHH és az Antenna Hungária 
"jó összjátékának köszönhető". A digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e 
célra létrehozott Országos Digitális Átállási Projekt keretében végezte el. 
 
A helyettes államtitkár kitért rá: az átállásnak köszönhetően az emberek az országban jobb 
minőségű televíziós adást, több ingyenesen fogható csatornát és számos új szolgáltatást 
vehetnek igénybe. Ez pedig "megnyitotta az utat a lakosság számára a tudatosabb, 
tartalmasabb és élvezetesebb média fogyasztása előtt" - mondta. 
 

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-678605


Aláhúzta: az internet térnyerése mellett is változatlanul a televízió jelenti a magyar 
háztartásoknak "az egyik legnépszerűbb csatornát" a tájékozódásra, a kulturális értékekhez 
való hozzáférésre, valamint a szórakozásra. Kijelentette: az információhoz való jog alapjog, 
amelynek gyakorlására ma is az egyik legfontosabb eszköze a televízió. 
 
Kifejtette, ezért különösen fontos, hogy az átállási folyamatban az NMHH és az Antenna 
Hungária munkatársai "senkit sem hagytak hátra". A szakemberek ugyanis a rászorulók 
számára is beszerelték a vételhez szükséges technikai eszközöket. Emellett a digitális 
televíziózás sok új lehetőséget is hozott az embereknek, például a kibővülő ingyenes 
tartalom, vagy a HD képminőség, illetve az okos televíziózás, vagy a hordozható eszközökön 
való tévézés lehetősége - mondta Solymár Károly Balázs. 
 
Emlékeztetett: a szakemberek a digitális átálláskor áthangolták a frekvenciákat annak 
érdekében, hogy a frekvenciakészlet egy részét az állam értékesíthesse. Ez mindenkinek 
előnyös tranzakció volt, mivel az állami költségvetés 130 milliárd forintos bevételhez jutott a 
felszabaduló frekvenciák eladásából, míg a lakosság a jövőben még gyorsabb internet 
szolgáltatást kaphat. Így Magyarország megerősítheti helyzetét ezen a digitális területen is - 
tette hozzá. 
 
Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy míg a múlt 
év elején még Magyarországon több mint 600 ezren televízióztak analóg módon, addig az év 
végére az országban elérhetővé váltak mindenki számára a digitális televíziózás nyújtotta 
előnyök. Fontos célkitűzés volt egyebek mellett a teljes magyar lakosság felkészítése a 
digitális átállásra, a szociálisan rászorulók támogatása, valamint az átállás gördülékeny 
lebonyolítása. Ezeket a célokat sikerült megvalósítani - fejtette ki. 
 
Kápolnai András, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója szerint Magyarországon a digitális 
televíziózásra való átállás "egy sikersztori", mivel egy európai felmérés szerint is 
Magyarország hajtotta vére a legsikeresebb átállást ezen a területen. Így ma már a 
háztartásokban a korábbi három csatorna helyett nyolcat nézhetnek kiváló minőségben. 
 
Elmondta, a digitális átállás során az Antenna Hungária 25 milliárd forintos beruházást 
hajtott végre. Ennek egyik része a technikai infrastruktúra megteremtése volt, a másik pedig 
a Mindig TV és a Mindig TV Extra piaci ismertté tétele. 
 
Az Antenna Hungária vezérigazgatója közölte: a cég továbbfejleszti az ingyenesen fogható 
televíziós adásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a mobil eszközökön is nézhetők lesz a 
tv-adások. 
 
Az NMHH főigazgatója az MTI-nek elmondta: az NMHH 8 milliárd forintot fordított a digitális 
átállás finanszírozására. Ebben az összegben benne van a 150 ezer rászorulónak a 
támogatása - ez mintegy 4 milliárd forint volt -, valamint a szóban forgó összegből fedezték a 
digitális átállás lebonyolítását. 
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan november 4-én immár 
tizennegyedik alkalommal adták át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) - a 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett - az Év Projektmenedzsere Díjat az 



év legjobb csúcsirányítójának. Az idei elismerést a közszférából elsőként Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) projekt koordinációs főosztályvezetője 
vehette át az Országos Digitális Átallás Projektben nyújtott kiváló munkájáért. 
 
Az országos digitális átállási projekt sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes egy 
igen jelentős nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus 
együttműködését igénylő munka elvégzését biztosítani - közölte az NMHH. 

 

Egy éve álltunk át a digitális televíziózásra 
Kiadvány: Ma.hu 
Link: http://www.ma.hu/belfold/230154/Egy_eve_alltunk_at_a_digitalis_televiziozasra 
 
Többéves előkészítő munkát követően egy évvel ezelőtt zárult le az a folyamat, 
amelynekben mintegy 1,8 millió ember állt át zökkenőmentesen Magyarországon a digitális 
televíziózásra. 
 
Kevesebb mint egy évvel ezután az így felszabadult frekvenciasávot a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság már hasznosította. Százötvenezer rászoruló háztartás állami segítséget 
kapott az átálláshoz - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint az Antenna Hungária Zrt. keddi budapesti 
sajtótájékoztatóján.  
 
Az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az, hogy 
Magyarországon a digitális átállás folyamatát európai viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalon sikerül végigvinni, jelentős eredmény.  
 
Solymár Károly Balázs hozzátette: ez az eredmény az NFM, az NMHH és az Antenna Hungária 
"jó összjátékának köszönhető". A digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e 
célra létrehozott Országos Digitális Átállási Projekt keretében végezte el. 
 
A helyettes államtitkár kitért rá: az átállásnak köszönhetően az emberek az országban jobb 
minőségű televíziós adást, több ingyenesen fogható csatornát és számos új szolgáltatást 
vehetnek igénybe. Ez pedig "megnyitotta az utat a lakosság számára a tudatosabb, 
tartalmasabb és élvezetesebb média fogyasztása előtt" - mondta. 
 
Aláhúzta: az internet térnyerése mellett is változatlanul a televízió jelenti a magyar 
háztartásoknak "az egyik legnépszerűbb csatornát" a tájékozódásra, a kulturális értékekhez 
való hozzáférésre, valamint a szórakozásra.  
 
Kijelentette: az információhoz való jog alapjog, amelynek gyakorlására ma is az egyik 
legfontosabb eszköze a televízió. Kifejtette, ezért különösen fontos, hogy az átállási 
folyamatban az NMHH és az Antenna Hungária munkatársai "senkit sem hagytak hátra". 
 
A szakemberek ugyanis a rászorulók számára is beszerelték a vételhez szükséges technikai 
eszközöket. Emellett a digitális televíziózás sok új lehetőséget is hozott az embereknek, 
például a kibővülő ingyenes tartalom, vagy a HD képminőség, illetve az okos televíziózás, 
vagy a hordozható eszközökön való tévézés lehetősége - mondta Solymár Károly Balázs. 
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Emlékeztetett: a szakemberek a digitális átálláskor áthangolták a frekvenciákat annak 
érdekében, hogy a frekvenciakészlet egy részét az állam értékesíthesse. Ez mindenkinek 
előnyös tranzakció volt, mivel az állami költségvetés 130 milliárd forintos bevételhez jutott a 
felszabaduló frekvenciák eladásából, míg a lakosság a jövőben még gyorsabb internet 
szolgáltatást kaphat. Így Magyarország megerősítheti helyzetét ezen a digitális területen is - 
tette hozzá. 
 
Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy míg a 
múlt év elején még Magyarországon több mint 600 ezren televízióztak analóg módon, addig 
az év végére az országban elérhetővé váltak mindenki számára a digitális televíziózás 
nyújtotta előnyök. 
 
Fontos célkitűzés volt egyebek mellett a teljes magyar lakosság felkészítése a digitális 
átállásra, a szociálisan rászorulók támogatása, valamint az átállás gördülékeny lebonyolítása. 
Ezeket a célokat sikerült megvalósítani - fejtette ki.  
 
Kápolnai András, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója szerint Magyarországon a digitális 
televíziózásra való átállás "egy sikersztori", mivel egy európai felmérés szerint is 
Magyarország hajtotta vére a legsikeresebb átállást ezen a területen. 
 
Így ma már a háztartásokban a korábbi három csatorna helyett nyolcat nézhetnek kiváló 
minőségben. Elmondta, a digitális átállás során az Antenna Hungária 25 milliárd forintos 
beruházást hajtott végre. Ennek egyik része a technikai infrastruktúra megteremtése volt, a 
másik pedig a Mindig TV és a Mindig TV Extra piaci ismertté tétele.  
 
Az Antenna Hungária vezérigazgatója közölte: a cég továbbfejleszti az ingyenesen fogható 
televíziós adásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a mobil eszközökön is nézhetők lesz a 
tv-adások. Az NMHH főigazgatója az MTI-nek elmondta: az NMHH 8 milliárd forintot 
fordított a digitális átállás finanszírozására.  
 
Ebben az összegben benne van a 150 ezer rászorulónak a támogatása - ez mintegy 4 milliárd 
forint volt -, valamint a szóban forgó összegből fedezték a digitális átállás lebonyolítását.  
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan november 4-én immár 
tizennegyedik alkalommal adták át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) - a 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett - az Év Projektmenedzsere Díjat az 
év legjobb csúcsirányítójának.  
 
Az idei elismerést a közszférából elsőként Kovács Endre, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) projekt koordinációs főosztályvezetője vehette át az Országos Digitális 
Átallás Projektben nyújtott kiváló munkájáért.  
 
Az országos digitális átállási projekt sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes egy 
igen jelentős nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus 
együttműködését igénylő munka elvégzését biztosítani - közölte az NMHH. 

 



Egy éve állt át Magyarország a digitális televíziózásra 
 
Kiadvány: Hirado.hu 
Link: http://www.hirado.hu/2014/11/04/egy-eve-allt-at-magyarorszag-a-digitalis-
televiziozasra-2/ 

 
Kevesebb mint egy évvel ezután az így felszabadult frekvenciasávot a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság már hasznosította. Százötvenezer rászoruló háztartás állami segítséget 
kapott az átálláshoz - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint az Antenna Hungária Zrt. keddi budapesti 
sajtótájékoztatóján. 
Az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az, hogy 
Magyarországon a digitális átállás folyamatát európai viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalon sikerül végigvinni, jelentős eredmény. Solymár Károly Balázs hozzátette: ez az 
eredmény az NFM, az NMHH és az Antenna Hungária "jó összjátékának köszönhető". A 
digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e célra létrehozott Országos Digitális 
Átállási Projekt  keretében végezte el. 
 
A helyettes államtitkár kitért rá: az átállásnak köszönhetően az emberek az országban jobb 
minőségű televíziós adást, több ingyenesen fogható csatornát és számos új szolgáltatást 
vehetnek igénybe. Ez pedig "megnyitotta az utat a lakosság számára a tudatosabb, 
tartalmasabb és élvezetesebb média fogyasztása előtt" - mondta. Aláhúzta: az internet 
térnyerése mellett is változatlanul a televízió jelenti a magyar háztartásoknak "az egyik 
legnépszerűbb csatornát" a tájékozódásra, a kulturális értékekhez való hozzáférésre, 
valamint a szórakozásra. Kijelentette: az információhoz való jog alapjog, amelynek 
gyakorlására ma is az egyik legfontosabb eszköze a televízió. 
 
Kifejtette, ezért különösen fontos, hogy az átállási folyamatban az NMHH és az Antenna 
Hungária munkatársai "senkit sem hagytak hátra". A szakemberek ugyanis a rászorulók 
számára is beszerelték a vételhez szükséges technikai eszközöket. Emellett a digitális 
televíziózás sok új lehetőséget is hozott az embereknek, például a kibővülő ingyenes 
tartalom, vagy a HD képminőség, illetve az okos televíziózás, vagy a hordozható eszközökön 
való tévézés lehetősége - mondta Solymár Károly Balázs. Emlékeztetett: a szakemberek a 
digitális átálláskor áthangolták a frekvenciákat annak érdekében, hogy a frekvenciakészlet 
egy részét az állam értékesíthesse. Ez mindenkinek előnyös tranzakció volt, mivel az állami 
költségvetés 130 milliárd forintos bevételhez jutott a felszabaduló frekvenciák eladásából, 
míg a lakosság a jövőben még gyorsabb internet szolgáltatást kaphat. Így Magyarország 
megerősítheti helyzetét ezen a digitális területen is - tette hozzá. 
 
Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy míg a múlt 
év elején még Magyarországon több mint 600 ezren televízióztak analóg módon, addig az év 
végére az országban elérhetővé váltak mindenki számára a digitális televíziózás nyújtotta 
előnyök. Fontos célkitűzés volt egyebek mellett a teljes magyar lakosság felkészítése a 
digitális átállásra, a szociálisan rászorulók támogatása, valamint az átállás gördülékeny 
lebonyolítása. Ezeket a célokat sikerült megvalósítani - fejtette ki. 
 
Kápolnai András, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója szerint Magyarországon a digitális 
televíziózásra való átállás "egy sikersztori", mivel egy európai felmérés szerint is 
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Magyarország hajtotta vére a legsikeresebb átállást ezen a területen. Így ma már a 
háztartásokban a korábbi három csatorna helyett nyolcat nézhetnek kiváló 
minőségben. Elmondta, a digitális átállás során az Antenna Hungária 25 milliárd forintos 
beruházást hajtott végre. Ennek egyik része a technikai infrastruktúra megteremtése volt, a 
másik pedig a Mindig TV és a Mindig TV Extra piaci ismertté tétele. 
 
Az Antenna Hungária vezérigazgatója közölte: a cég továbbfejleszti az ingyenesen fogható 
televíziós adásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a mobil eszközökön is nézhetők lesz a 
tv-adások. 
 
Az NMHH főigazgatója az MTI-nek elmondta: az NMHH 8 milliárd forintot fordított a digitális 
átállás finanszírozására. Ebben az összegben benne van a 150 ezer rászorulónak a 
támogatása - ez mintegy 4 milliárd forint volt -, valamint a szóban forgó összegből fedezték a 
digitális átállás lebonyolítását. 
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan november 4-én immár 
tizennegyedik alkalommal adták át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) - a 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett - az Év Projektmenedzsere Díjat az 
év legjobb csúcsirányítójának. Az idei elismerést a közszférából elsőként Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) projekt koordinációs főosztályvezetője 
vehette át az Országos Digitális Átallás Projektben nyújtott kiváló munkájáért. 
 
Az országos digitális átállási projekt sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes egy 
igen jelentős nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus 
együttműködését igénylő munka elvégzését biztosítani - közölte az NMHH 
 

 

A digitális átállás Év Projektmenedzsere Díjat ért 
Kiadvány: Bitport 
Link: http://bitport.hu/a-digitalis-atallas-ev-projektmenedzsere-dijat-ert-pmsz-pmi 
http://hirsumma.info/forum/2011008/A+digitalis+atallas+Ev+Projektmenedzsere+dijat+ert 
http://ncode.hu/aggregator/sources/18 
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan idén is átadták az Év 
Projektmenedzsere díjat. A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium védnöksége alatt álló elismerést idén Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Projekt Koordinációs Főosztályának 
főosztályvezetője vehette át dr. Lenner Áron Márktól, a NGM belgazdaságért felelős 
helyettes államtitkárától,Cserna Józseftől, a PMSZ elnökétől, valamint Tárnoki Pétertől, a 
FŐVOSZ főtitkárától, a díjbizottság elnökétől. 
Az idén hirdették meg 14. alkalommal az Év Projektmenedzsere díjat. A legjobb pályázatot a 
bíráló bizottság két körben választotta ki. A beküldött pályamunkák alapján személyes 
beszélgetésre hívták azokat a pályázókat, akik esélyesek voltak a díjra. A végső döntés a 
bíráló bizottság ez alapján hozta meg. 
 
A döntőbe nyolc pályázó került: Ecsedi Péter (ITSH), Iványi Antal (Ericsson 
Magyarország), Kovács Endre (NMHH), dr. Lugosi Erzsébet (Multicontact Consulting 
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Kft.), Somos Gábor (Magyar Telekom), Svába Szilárd (Óbuda-Újlak Zrt.), Timer Anita (AAM 
Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.), valamint Wéber György (Makro-Dóm Kft.). 
 
A döntnökök végül Kovács Endre pályázatát tartották arra érdemesnek, hogy a szakember 
elfoglalhassa a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla tizennegyedik helyét. Az NMHH Projekt 
Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője felelt projektmenedzserként a digitális átállás 
komplex feladatának az előkészítéséért és megvalósítás teljes lebonyolításáért. Mint azt a 
zsűri értékelésében kiemelte, a projekt magában foglalta jogszabályi környezet 
megteremtését, az Európai Unió szervezeteivel történő egyeztetését, valamint Magyarország 
teljes lakosságának felkészítését, a kereskedelmi hálózatokkal való megegyezést és a szociális 
rendszere kiépítését a támogatásokhoz. 
 
Különdíjban részesült Wéber György építészmérnök, a Makro-Dóm Kft. ügyvezetője, aki 
társasház-beruházás teljes projektjének a lebonyolításával pályázott. A bírálók többe között 
azt értékelték Wéber pályázatában, hogy az építőipari és lakásépítési-beruházási válság alatt 
sikerült a projektnek 100 százalékos kihasználtságot elérni. Ehhez a projektvezetőnek az 
ingatlan-egységek értékesítése, az épület üzemeltetésének megszervezése és ellátása 
mellett ki kellett dolgoznia a bérbeadás konstrukcióját és az ingatlanközvetítői rendszerekkel 
való együttműködést is. 
 
A döntőbe került további szakemberek elismerő oklevelet vehettek át Lenner Áron Márktól. 

 
A zsűrorok és a díjazottak 

Az Év Projektmenedzsere Díjat a projektmenedzsment szakma hazai szervezetei – a 
Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége, a HTE Projektmenedzsment Szakosztály, az 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar 
Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ), a PMI Budapest, a Projekt Menedzsment Mesterség 
Kitűnőségéért Alapítvány, az Építéstudományi Egyesület, a Magyar Logisztikai Egyesület és a 
Vezető Informatikusok Szövetsége – minden évben közösen hirdetik meg, értékelik és 
tesznek javaslatot az Év Projektmenedzserének személyére. 



(Fotók: Paksy Patrik) 

 

Idén Kovács Endre lett az Év Projektmenedzsere 
Kiadvány: Prím Online 
Link: 
http://hirek.prim.hu/cikk/2014/11/05/iden_kovacs_endre_lett_az_ev_projektmenedzsere 
 
2014. november 4-én, a Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan,  Dr. 
Lenner Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkár átadta az Év 
Projektmenedzsere díjat. A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium védnöksége alatt álló elismerést idén Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezetője 
vehette át. 

 
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megrendezett eseményen Dr. Lenner Áron 
Márk helyettes államtitkár üdvözölte a kezdeményezést, miszerint a szakma minden évben 
hivatalosan is elismeri egy-egy kiváló projektmenedzser képességeit és eredményeit. 
Hangsúlyozta, hogy a kormányzat fontosnak tartja a projektmenedzser szakemberek 
megbecsülését: „a projektmenedzserek munkája a gazdaság minden szegletében érezteti 
hatását, hiszen az ő erőfeszítéseik indítanak el, tartanak fenn olyan termelési, szolgáltatási 
folyamatokat, amelyek végeredményben hazánk gazdasági eredményeihez járulnak hozzá.” 
Kiválóan kontextusba helyezi a pályázók és a szakma szerepét a napi gazdasági 
folyamatokban az is, hogy az idei beadott pályázatokhoz tartozó projektek összértéke elérte 
a 60 milliárd forintot. Hozzátette továbbá, hogy hazánkban is felnőtt egy olyan generáció, 
amely képes a nemzetközi sztenderdeknek és elvárásoknak megfelelő színvonalú 
szakértelmet biztosítani. Az újraiparosítás, a munkahelyteremtés, a munkahelyek 
megtartása, a kis- és középvállalkozási szektor megerősítése, a vállalkozóvá válás támogatása 
a kormányzati politika homlokterében áll, és ennek mentén történik többek között az uniós 
források tervezése is. Mindezen célok teljesülésében a Kormány a jövőben is számít a 
projektmenedzserek további sikeres munkájára.  
 
Az idén immár 14. alkalommal meghirdetett Év Projektmenedzsere Díjat a beérkező 
pályázatok részletes értékelése, s a győzelemre esélyesekkel való személyes beszélgetés 
után a Tábla Kovács Endrének, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs 
Főosztály főosztályvezetőjének ítélte oda, aki a digitális átállás komplex feladatának az 
előkészítése és megvalósítás teljes lebonyolítása, illetve koordinációjának levezénylésével 
érdemelte ki az elismerést. Ez a projekt magában foglalta jogszabályi környezet 
megteremtését, EU-s egyeztetését, Magyarország teljes lakosságának felkészítését, 
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kereskedelmi hálózatokkal való megegyezést, szociális rendszere kiépítését a 
támogatásokhoz. 
  

 
 
 
A Tábla döntése alapján különdíjban részesült Wéber György, a Makro-Dóm Kft. ügyvezetője, 
aki alapvetően egy Budapesten, a XIV. kerületben megvalósított 60 lakás+4 üzletből álló 
társasház beruházásának teljes projekt lebonyolításával pályázott. Az ingatlan-egységek 
értékesítése, az épület üzemeltetésének megszervezése és ellátása, bérbeadás 
konstrukciójának megszervezése és lebonyolítása, ingatlanközvetítői rendszerekkel való 
együttműködés megteremtése is feladata volt, mindez az építőipari és lakásépítési-
beruházási válság alatt oly módon, hogy a projekt mostanra 100%-os kihasználtságot ért el. 
 
Az Év Projektmenedzsere Díjat a projektmenedzsment szakma hazai szervezetei minden 
évben közösen hirdetik meg, értékelik és tesznek javaslatot az Év Projektmenedzserének 
személyére. A szervezetek meghatalmazott képviselőiből e díj szervezésére létrejött 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla célja a magyarországi projektmenedzsment élet egy 
egy szakemberének elismerése, és rajtuk keresztül a figyelem ráirányítása a 
projektmenedzseri tudás és szakma jelentőségére, a kiemelkedő projektek eredményeire. 
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A PM Tábla tagjai: 
 
 -    Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ) 
 -    HTE Projektmenedzsment Szakosztály (TIPIK) 
 -    Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 
 -    Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) 
 -    PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI Budapest) 
 -    Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (IPMACERT) 
 -    Építéstudományi Egyesület (ÉTE) 
 -    Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) 
 -    Vezető Informatikusok Szövetsége (VISz) 
 

 

Az Év Projektmenedzsere - 2014 
Kiadvány: PMI.hu 
Link: http://www.pmi.hu/index.php/20-hirek-esemenyek/541-az-ev-projektmenedzsere-
2014 
 
2014. november 4-én, a Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan, Dr. Lenner 
Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkár átadta az Év Projektmenedzsere 
díjat. A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium védnöksége alatt álló elismerést Kovács Endre vehette át a Magyar 
Tudományos Akadémia épületében tartott ünnepségen. 
 
Az év projektmenedzsere: Kovács Endre, villamos mérnök, MBA (Nemzeti Média- és 
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Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezetője) 

 
Projektje: a digitális átállás komplex feladatának az előkészítése és megvalósítás teljes 
lebonyolítása, illetve koordinációja, ami magában foglalta jogszabályi környezet 
megteremtését, EU-s egyeztetését, Magyarország teljes lakosságának felkészítését, 
kereskedelmi hálózatokkal való megegyezést, szociális rendszere kiépítését a 
támogatásokhoz. 
 
Külön díj: Wéber György, építészmérnök (Makro-Dom Kft ügyvezetője) 
Projektje: Szugló u. 61-63 alatt megvalósított 60 lakás + 4 üzletből és a hozzá tartozó 
kiegészítő egységekből álló társasház beruházásának teljes lebonyolítása, az ingatlan-
egységek értékesítése, az épület üzemeltetésének megszervezése és ellátása, bérbeadás 
konstrukciójának megszervezése és lebonyolítása, ingatlanközvetítői rendszerekkel való 
együttműködés megteremtése, oly módon, hogy az épület mára 100%-os kihasználtságú. 

 

Kovács Endre a közszférából elsőként nyerte el az Év Projektmenedzsere Díjat  
Kiadvány: nmhh.hu 
Link: 
http://nmhh.hu/cikk/164715/Kovacs_Endre_a_kozszferabol_elsokent_nyerte_el_az_Ev_Projektmen
edzsere_Dijat 
http://www.betacom.hu/hirek.html 
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan november 4-én immár 
tizennegyedik alkalommal adták át Budapesten a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla 
által meghirdetett az „Év Projektmenedzsere Díjat” az év legjobb csúcsirányítójának. 
Kovács Endre, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) projekt koordinációs 
főosztályvezetője a közszférából elsőként vehette át a díjat az Országos Digitális Átallás 
Projektben nyújtott kiváló munkájáért. 
 
Az Országos Digitális Átállási Projekt sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes 
egy ekkora nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus együttműködését 
igénylő munka elvégzését biztosítani és ezzel a tapasztalattal is erősíteni a szervezet belső 
munkavégzési tevékenységét. A díj mutatja, hogy az NMHH kiemelten fontosnak tartja az 
infokommunikációs és média szakterület további fejlődéséhez a megfelelő képzettségű és 
tudású szakemberek bevonását a köz- és az üzleti szféra projektjeibe, valamint a 
projektmenedzserek magas szintű tudásának alkalmazását a gyakorlatban. 
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A Magyar Tudományos Akadémián a Nemzetgazdasági Minisztérium védnökségével 
megrendezett eseményen Lenner Áron Márk, a belgazdaságért felelős helyettes államtitkár 
beszédében üdvözölte a kezdeményezést, miszerint a szakma minden évben hivatalosan is 
elismeri egy-egy kiváló projektmenedzser képességeit és eredményeit. A 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla díja a magyarországi projektmenedzsment élet egy-egy 
szakemberének elismerése, és rajtuk keresztül a figyelem ráirányítása is a projektmenedzseri 
tudás és szakma jelentőségére, a kiemelkedő projektek eredményeire. 
 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla 
A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla tagjai, alapítói a magyar projektmenedzsment élet 
iránt elkötelezett civil szervezetek, akik a díjjal is hozzá kívánnak járulni a magyarországi 
projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. A Tábla az alábbi projektmenedzsment szakmai 
szervezetek képviselőiből áll: Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ), PMI Budapest, 
Magyar Tagozat (PMI Budapest), Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ), HTE 
Projektmenedzsment Szakosztály (TIPIK), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), 
Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (IPMACERT), Építéstudományi 
Egyesület (ÉTE). 

 

Felsővezetők ünnepe – növekszik a projektmenedzserek elismertsége 
Kiadvány: Info Világ 
Link: http://infovilag.hu/hir-31206-felsovezetok_unnepe_novekszik_projektmen.html 
 
Hagyományosan november első csütörtökén tartják meg világszerte a csúcsvezetők 
nemzetközi rendezvényeit. Tíz év alatt sokat nőtt a szakma elismertsége, amit jelez, hogy 
egyre többen pályázzák meg „az év projektmenedzsere” díjat. A rangos elismerést a 
november 6-i nemzetközi naphoz és konferenciához kapcsolódóan adták át a Magyar 
Tudományos Akadémián. 
 
Az Infovilág évről évre beszámol a projektvezetői szakma iránt érdeklődőknek az „ágazat” 
híreiről, a felsővezetőket érő kihívásokról. Nagy felelősség terheli az újítások megvalósítóit, 
nagyszabású beruházások levezénylőit. Hiszen ha zátonyra futnak az elképzelések, illetve ha 
a tervek-projektek nem megfelelően öltenek alakot, az tetemes veszteséget okozhat egy-egy 
vállalatnak, az egész népgazdaságnak. Ezért is mind keresettebbek a jó szervezőképességű, 
felkészült csúcsirányítók. 
 
Az egyre nagyobb szakmai tekintélyről is szó esett azon a bensőséges ünnepségen, 
amelyen Lenner Áron Márk helyettes államtitkár adta át „az év projektmenedzsere” díjat. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium védnökségével meghirdetett versengés idei győztese Kovács 
Endre, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság projekt koordinációs főosztályának vezetője 
lett. 
 
Köszöntőjében a minisztériumi államtitkár-helyettes egyebek mellett arról beszélt, hogy 
mennyire fontos a projektmenedzserek megbecsülése. A kormányzat szerint „az ő munkájuk 
a gazdaság minden szegletében érezteti hatását, hiszen az ő erőfeszítéseik indítanak el, 
tartanak fenn olyan termelési, szolgáltatási folyamatokat, amelyek végeredményben hazánk 
gazdasági eredményeihez járulnak hozzá” – hangsúlyozta Lenner. A továbbiakban méltatta, 
hogy az idén benyújtott pályázatokhoz tartozó projektek értéke csaknem hatvanmilliárd 
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forintra rúgott. Hazánkban időközben felnőtt egy olyan új nemzedék, amelynek szakértelme 
megfelel a nemzetközi követelményeknek. Az is elhangzott, hogy a kormányzati politika 
kiemelten kezeli a munkahelyek megtartását, illetve munkahelyek létesítését, a kis- és 
középvállalkozások megerősítését, új vállalkozói réteg támogatását, ami részben uniós 
források igénybe vételével történik. Az említett célok elérése függ a projektmenedzserek 
munkájától is. 
 
Kovács Endre, a média-főhatóság egyik vezetője egyébként azzal érdemelte ki a díjat, hogy 
sikeresen készítette el és bonyolította le, koordinálta a digitális átállást. A megvalósítás 
feltételei voltak a jogszabályi környezet megteremtése, az uniós egyeztetések, a hazai 
lakosság felkészítése; össze kellett hangolni a folyamatot a kereskedelmi hálózatokkal, és ki 
kellett építeni a szociális támogatási rendszert is. 
 
Különdíjban részesült Wéber György, a Makro-Dóm Kft. ügyvezetője, aki egy budapesti 
társasház beruházásának lebonyolításával pályázott. Feladatköréhez tartozott az 
ingatlanegységek értékesítése, az épület üzemeltetésének megszervezése és ellátása, a 
bérbeadás konstrukciójának megszervezése és lebonyolítása, és az ingatlanközvetítői 
rendszerekkel való együttműködés megteremtése. 

 

Már egy éve digitálisan tévézünk 
Kiadvány: Magyar Hírlap Online 
Link: http://magyarhirlap.hu/cikk/8975/Mar_egy_eve_digitalisan_tevezunk 
 
"Megnyílt az út a lakosság számára a tudatosabb, tartalmasabb és élvezetesebb média 
fogyasztása előtt"  
 
Többéves előkészítő munkát követően egy évvel ezelőtt zárult le az a folyamat, amelyben 
mintegy 1,8 millió ember állt át zökkenőmentesen Magyarországon a digitális televíziózásra. 
Kevesebb mint egy évvel ezután az így felszabadult frekvenciasávot a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság már hasznosította. Százötvenezer rászoruló háztartás állami segítséget 
kapott az átálláshoz - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint az Antenna Hungária Zrt. keddi budapesti 
sajtótájékoztatóján. 
 
Az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az, hogy 
Magyarországon a digitális átállás folyamatát európai viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalon sikerül végigvinni, jelentős eredmény.  
Solymár Károly Balázs hozzátette: ez az eredmény az NFM, az NMHH és az Antenna Hungária 
"jó összjátékának köszönhető". A digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e 
célra létrehozott Országos Digitális Átállási Projekt  keretében végezte el. 
A helyettes államtitkár kitért rá: az átállásnak köszönhetően az emberek az országban jobb 
minőségű televíziós adást, több ingyenesen fogható csatornát és számos új szolgáltatást 
vehetnek igénybe. Ez pedig "megnyitotta az utat a lakosság számára a tudatosabb, 
tartalmasabb és élvezetesebb média fogyasztása előtt" - mondta. 
Aláhúzta: az internet térnyerése mellett is változatlanul a televízió jelenti a magyar 
háztartásoknak "az egyik legnépszerűbb csatornát" a tájékozódásra, a kulturális értékekhez 
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való hozzáférésre, valamint a szórakozásra. Kijelentette: az információhoz való jog alapjog, 
amelynek gyakorlására ma is az egyik legfontosabb eszköze a televízió. 
Kifejtette, ezért különösen fontos, hogy az átállási folyamatban az NMHH és az Antenna 
Hungária munkatársai "senkit sem hagytak hátra". A szakemberek ugyanis a rászorulók 
számára is beszerelték a vételhez szükséges technikai eszközöket. Emellett adigitális 
televíziózás sok új lehetőséget is hozott az embereknek, például a kibővülő ingyenes 
tartalom, vagy a HD képminőség, illetve az okos televíziózás, vagy a hordozható eszközökön 
való tévézés lehetősége - mondta Solymár Károly Balázs. 
 
Emlékeztetett: a szakemberek a digitális átálláskor áthangolták a frekvenciákat annak 
érdekében, hogy a frekvenciakészlet egy részét az állam értékesíthesse. Ez mindenkinek 
előnyös tranzakció volt, mivel az állami költségvetés 130 milliárd forintos bevételhez jutott a 
felszabaduló frekvenciák eladásából, míg a lakosság a jövőben még gyorsabb internet 
szolgáltatást kaphat. Így Magyarország megerősítheti helyzetét ezen adigitális területen is - 
tette hozzá. 
 
Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy míg a múlt 
év elején még Magyarországon több mint 600 ezren televízióztak analóg módon, addig az év 
végére az országban elérhetővé váltak mindenki számára a digitális televíziózás nyújtotta 
előnyök. Fontos célkitűzés volt egyebek mellett a teljes magyar lakosság felkészítése a 
digitális átállásra, a szociálisan rászorulók támogatása, valamint az átállás gördülékeny 
lebonyolítása. Ezeket a célokat sikerült megvalósítani - fejtette ki. 
 
Kápolnai András, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója szerint Magyarországon adigitális 
televíziózásra való átállás "egy sikersztori", mivel egy európai felmérés szerint is 
Magyarország hajtotta vére a legsikeresebb átállást ezen a területen. Így ma már a 
háztartásokban a korábbi három csatorna helyett nyolcat nézhetnek kiváló minőségben. 
Elmondta, a digitális átállás során az Antenna Hungária 25 milliárd forintos beruházást 
hajtott végre. Ennek egyik része a technikai infrastruktúra megteremtése volt, a másik pedig 
a Mindig TV és a Mindig TV Extra piaci ismertté tétele. 
 
Az Antenna Hungária vezérigazgatója közölte: a cég továbbfejleszti az ingyenesen fogható 
televíziós adásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a mobil eszközökön is nézhetők lesz a 
tv-adások. 
 
Az NMHH főigazgatója elmondta: az NMHH 8 milliárd forintot fordított adigitális átállás 
finanszírozására. Ebben az összegben benne van a 150 ezer rászorulónak a támogatása - ez 
mintegy 4 milliárd forint volt -, valamint a szóban forgó összegből fedezték a digitális átállás 
lebonyolítását. 
 
A Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan november 4-én immár 
tizennegyedik alkalommal adták át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) - a 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett - az Év Projektmenedzsere Díjat az 
év legjobb csúcsirányítójának. Az idei elismerést a közszférából elsőként Kovács Endre, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) projekt koordinációs főosztályvezetője 
vehette át az Országos Digitális Átallás Projektben nyújtott kiváló munkájáért. 



Az országos digitális átállási projekt sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes egy 
igen jelentős nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus 
együttműködését igénylő munka elvégzését biztosítani - közölte az NMHH. 
Forrás: MTI 

 

Tizennegyedik alkalommal adták át Az Év Projektmenedzsere Díjat 
Kiadvány: PMSZ Honlap 

Link: http://www.pmsz.hu/ev-projektmenedzsere-dij2014 
 
2014. november 4-én, a Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan, Dr. Lenner 
Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkár átadta az Év Projektmenedzsere 
díjat. A Projektmenedzsment Kiválósági Tábla által meghirdetett és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium védnöksége alatt álló elismerést idén Kovács Endre, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezetője vehette át. 
 
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megrendezett eseményen Dr. Lenner Áron 
Márk helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormányzat fontosnak tartja a 
projektmenedzser szakemberek megbecsülését: „a projektmenedzserek munkája a gazdaság 
minden szegletében érezteti hatását, hiszen az ő erőfeszítéseik indítanak el, tartanak fenn 
olyan termelési, szolgáltatási folyamatokat, amelyek végeredményben hazánk gazdasági 
eredményeihez járulnak hozzá." 
 
Az idén immár 14. alkalommal meghirdetett Év Projektmenedzsere Díjat a beérkező 
pályázatok részletes értékelése, s a győzelemre esélyesekkel való személyes beszélgetés 
után a Tábla Kovács Endrének, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs 
Főosztály főosztályvezetőjének ítélte oda, aki a digitális átállás komplex feladatának az 
előkészítése és megvalósítás teljes lebonyolítása, illetve koordinációjának levezénylésével 
érdemelte ki az elismerést. Ez a projekt magában foglalta jogszabályi környezet 
megteremtését, EU-s egyeztetését, Magyarország teljes lakosságának felkészítését, 
kereskedelmi hálózatokkal való megegyezést, szociális rendszere kiépítését a 
támogatásokhoz. 
 
A Tábla döntése alapján különdíjban részesült Wéber György, a Makro-Dóm Kft. ügyvezetője, 
aki alapvetően egy Budapesten, a XIV. kerületben megvalósított 60 lakás+4 üzletből álló 
társasház beruházásának teljes projekt lebonyolításával pályázott. Az ingatlan-egységek 
értékesítése, az épület üzemeltetésének megszervezése és ellátása, bérbeadás 
konstrukciójának megszervezése és lebonyolítása, ingatlanközvetítői rendszerekkel való 
együttműködés megteremtése is feladata volt, mindez az építőipari és lakásépítési-
beruházási válság alatt oly módon, hogy a projekt mostanra 100%-os kihasználtságot ért el. 

 
2014. november 5. 
 

Az Év Projektmenedzsere Díj 2014 – Díjátadó 
Kiadvány: MLE TV 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=V8A_0cgzVyo 
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Akikre büszkék vagyunk: egy éves a digitális átállás 
Kiadvány: Mínuszos.hu 
Link: http://www.minuszos.hu/akikre-buszkek-vagyunk-egy-eves-a-digitalis-atallas/ 
 
Többéves előkészítő munkát követően egy évvel ezelőtt zárult le az a folyamat, amelyben 
mintegy 1,8 millióan álltak át Magyarországon a digitális televíziózásra. Kevesebb mint egy 
évvel ezután az így felszabadult frekvenciasávot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) már hasznosította. Százötvenezer rászoruló háztartás állami segítséget kapott az 
átálláshoz – hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), az NMHH, valamint az 
Antenna Hungária Zrt. sajtótájékoztatóján. 
 
Az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az, hogy 
Magyarországon a digitális átállás folyamatát európai viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalon sikerül végigvinni, jelentős eredmény. Solymár Károly Balázs hozzátette: ez az 
eredmény az NFM, az NMHH és az Antenna Hungária “jó összjátékának köszönhető”. A 
digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e célra létrehozott Országos Digitális 
Átállási Projekt keretében végezte el. 
 
Az Év Projektmenedzsere Díjat az év legjobb csúcsirányítójának elnevezésű díjat idén Kovács 
Endre, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) projekt koordinációs 
főosztályvezetője vehette át az Országos Digitális Átallás Projektben nyújtott kiváló 
munkájáért. 
 
(Nem nagyon szeretnénk ünneprontók lenni, de talán vannak még, akik emlékeznek, hogy az 
eredeti tervek szerint 2012volt a digitális átállás végső határideje. Nyilván azért csúszott a 
projekt másfél évet, mert minden résztvevő, akik most egymás vállát lapogatja ( és most 
igyekeztünk nagyon-nagyon finoman fogalmazni), élete legnagyobb teljesítményét nyújtotta. 
A -szerk- megj.) 

 
2014. november 6. 
 

November 6-a a projektmenedzsment világnapja 
A szakma képviselői nagyban hozzájárulnak a vállalkozások sikeréhez 
Kiadvány: Prím Online 
Link: http://hirek.prim.hu/cikk/108284/ 
 
A tavalyi év sikere után, idén második alkalommal is megrendezi angol nyelvű projekt 
konferenciáját a Project Management Institute (PMI) Budapest Magyar Tagozata 
november 6-án. A nemzetközi szakembereket felvonultató eseményen az érdeklődők 
hasznos információkkal gazdagodhatnak a kockázatkezelés, a big data analízis, vagy éppen 
a közösségi médiahasználat projektmenedzseri vonatkozásairól.  
 
A projektmenedzseri szakma ismertségét és elismertségét célzó Nemzetközi 
Projektmenedzsment Világnapot minden év novemberének első csütörtökén rendezik meg 
szerte a világon, 2013 óta Magyarországon is.  A magyar szakmai élet fejlettsége, a 
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szervezetek együttműködése és a hazánkat is érintő nagyszabású nemzetközi projektek mind 
időszerűvé tették, hogy Magyarország is csatlakozzon az eredetileg Egyesült Állomokból 
induló kezdeményezéshez, és ezáltal itthon is nagyobb elismertséget kapjon a szakma.  A 
Magyarországon a PMI Budapest által szervezett „Art of Projects Conference” címen futó 
egész napos konferencia várhatóan idén is több száz érdeklődőt vonz majd. 
  
A kezdeményezéshez szorosan kapcsolódó „Az Év Projektmenedzsere Díj” idei 
nyertese, Kovács Endre, az NMHH Projekt Koordinációs főosztályvezetője is részt vesz az 
eseményen, aki két nappal ezelőtt Dr. Lenner Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes 
államtitkártól vehette át a rangos elismerést. A nyertes a digitális átállás folyamatának 
előkészítéséért és teljes lebonyolításáért, koordinációjáért vehette át a díjat. 
  
A Qualysoft, hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai tanácsadó és szolgáltató 
vállalkozása a kezdeményezés egyik fő szponzoraként pontosan tisztában van a 
projektmenedzseri szakma jelentőségével. A szoftverfejlesztés, üzemeltetés, erőforrás 
biztosítás mellett ugyanis teljes körű projektmenedzsmentet is vállal a cég, mellyel teljes 
mértékben átvállalják a határidők betartását, a tervezett költségekhez való ragaszkodást.  
  
Kővári Zoltán, a Qualysoft operatív vezérigazgató-helyettese, valamint a PMI Budapest, 
Magyar Tagozatának elnökségi tagja elmondta: „A vállalatok sikereiben meghatározó 
szerepe van az eredményesen végrehajtott fejlesztéseknek, projekteknek és az ezek mögött 
álló képzett projektmenedzsereknek, így a Qualysoft is nagy örömmel áll az „Art of Projects 
Conference” konferencia mellé. Szeretnénk, ha az ilyen, és ehhez hasonló kezdeményezések 
hazánkban is nagyobb elismerést biztosítanának a szakma képviselőinek.” 
  
A konferencia programjáról bővebb tájékoztatás itt olvasható. 
 

 

Hurrá! Ma van projektmenedzsment világnapja 
Kiadvány: Múnuszos.hu 
Link: http://www.minuszos.hu/hurra-ma-van-projektmenedzsment-vilagnapja/ 
 
Idén már második alkalommal rendezi meg angol nyelvű konferenciáját aProject 
Management Institute (PMI) Budapest Magyar Tagozatanovember 6-án. Az eseményen az 
érdeklődők hasznos információkkal gazdagodhatnak a kockázatkezelés, a big data analízis, 
vagy éppen a közösségi médiahasználat projektmenedzseri vonatkozásairól. A 
kezdeményezéshez szorosan kapcsolódó „Az Év Projektmenedzsere Díj” idei 
nyertese, Kovács Endre, az NMHH Projekt Koordinációs főosztályvezetője is részt vesz az 
eseményen, aki két nappal ezelőtt Lenner Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes 
államtitkártól vehette át az elismerést. 
 
A Qualysoft, hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai tanácsadó és szolgáltató 
vállalkozása a kezdeményezés egyik fő szponzora. A szoftverfejlesztés, üzemeltetés, 
erőforrás biztosítás mellett ugyanis teljes körű projektmenedzsmentet is vállal a cég, amivel 
teljes mértékben átvállalják a határidők betartását, a tervezett költségekhez való 
ragaszkodást. 
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Kővári Zoltán, a Qualysoft operatív vezérigazgató-helyettese, valamint a PMI Budapest, 
Magyar Tagozatának elnökségi tagja elmondta: „A vállalatok sikereiben meghatározó 
szerepe van az eredményesen végrehajtott fejlesztéseknek, projekteknek és az ezek mögött 
álló képzett projektmenedzsereknek, így a Qualysoft is nagy örömmel áll az „Art of Projects 
Conference” konferencia mellé. Szeretnénk, ha az ilyen, és ehhez hasonló kezdeményezések 
hazánkban is nagyobb elismerést biztosítanának a szakma képviselőinek.” 
 

 
 
Kiadvány: PMI Budapest Magyar Tagozat, Facebook oldal 
Link: https://www.facebook.com/PMI.Budapest 
Az Év Projektmenedzsere 2014: Kovács Endre NMHH 

 

November 6-a a projektmenedzsment világnapja 
Kiadvány: PC Pult Online 
Link: http://pcpult.hu/kulvilag/cooltura/november-6-a-a-projektmenedzsment-
vilagnapja.html 
 
A tavalyi év sikere után, idén második alkalommal is megrendezi angol nyelvű projekt 
konferenciáját a Project Management Institute (PMI) Budapest Magyar Tagozata november 
6-án. A nemzetközi szakembereket felvonultató eseményen az érdeklődők hasznos 
információkkal gazdagodhatnak a kockázatkezelés, a big data analízis, vagy éppen a 
közösségi médiahasználat projektmenedzseri vonatkozásairól. 
 
A projektmenedzseri szakma ismertségét és elismertségét célzó Nemzetközi 
Projektmenedzsment Világnapot minden év novemberének első csütörtökén rendezik meg 
szerte a világon, 2013 óta Magyarországon is.  A magyar szakmai élet fejlettsége, a 
szervezetek együttműködése és a hazánkat is érintő nagyszabású nemzetközi projektek mind 
időszerűvé tették, hogy Magyarország is csatlakozzon az eredetileg Egyesült Állomokból 
induló kezdeményezéshez, és ezáltal itthon is nagyobb elismertséget kapjon a szakma.  A 
Magyarországon a PMI Budapest által szervezett „Art of Projects Conference” címen futó 
egész napos konferencia várhatóan idén is több száz érdeklődőt vonz majd. 
 
A kezdeményezéshez szorosan kapcsolódó „Az Év Projektmenedzsere Díj” idei nyertese, 
Kovács Endre, az NMHH Projekt Koordinációs főosztályvezetője is részt vesz az eseményen, 
aki két nappal ezelőtt Dr. Lenner Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkártól 
vehette át a rangos elismerést. A nyertes a digitális átállás folyamatának előkészítéséért és 
teljes lebonyolításáért, koordinációjáért vehette át a díjat. 
A Qualysoft, hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai tanácsadó és szolgáltató 
vállalkozása a kezdeményezés egyik fő szponzoraként pontosan tisztában van a 
projektmenedzseri szakma jelentőségével. A szoftverfejlesztés, üzemeltetés, erőforrás 
biztosítás mellett ugyanis teljes körű projektmenedzsmentet is vállal a cég, mellyel teljes 
mértékben átvállalják a határidők betartását, a tervezett költségekhez való ragaszkodást. 
 
Kővári Zoltán, a Qualysoft operatív vezérigazgató-helyettese, valamint a PMI Budapest, 
Magyar Tagozatának elnökségi tagja elmondta: „A vállalatok sikereiben meghatározó 
szerepe van az eredményesen végrehajtott fejlesztéseknek, projekteknek és az ezek mögött 



álló képzett projektmenedzsereknek, így a Qualysoft is nagy örömmel áll az „Art of Projects 
Conference” konferencia mellé. Szeretnénk, ha az ilyen, és ehhez hasonló kezdeményezések 
hazánkban is nagyobb elismerést biztosítanának a szakma képviselőinek.” 

A konferencia programjáról bővebb tájékoztatás itt olvasható. 
 

2014. november 7. 
 
2014. november 9. 
 
Kiadvány: PMI Budapest Magyar Tagozat, Facebook oldal 
Link: https://www.facebook.com/PMI.Budapest 
 
2014. november 4-én, a Nemzetközi Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan, Dr. Lenner 
Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkár átadta az Év Projektmenedzsere díjat. A 
Projektmenedzsment Kiválósági Tábla által meghirdetett és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
védnöksége alatt álló elismerést idén Kovács Endre, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezetője vehette át. 
http://www.pmsz.hu/ev-projektmenedzsere-dij2014 
 

 

http://www.pmi.hu/images/ArtofProjects2014/PMIAOFP2014invitation.jpg
https://www.facebook.com/PMI.Budapest
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