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Online 

 
mti.hu  
2015.11.03 11:46.51 
RÖVIDHÍR - Átadták az Év projektmenedzsere díj 2015. évi elismeréseit  
 
Budapest, 2015. november 3., kedd (MTI) - Balaton László, az Erste Bank Hungary 
projekt portfólió menedzsment osztályának vezetője kapta a 2015. évi Év 
projektmenedzsere díjat a devizahiteles elszámolási projektért, különdíj elismerésben 
részesült Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki igazgatója a győri Audi, a 
kecskeméti Mercedes-Benz, valamint a Miskolcon létrehozott Takata légzsákgyár első 
telephelyének létrehozásáért. 
 
Az elismeréseket kedden adták át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment 
naphoz kapcsolódóan. 
 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke a díjátadási 
ünnepségen kiemelte, hogy a projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a 
jövő gazdasági versenyében, a siker a versenyszférában és a közszférában azon is 
múlik, sikerül-e megtalálni a hatékony utat a kijelölt célok mellé. 
 
 
mti.hu  
2015.11.03 12:26.46  
Átadták az Év projektmenedzsere díj 2015. évi elismeréseit  
 
Budapest, 2015. november 3., kedd (MTI) - Balaton László, az Erste Bank Hungary 
projekt portfólió menedzsment osztályának vezetője kapta a 2015. évi Év 
projektmenedzsere díjat a devizahiteles elszámolási projektért, különdíj elismerésben 
részesült Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki igazgatója a győri Audi, a 
kecskeméti Mercedes-Benz, valamint a Miskolcon létrehozott Takata légzsákgyár első 
telephelyének létrehozásáért. 
 
Az elismeréseket kedden adták át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment 
naphoz kapcsolódóan. 
 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a jövő gazdasági versenyében, a 
siker a versenyszférában és a közszférában azon is múlik, sikerül-e megtalálni a 
hatékony utat a kijelölt célok mellé. 
 
A miniszter ismertette, hogy nemzetközi előrejelzések szerint a projektmenedzserek 
egyre keresettebbek lesznek a piacon, a következő években ebben a szakmában több 
tízmillió új álláshely létrejöttével számolnak a világon. 
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Varga Mihály kitért arra, hogy a vállalkozók, a vállalatok és a menedzserek sikeres 
munkájának is köszönhetően a magyar gazdaságnak egyre kedvezőbbek a jövőbeli 
kilátásai. Tavaly a bruttó hazai termék 3,7 százalékkal bővült, ezzel jócskán felülmúlta 
az uniós átlagot, a múlt évi GDP-arányos beruházási ráta elérte a 21,7 százalékot, és 25 
éve nem volt olyan magas a munkában állók száma, mint a legutóbbi hónapokban. 
 
A magyar gazdaság feladataival kapcsolatban Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány 
előrelépést kíván elérni az uniós támogatások igénybevételének felgyorsításában, a 
hitelezési aktivitás növelésében, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakításában, a 
beruházások, a lakásépítések ösztönzésében. 
 
Felidézte, hogy 2014-2020 között 12 ezer milliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezik 
Magyarországra, ennek 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja az 
ország, ez minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő programjának megvalósítását 
teszi lehetővé. 
 
Köszöntőjében Varga Mihály miniszter gratulált a tavalyi Év projektmenedzsere díj 
nyertesének, Kovács Endrének, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
főosztályvezetőjének, aki az idei nemzetközi megmérettetésen harmadik helyet 
szerzett a digitális átállás projekttel ausztrál és dél-koreai projektmenedzserek mögött. 
 
Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsment mára önálló tudománnyá fejlődött, és Magyarországon is egyre 
több szakember rendelkezik a nemzetközi projektmenedzser minősítés különböző 
fokozatával. 
 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és több szakmai szervezet által működtetett 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla az idén áprilisban hirdette meg a díj elnyerésére 
szóló pályázatot, amelynek döntőjébe nyolc jelölt jutott, közülük választották ki a 
nyerteseket. 
 
 
kormany.hu  
2015.11.03 13:02.07  
Sikeres projektmenedzsereket díjazott Varga Mihály  
 
A siker a verseny- és a közszférában is azon múlik, hogy a jól kijelölt célok mellé sikerül-
e megtalálni a hatékony utat, és azon sikerül-e végig is haladni - emelte ki Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter "Az év projektmenedzsere" díj átadásán. A Nemzetközi 
Projektmenedzsment Naphoz kapcsolódóan idén tizenötödik alkalommal adták át a 
civil szervezetek által alapított elismerést. 
 
Magyarország további fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő képzettségű és 
tudású szakemberek bevonása az állami és az üzleti szféra projektjeibe, valamint 
magas szintű tudásuk integrálása a gyakorlatba - szögezte le Varga Mihály, hozzátéve: 
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a nemzetközi gazdasági előrejelzések szerint a következő években több mint tízmillió új 
projektmenedzseri álláshely létrejöttével számolnak világszerte. 
 
A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az elismerésre jelöltek között a 
hagyományosan projektjellegűnek számító feladatok között - amilyen egy-egy új 
nagyvállalati telephely megépítése, illetve bővítése -a devizahiteles elszámoláshoz, a 
fair banki szabályok bevezetéséhez, illetve a forintosításhoz kapcsolódó nagyszabású 
feladatok megvalósítói is szerepelnek. 
 
Varga Mihály úgy véli, az elkövetkező években fokozottan lesz szükség felkészült és 
kiváló problémamegoldó képességekkel rendelkező projektmenedzserekre. Mint 
mondta: a 2020-ig tartó uniós programozási időszakban összesen több mint 34 milliárd 
eurónyi támogatás érkezik hazánkba. Ez a szükséges hazai társfinanszírozással együtt 
mintegy 12 ezer milliárd forintos fejlesztést jelent az évtized hátralevő részében. 
Ezeknek a pénzeszközöknek a 60 %-át közvetlenül a gazdaságfejlesztésre, 
versenyképességünk emelésére fordítjuk - emelte ki a szakminiszter. 
 
Az év projektmenedzsere díjat minden évben a szakma hazai szervezetei közösen 
hirdetik meg, és ők is tesznek javaslatot a díjazott személyére. Magát a díjazást az 
ezeknek a szervezeteknek a képviselőiből létrejött Projektmenedzsment Kiválóság 
Tábla végzi. Idén az elismerést Balaton László közgazdász, az Erste Bank Portfólió 
Menedzsment Osztályának vezetője vehette át Varga Mihálytól, a díj fővédnökétől. 
Különdíjban Benkei Sándor építészmérnök, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki igazgatója 
részesült. 
 
index.hu  
2015.11.03 14:51.04  
Négy dolog, amit ha betart, nem esik szét minden a keze között  
 
Az év projektmenedzserét megkérdeztük, mire érdemes figyelni, ha belevágunk 
bármibe. 
 
Van egy jó ötlete, de képtelen végigvinni? Megbízzák egy nagy feladattal a 
munkahelyén, de nem jut vele semmire? Elhúzódik a megvalósítás, drágább lesz, mint 
hitte volna, hiába gürcöl és éjszakázik, a végén önre dühös a főnöke, az ügyfél és még 
kollégái is megutálják egy életre? Egy projektet sikeresen végigvinni egyáltalán nem 
könnyű, de ha néhány dolgot szem előtt tartunk, elkerülhető, hogy teljesen 
félrecsússzanak a dolgok. 
 
Balaton László az Ersténél vezényelt le egy viszonylag nagy projektet egy jogszabályi 
átállással összefüggésben, kedden megválasztották érte az év projektmenedzserének, 
most Varga Mihály NGM-miniszter adta át a díjata Magyar Projektmenedzsment 
Szövetség keddi eseményén. 
 
Balaton Lászlótól pedig azt kértük, mondja el, mire érdemes figyelni, ha valaki belevág 
egy bonyolultabb feladatba. 
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1. Legyenek pontosan definiálva a célok. 
 
Ez nagyon banálisan hangzik, ennek ellenére sokszor már itt elbukik minden. Ha nem 
lehet tudni, hogy egészen pontosan mit akarunk elérni, nincs pontosan meghatározva 
az, hogy hová szeretnénk eljutni, gyakorlatilag lehetetlen megítélni, hogy jó irányba 
haladunk-e. Elválasztani a fontos és nem fontos dolgokat, meghatározni a szükséges 
erőforrásokat, megtervezni a lépéseket csak úgy lehet, ha teljesen világos, hogy hová 
szeretnénk eljutni. Hogy lehetne sikeres bármi, ha nem tudjuk azt sem, hogy mit 
tekintünk eredménynek? 
 
2. Fontos a csapat 
 
A nagyobb feladatok végrehajtása általában több, néha több száz ember összehangolt 
munkáját igényli, és hiába találtunk ki mindent papíron, ha aztán a gyakorlatban 
elbukik, mert nem az alkalmas emberekre bíztuk a végrehajtást. 
 
"Egy nagy projektben nem lehet minden feladatot központilag irányítani, ahol csak 
lehet, törekedni kell a felelősségek minél alacsonyabb szintre történő delegálására. 
Támogatni kell a felelősségtudat kialakulását, amelyet segítenek az apró 
figyelmességek, az emberekre való odafigyelés, a szép szó és a figyelem" - mondta 
Balaton. 
 
3. Fontos az érintett-menedzsment 
 
Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy érdemes szélesebb kontextusban vizsgálni az adott 
folyamatot, feltérképezni a projekt érintettjeit, azt, hogy kitől függ a végrehajtás 
sikere, kinek mik az érdekei és ezek hogyan hatnak egymásra. Sokszor egymással 
konfliktusban lévő érdekeket kell összehangolni ahhoz, hogy a dolgok működjenek, 
ehhez azonban fel kell ismerni az elvárásokat. Ahhoz, hogy sikeresen jöjjünk ki a 
dologból, rendszeresen kommunikálnunk kell az érintettekkel. 
 
Gondoljunk például egy útfelújításra: az önkormányzat azt szeretné, hogy meglegyen 
az út a választásokig, a környéken lakók, hogy ne zajongjanak sokat, az adófizetők, 
hogy ne legyen túl drága, és legyen jó minőségű, ezen kívül megjelennek a szakmai 
elvárások, határidők, munkások, beszállítók, intézmények, hivatalok érdekei. A 
projektnél ezeket mind figyelembe kell venni. 
 
4. Időben fel kell ismerni a kockázatokat! 
 
Bármennyire is jó embereket válogattunk össze, feltérképeztük az érintettek érdekeit, 
és világosan meghatároztuk, hogy mik a célok, akkor is számtalan ponton még 
félrecsúszhat a megvalósítás. 
 
Csúszó határidők, megugró költségek, emberi tényezők - akármi közbe jöhet, ami miatt 
borulnak az elképzeléseink. Hatalmas szükség van ezért jó helyzetfelismerésre és arra, 
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hogy időben azonosítsuk a kockázatokat, ne jussunk el a tűzoltásig. "Azelőtt kell 
felismerni helyzetet, mielőtt bekövetkezne" - mondta Balaton. 
 
 
piacesprofit.hu  
2015.11.04 09:33.03  
Itt lesz a több millió új állás  
 
Projektmenedzserekre nagy szükség lesz az álláspiacon, becslések szerint az 
elkövetkező hat évben 16 millió ilyen új álláshely fog létrejönni. A Magyarországra 
érkező uniós pénzek felhasználásában is egyre nagyobb szerepet kapnak a képzett 
szakemberek. 
 
Nagy szükség lesz jó projektmenedzserekre 
 
Amíg a technológiai forradalom munkahelyek ezreit törli el, addig más területeken 
viszont milliószámra jönnek létre új állások. Mint azt korábban megírtuk, a postások és 
a favágók aggódhatnak a jövőjük miatt, ám lehet, hogy projektmenedzserként 
megállhatják majd a helyüket. 
 
"A becslések szerint 2014-2020 között 16 millió projektmenedzsmenttel összefüggő új 
munkahely jön létre a világon" - mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment 
Szövetség elnöke a szövetség díjátadó ünnepségén. Persze az új 
projektmenedzsereknek komoly felelőssége lesz: a szakember szerint a projektek több 
mint egyharmada túllépi a rendelkezésre álló költségkeretet (35,9%). "A 2014-2020 
között hazánkba érkező 12 ezer milliárd forint értékű uniós pénzek hatékony 
felhasználása kapcsán is intő jel kell, hogy legyen az a 13,5%-os kockázati arány, amely 
pénzre lefordítva 1620 milliárd forintnak felel meg. Ezért a projektmenedzsment-
képzés beépítése az oktatási rendszerbe kiemelten fontos. Az utóbbi években ezzel 
kapcsolatban mindenképpen pozitív tendenciát látunk"- hangsúlyozta Cserna József. 
"Összhangban az ipari forradalom mostani szakaszával a termelési- és a 
gondolkodásmód is változik. Míg a feladatok komplexitása és a hozzáadott érték 
szerepe nő, addig a költségkeret és a rendelkezésre álló idő csökken. Ezzel nő a piaci 
igény a felelősségteljes, szolgáltatásként megvásárolható vezetői, lebonyolítási 
képességek iránt és egyre inkább külön szakmává válik." - hangsúlyozta az eseményen 
Benkei Sándor az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki igazgatója. 
Nincs ember, aki van, az nem kell 
A gazdaság egyre több szereplőjénél merül fel a probléma, hogy a fejlődés gátja a 
munkaerőhiány. Bizonyos területeken már szinte lehetetlen szakembert találni. Aki 
van, az meg mégsem kell a cégeknek. 
 
 
profitline.hu  
2015.11.03 16:16.38  
A projektek egyharmada túllépi a költségkeretet  
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Minden hatodik projekt pénzügyi szempontból kimondottan kockázatosnak számít, 
míg több mint egyharmaduk túllépi az eredetileg rendelkezésre álló költségkeretet, 
derült ki a Magyar Projektmenedzsment Szövetség díjátadóján. Az esemény 
fővédnöke, Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszter által átadott díj győztese Balaton 
László közgazdász lett, míg Benkei László építészmérnök különdíjat nyert. 
 
Idén 15. alkalommal ítélték oda az Év Projektmenedzsere Díjat, melyet a szakma 
legkiválóbb magyarországi szakemberei közül választottak ki. A kompetencia alapú "Év 
Projektmenedzsere Díj" pályázati kiírás elsősorban a pályázó projektmenedzser 
képességeire, tapasztalataira, eredményeire építve minősít. 
 
"A becslések szerint 2014-2020 között 16 millió projektmenedzsmenttel összefüggő új 
munkahely jön létre a világon. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a projektek több mint 
egyharmada túllépi a rendelkezésre álló költségkeretet (35,9%). A 2014-2020 között 
hazánkba érkező 12 ezer milliárd forint értékű uniós pénzek hatékony felhasználása 
kapcsán is intő jel kell, hogy legyen az a 13,5%-os kockázati arány, amely pénzre 
lefordítva 1620 milliárd forintnak felel meg. Ezért a projektmenedzsment-képzés 
beépítése az oktatási rendszerbe kiemelten fontos. Az utóbbi években ezzel 
kapcsolatban mindenképpen pozitív tendenciát látunk"- hangsúlyozta 
megnyitóbeszédében Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. 
 
Az esemény díszvendége, egyben fővédnöke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
a díjak átadásakor kiemelte: "Szeretnénk, hogy az elkövetkezendő években beérkező 
uniós források erősítsék a beruházások volumenét, mely így ösztönzőleg hat a 
munkaerőpiaci folyamatokra is. A hatékony felhasználáshoz azonban nélkülözhetetlen 
szükség van az ország legkiválóbb projektmenedzsereire." 
 
Az idei nyertes Balaton László közgazdász, az Erste Bank Hungary Projekt Portfólió 
Menedzsment Osztályának vezetőjeként a devizahiteles elszámolási projektért volt 
felelős. A díjazott sikeresen tudta összehangolni a deviza- és forinthiteles ügyfelek 
fogyasztói kölcsöneire vonatkozó 2014. évi jogszabályi elvárásokat a fair banki 
szabályok bevezetésével. A nyolc jelöltből kiválasztott győztes a díjátadón elmondta: 
"Egy nagyprojektben nem lehet minden feladatot központilag irányítani. Ezért nagy 
érték a munkatársak proaktivitása, így ahol csak lehet, törekedni kell a felelősségek 
minél alacsonyabb szintre történő delegálására. Emellett támogatni kell a 
felelősségtudat kialakulását, amelyet segítenek az apró mindennapi figyelmességek, az 
emberekre való odafigyelés, a szép szó és a figyelem." 
 
Az idei év különdíjasa Benkei Sándor építészmérnök, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki 
igazgatója lett. A díjazott többek között a győri Audi, a kecskeméti Mercedes-Benz, 
valamint a Miskolcon létrehozott Takata légzsákgyár első telephelyének létrehozásáért 
volt felelős. A zöldmezős beruházás keretében egy 63 ezer m2-es gyárüzem jött létre 
14 különböző funkciójú épületben. A projekt lefedte az összes lehetséges mérnöki 
szolgáltatást. "Összhangban az ipari forradalom mostani szakaszával a termelési- és a 
gondolkodásmód is változik. Míg a feladatok komplexitása és a hozzáadott érték 
szerepe nő, addig a költségkeret és a rendelkezésre álló idő csökken. Ezzel nő a piaci 
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igény a felelősségteljes, szolgáltatásként megvásárolható vezetői, lebonyolítási 
képességek iránt és egyre inkább külön szakmává válik." - hangsúlyozta Benkei Sándor. 
 
A 2014-es győztes Kovács Endre, aki Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Projekt 
Koordinációs Főosztályvezetőjeként a digitális átállásért felelt, idén harmadik lett az 
IPMA (Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség) nemzetközi "Év 
Projektmenedzsere" versenyén. A mai napon szerzett díjával Balaton László 
automatikus indulási jogot szerzett a jövő évi versenyre is. 
 
 
gazdasagportal.hu  
2015.11.03 17:25.25  
Átadták az Év projektmenedzsere díj 2015. évi elismeréseit  
 
Balaton László, az Erste Bank Hungary projekt portfólió menedzsment osztályának 
vezetője kapta a 2015. évi Év projektmenedzsere díjat a devizahiteles elszámolási 
projektért, különdíj elismerésben részesült Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki 
igazgatója a győri Audi, a kecskeméti Mercedes-Benz, valamint a Miskolcon létrehozott 
Takata légzsákgyár első telephelyének létrehozásáért. Az elismeréseket kedden adták 
át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment naphoz kapcsolódóan. 
 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a jövő gazdasági versenyében, a 
siker a versenyszférában és a közszférában azon is múlik, sikerül-e megtalálni a 
hatékony utat a kijelölt célok mellé. 
 
A miniszter ismertette, hogy nemzetközi előrejelzések szerint a projektmenedzserek 
egyre keresettebbek lesznek a piacon, a következő években ebben a szakmában több 
tízmillió új álláshely létrejöttével számolnak a világon. 
 
Varga Mihály kitért arra, hogy a vállalkozók, a vállalatok és a menedzserek sikeres 
munkájának is köszönhetően a magyar gazdaságnak egyre kedvezőbbek a jövőbeli 
kilátásai. Tavaly a bruttó hazai termék 3,7 százalékkal bővült, ezzel jócskán felülmúlta 
az uniós átlagot, a múlt évi GDP-arányos beruházási ráta elérte a 21,7 százalékot, és 25 
éve nem volt olyan magas a munkában állók száma, mint a legutóbbi hónapokban. 
 
A magyar gazdaság feladataival kapcsolatban Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány 
előrelépést kíván elérni az uniós támogatások igénybevételének felgyorsításában, a 
hitelezési aktivitás növelésében, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakításában, a 
beruházások, a lakásépítések ösztönzésében. 
 
Felidézte, hogy 2014-2020 között 12 ezer milliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezik 
Magyarországra, ennek 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja az 
ország, ez minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő programjának megvalósítását 
teszi lehetővé. 
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Köszöntőjében Varga Mihály miniszter gratulált a tavalyi Év projektmenedzsere díj 
nyertesének, Kovács Endrének, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
főosztályvezetőjének, aki az idei nemzetközi megmérettetésen harmadik helyet 
szerzett a digitális átállás projekttel ausztrál és dél-koreai projektmenedzserek mögött. 
 
Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsment mára önálló tudománnyá fejlődött, és Magyarországon is egyre 
több szakember rendelkezik a nemzetközi projektmenedzser minősítés különböző 
fokozatával. 
 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és több szakmai szervezet által működtetett 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla az idén áprilisban hirdette meg a díj elnyerésére 
szóló pályázatot, amelynek döntőjébe nyolc jelölt jutott, közülük választották ki a 
nyerteseket. 
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stop.hu  
2015.11.03 13:25.35  
Az Év projektmenedzsere díj 2015. évi elismeréseit Átadták  
 
Balaton László, az Erste Bank Hungary projekt portfólió menedzsment osztályának 
vezetője kapta a 2015. évi Év projektmenedzsere díjat a devizahiteles elszámolási 
projektért, különdíj elismerésben részesült Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki 
igazgatója a győri Audi, a kecskeméti Mercedes-Benz, valamint a Miskolcon létrehozott 
Takata légzsákgyár első telephelyének létrehozásáért. 
 
Az elismeréseket kedden adták át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment 
naphoz kapcsolódóan. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke 
kiemelte, hogy a projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a jövő gazdasági 
versenyében, a siker a versenyszférában és a közszférában azon is múlik, sikerül-e 
megtalálni a hatékony utat a kijelölt célok mellé. 
A miniszter ismertette, hogy nemzetközi előrejelzések szerint a projektmenedzserek 
egyre keresettebbek lesznek a piacon, a következő években ebben a szakmában több 
tízmillió új álláshely létrejöttével számolnak a világon. Varga Mihály kitért arra, hogy a 
vállalkozók, a vállalatok és a menedzserek sikeres munkájának is köszönhetően a 
magyar gazdaságnak egyre kedvezőbbek a jövőbeli kilátásai. Tavaly a bruttó hazai 
termék 3,7 százalékkal bővült, ezzel jócskán felülmúlta az uniós átlagot, a múlt évi 
GDP-arányos beruházási ráta elérte a 21,7 százalékot, és 25 éve nem volt olyan magas 
a munkában állók száma, mint a legutóbbi hónapokban. A magyar gazdaság 
feladataival kapcsolatban Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány előrelépést kíván 
elérni az uniós támogatások igénybevételének felgyorsításában, a hitelezési aktivitás 
növelésében, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakításában, a beruházások, a 
lakásépítések ösztönzésében. Felidézte, hogy 2014-2020 között 12 ezer milliárd forint 
uniós fejlesztési forrás érkezik Magyarországra, ennek 60 százalékát közvetlenül 
gazdaságfejlesztésre fordítja az ország, ez minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő 
programjának megvalósítását teszi lehetővé. Köszöntőjében Varga Mihály miniszter 
gratulált a tavalyi Év projektmenedzsere díj nyertesének, Kovács Endrének, a Nemzeti 
Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) főosztályvezetőjének, aki az idei nemzetközi 
megmérettetésen harmadik helyet szerzett a digitális átállás projekttel ausztrál és dél-
koreai projektmenedzserek mögött. Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment 
Szövetség elnöke kiemelte, hogy a projektmenedzsment mára önálló tudománnyá 
fejlődött, és Magyarországon is egyre több szakember rendelkezik a nemzetközi 
projektmenedzser minősítés különböző fokozatával. A Magyar Projektmenedzsment 
Szövetség és több szakmai szervezet által működtetett Projektmenedzsment Kiválóság 
Tábla az idén áprilisban hirdette meg a díj elnyerésére szóló pályázatot, amelynek 
döntőjébe nyolc jelölt jutott, közülük választották ki a nyerteseket. 
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ma.hu  
2015.11.04 06:01.14  
Átadták az Év projektmenedzsere díj 2015. évi elismeréseit  
 
Az elismeréseket kedden adták át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment 
naphoz kapcsolódóan. 
 
Balaton László, az Erste Bank Hungary projekt portfólió menedzsment osztályának 
vezetője kapta a 2015. évi Év projektmenedzsere díjat a devizahiteles elszámolási 
projektért, különdíj elismerésben részesült Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki 
igazgatója a győri Audi, a kecskeméti Mercedes-Benz, valamint a Miskolcon létrehozott 
Takata légzsákgyár első telephelyének létrehozásáért. Az elismeréseket kedden adták 
át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment naphoz kapcsolódóan. Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a jövő gazdasági versenyében, a 
siker a versenyszférában és a közszférában azon is múlik, sikerül-e megtalálni a 
hatékony utat a kijelölt célok mellé. A miniszter ismertette, hogy nemzetközi 
előrejelzések szerint a projektmenedzserek egyre keresettebbek lesznek a piacon, a 
következő években ebben a szakmában több tízmillió új álláshely létrejöttével 
számolnak a világon. Varga Mihály kitért arra, hogy a vállalkozók, a vállalatok és a 
menedzserek sikeres munkájának is köszönhetően a magyar gazdaságnak egyre 
kedvezőbbek a jövőbeli kilátásai. Tavaly a bruttó hazai termék 3,7 százalékkal bővült, 
ezzel jócskán felülmúlta az uniós átlagot, a múlt évi GDP-arányos beruházási ráta elérte 
a 21,7 százalékot, és 25 éve nem volt olyan magas a munkában állók száma, mint a 
legutóbbi hónapokban. A magyar gazdaság feladataival kapcsolatban Varga Mihály 
kiemelte, hogy a kormány előrelépést kíván elérni az uniós támogatások 
igénybevételének felgyorsításában, a hitelezési aktivitás növelésében, a rugalmasabb 
munkaerőpiac kialakításában, a beruházások, a lakásépítések ösztönzésében. Felidézte, 
hogy 2014-2020 között 12 ezer milliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezik 
Magyarországra, ennek 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja az 
ország, ez minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő programjának megvalósítását 
teszi lehetővé. Köszöntőjében Varga Mihály miniszter gratulált a tavalyi Év 
projektmenedzsere díj nyertesének, Kovács Endrének, a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) főosztályvezetőjének, aki az idei nemzetközi megmérettetésen 
harmadik helyet szerzett a digitális átállás projekttel ausztrál és dél-koreai 
projektmenedzserek mögött. Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség 
elnöke kiemelte, hogy a projektmenedzsment mára önálló tudománnyá fejlődött, és 
Magyarországon is egyre több szakember rendelkezik a nemzetközi projektmenedzser 
minősítés különböző fokozatával. A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és több 
szakmai szervezet által működtetett Projektmenedzsment Kiválóság Tábla az idén 
áprilisban hirdette meg a díj elnyerésére szóló pályázatot, amelynek döntőjébe nyolc 
jelölt jutott, közülük választották ki a nyerteseket. 
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bitport.hu  
2015.11.04 10:17.24  
Az Erste Bank osztályvezetője az év projektmenedzsere  
 
A tizenötödik alkalommal átadott díjat, Balaton László, az bank projektportfólió-
menedzsment osztályának vezetője kapta. 
 
Tizenötödik alkalommal adták át az Év Projektmenedzsere Díjat. A 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által adományozott díjra pályázóknak egy a 
szakmai tevékenységüket bemutató anyagot kellett összeállítani. 
A pályamunkában a projektmenedzseri kompetenciájukat, rátermettségüket, 
problémakezelési módszereiket kellett bizonyítaniuk egy vagy több általuk öt évnél 
nem régebben vezetett és befejezett projekten keresztül. A zsűri - melyben a 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla tagjaként az IVSZ és a Vezető Informatikusok 
Szövetsége is delegáltja is részt vett - a pályázati anyagok és egy meghallgatás alapján 
választotta ki a díjazottat. 
 
Díjat ért a devizahiteles elszámolás 
 
Az idei díjat Balaton László közgazdász, az Erste Bank Hungary Projekt Portfólió 
Menedzsment Osztályának vezetője (fenti képen jobbra), nyerte el a devizahiteles 
elszámolási projekt sikeres lebonyolításáért. A zsűri indoklása szerint Balaton László 
sikeresen tudta összehangolni a deviza- és forinthiteles ügyfelek fogyasztói kölcsöneire 
vonatkozó 2014. évi jogszabályi elvárásokat a fair banki szabályok bevezetésével. 
A zsűri idén is adományozott különdíjat, melyet Benkei Sándor építészmérnök, az 
Óbuda-Újlak Zrt. műszaki igazgatója nyert el. Benkei felelt például a győri Audi, a 
kecskeméti Mercedes-Benz, valamint legutóbb a Miskolcon létrehozott Takata 
légzsákgyár első telephelyének létrehozásáért. Ez utóbbinál 14 különböző funkciójú 
épületet kellett felépíteni mintegy 63 ezer négyzetméternyi összterülettel. A projekt 
lefedte az összes lehetséges mérnöki szolgáltatást. 
 
Az esemény fővédnöke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt, aki 
köszöntőjében arról beszélt, hogy az elkövetkezendő években beérkező uniós források 
hatékony felhasználáshoz nélkülözhetetlenek a kiváló projektmenedzsereik. 
Az eseményen egy nemzetközi sikerről is beszámoltak. A tavalyi győztes, Kovács Endre, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Projekt Koordinációs Főosztályvezetője, aki a 
digitális átállás levezényléséért kapta za elismerést, idén harmadik lett a Nemzetközi 
Projektmenedzsment Szövetség (IPMA - International Project Management 
Association) Év Projektmenedzsere versenyén. 
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webradio.hu  
2015.11.03 12:06.23 
Átadták az Év projektmenedzsere díj 2015. évi elismeréseit  
 
Az elismeréseket kedden adták át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment 
naphoz kapcsolódóan. 
 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke a díjátadási 
ünnepségen kiemelte, hogy a projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a 
jövő gazdasági versenyében, a siker a versenyszférában és a közszférában azon is 
múlik, sikerül-e megtalálni a hatékony utat a kijelölt célok mellé. 
 
 
autopro.hu  
2015.11.03 13:18.01 
Az Audi, a Mercedes és a Takata létrehozásáért osztottak díjakat  
 
Balaton László, az Erste Bank Hungary projekt portfólió menedzsment osztályának 
vezetője kapta a 2015. évi Év projektmenedzsere díjat a devizahiteles elszámolási 
projektért, különdíj elismerésben részesült Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki 
igazgatója a győri Audi, a kecskeméti Mercedes-Benz, valamint a Miskolcon létrehozott 
Takata légzsákgyár első telephelyének létrehozásáért. 
 
Az elismeréseket Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment naphoz 
kapcsolódóan adták át. 
 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a jövő gazdasági versenyében, a 
siker a versenyszférában és a közszférában azon is múlik, sikerül-e megtalálni a 
hatékony utat a kijelölt célok mellé. 
 
A miniszter ismertette, hogy nemzetközi előrejelzések szerint a projektmenedzserek 
egyre keresettebbek lesznek a piacon, a következő években ebben a szakmában több 
tízmillió új álláshely létrejöttével számolnak a világon. 
 
Felidézte, hogy 2014-2020 között 12 ezer milliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezik 
Magyarországra, ennek 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja az 
ország, ez minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő programjának megvalósítását 
teszi lehetővé. 
 
Köszöntőjében Varga Mihály miniszter gratulált a tavalyi Év projektmenedzsere díj 
nyertesének, Kovács Endrének, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
főosztályvezetőjének, aki az idei nemzetközi megmérettetésen harmadik helyet 
szerzett a digitális átállás projekttel ausztrál és dél-koreai projektmenedzserek mögött. 
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Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsment mára önálló tudománnyá fejlődött, és Magyarországon is egyre 
több szakember rendelkezik a nemzetközi projektmenedzser minősítés különböző 
fokozatával. 
 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és több szakmai szervezet által működtetett 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla az idén áprilisban hirdette meg a díj elnyerésére 
szóló pályázatot, amelynek döntőjébe nyolc jelölt jutott, közülük választották ki a 
nyerteseket. 
 
 
gyorplusz.hu  
2015.11.03 12:35.40  
Az Év projektmenedzsere díj - győri kötődéssel  
 
Balaton László, az Erste Bank Hungary projekt portfólió menedzsment osztályának 
vezetője kapta a 2015. évi Év projektmenedzsere díjat a devizahiteles elszámolási 
projektért, különdíj elismerésben részesült Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki 
igazgatója a győri Audi, a kecskeméti Mercedes-Benz, valamint a Miskolcon létrehozott 
Takata légzsákgyár első telephelyének létrehozásáért. 
 
Az elismeréseket kedden adták át Budapesten a nemzetközi projektmenedzsment 
naphoz kapcsolódóan. 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a pályázat fővédnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsmentnek létfontosságú szerepe lesz a jövő gazdasági versenyében, a 
siker a versenyszférában és a közszférában azon is múlik, sikerül-e megtalálni a 
hatékony utat a kijelölt célok mellé. 
A miniszter ismertette, hogy nemzetközi előrejelzések szerint a projektmenedzserek 
egyre keresettebbek lesznek a piacon, a következő években ebben a szakmában több 
tízmillió új álláshely létrejöttével számolnak a világon. 
Varga Mihály kitért arra, hogy a vállalkozók, a vállalatok és a menedzserek sikeres 
munkájának is köszönhetően a magyar gazdaságnak egyre kedvezőbbek a jövőbeli 
kilátásai. Tavaly a bruttó hazai termék 3,7 százalékkal bővült, ezzel jócskán felülmúlta 
az uniós átlagot, a múlt évi GDP-arányos beruházási ráta elérte a 21,7 százalékot, és 25 
éve nem volt olyan magas a munkában állók száma, mint a legutóbbi hónapokban. 
A magyar gazdaság feladataival kapcsolatban Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány 
előrelépést kíván elérni az uniós támogatások igénybevételének felgyorsításában, a 
hitelezési aktivitás növelésében, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakításában, a 
beruházások, a lakásépítések ösztönzésében. 
Felidézte, hogy 2014-2020 között 12 ezer milliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezik 
Magyarországra, ennek 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja az 
ország, ez minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő programjának megvalósítását 
teszi lehetővé. 
Köszöntőjében Varga Mihály miniszter gratulált a tavalyi Év projektmenedzsere díj 
nyertesének, Kovács Endrének, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
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főosztályvezetőjének, aki az idei nemzetközi megmérettetésen harmadik helyet 
szerzett a digitális átállás projekttel ausztrál és dél-koreai projektmenedzserek mögött. 
Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke kiemelte, hogy a 
projektmenedzsment mára önálló tudománnyá fejlődött, és Magyarországon is egyre 
több szakember rendelkezik a nemzetközi projektmenedzser minősítés különböző 
fokozatával. 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és több szakmai szervezet által működtetett 
Projektmenedzsment Kiválóság Tábla az idén áprilisban hirdette meg a díj elnyerésére 
szóló pályázatot, amelynek döntőjébe nyolc jelölt jutott, közülük választották ki a 
nyerteseket. 
 
 

Print 

Magyar Hírlap  
2015.11.04 - 10. oldal  
Felértékelődőben van a projektmenedzserek gazdasági szerepe  
 
*MÉG TOVÁBB KELL ERŐSÍTENI A BANKOK HITELEZÉSÉT 
 
Az Év projektmenedzsere Balaton László, az Erste Bank Hungary projekt-portfólió 
menedzsment osztályának vezetője lett. A szakember lapunknak azt mondta, a 
devizahitelek forintosításánál, a fair bankokról szóló szabályok alkalmazásánál a 
vezetése alatt több mint százötven kollégája dolgozott a négyszázezer ügylet 
hónapokon át tartó átállításán, így munkatársainak is jár az elismerés. Különdíjat 
kapott Benkei Sándor, az Óbuda-Újlak Zrt. műszaki igazgatója a győri Audi, a 
kecskeméti Mercedes- Benz, valamint a Miskolcon létrehozott Takata légzsákgyár első 
telephelyének létrehozásáért. 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség elismeréseit Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a pályázatok fővédnökeként adta át a nemzetközi projektmenedzsment 
naphoz kapcsolódóan. A politikus azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági versenyben 
felértékelődik a projektmenedzsment szerepe. Varga Mihály arról is szólt, hogy a 
projektmenedzserek egyre keresettebbek lesznek, a következő években ebben a 
szakmában több tízmillió új álláshely létrejöttével számolnak a világon. 
A miniszter hangsúlyozta, a vállalkozók, a vállalatok és a menedzserek sikeres 
munkájának is köszönhetően gazdaságunk egyre jobban teljesít. Emlékeztetett: tavaly 
a bruttó hazai termék 3,7 százalékkal bővült, így messze az uniós átlag felett volt. Az 
évi GDP-arányos beruházási ráta elérte a 21,7 százalékot, és huszonöt éves rekordon 
áll a foglalkoztatás. Varga szerint viszont nagy feladat lesz a gazdasági fejlődés tartós 
fenntartása. Ezért a projektmenedzsereknek is alkalmazniuk kell majd a hasznos 
időbeosztást, a költséghatékonyságot és a teljesítés minőségének további javítását. A 
banki hitelezést fel kell pörgetni, és még nagyobb beruházásokra van szükség - mondta 
a díjátadón Varga Mihály. 
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A TARTÓS NÖVEKEDÉS A LÉNYEG A SIKERÜNK ÉRDEKÉBEN 
 
2 PERCES INTERJÚ: CSERNA JÓZSEF a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke 
 
- Mi a szervezetük fő küldetése? 
- Szeretnénk elősegíteni a projektmenedzsment szakma hivatásként való elismerését. 
Ezt a díjat már tizenötödik alkalommal adtuk át, ezzel is kifejezve ennek jelentőségét. 
Szövetségünk nyolc civilszervezettel együttműködve áprilisban hirdette meg a díj 
elnyerésére szóló pályázatot, és nyolc döntőst üdvözölhettünk az eseményen. Közülük 
került ki az Év projektmenedzsere, Balaton László, illetve a különdíjas Benkei Sándor. 
Fontosnak tartjuk azt is, hogy különféle szakmai fórumokon egyeztessünk a 
projektmenedzserekkel, így mindig egy-egy fontos és aktuális téma köré fűzzük fel 
ezeket az eseményeket. 
- Milyen témákkal foglalkoznak leginkább? 
- Szinte minden területről vannak tagjaink. A pályázatoknál például kiemelt projekt 
témák voltak a banki forintosítások, a pénzpiaci folyamatok kezelése, informatikai 
rendszerek és szolgáltatások fejlesztése, az építőipar vagy a büntetés-végrehajtási 
rehabilitáció. Ebből is látszik, hogy elég széles a paletta, amelyből kiválogathattuk a 
díjazottakat. 
- Hány tagjuk van? 
- A szervezetek több száz tagot tömörítenek. Ez azért lényeges, mert egyre nagyobb 
szükség van a projektmenedzserekre, mind itthon, mint pedig a világban. Ilyen rangos 
díjjal ráadásul a szakmai szerepük is felértékelődik, hiszen a projektmenedzsereknek is 
köszönhető, hogy a gazdaság fejlődik. A lényeg, hogy ez a növekedés tartós legyen, 
ebben pedig kulcsszerepet játsszon egy-egy projektmenedzser. Ha elérjük, hogy a 
projektmenedzsment üzleti, gazdasági jelentőségű súllyal bírjon, akkor leszünk igazán 
sikeresek. 
 

Elektronikus 

InfoRádió  
2015.11.03 - 15:28 (hossza: 3 perc)  
Átadták a Projektmenedzsere díj 2015 elismeréseit  
 
Átadták az idei év Projektmenedzsere díj 2015 évi elismeréseit, mondta el a Magyar 
Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Cserna József hozzátette, a többi között a 
banki szektorból, illetve az autóiparból kerültek ki a díjazottak. Kaputa Júlia beszélt 
Cserna Józseffel.  
 
Címkék: gazdaság, építőipar, államigazgatás, tudás, zöldmező, Mercedes, Audi, Takata, 
lakópark, telekommunikáció, büntetés-végrehajtás, integráció.  
 


