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IDŐPONT ELŐADÓ TÉMA 

14.00 – 14.45 MEZEI Ferenc AZ ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS ÚJ IRÁNYA A KÖZIGAZTÁSBAN 

A vállalati HR eszköztár ma már nem nélkülözheti a munkavállalók elkötelezettségének folyamatos nyomon 
követését és fejlesztését. Előadásomban egy innovatív megközelítést mutatok be a munkatársak 
mindennapi tapasztalatainak mérésére és fejlesztésére. 

14.45 – 15.30 ÜRÖGI Tamás SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK HÁLÓJÁBAN 

Szakmai életutunk során számos olyan szervezettel találkozunk, amelyek azonos érdeklődésen alapuló 
közösségek. Már a közoktatásban megjelennek (pl. szakkörök), körül vesznek minket a felsőoktatásban (pl. 
szakkollégiumok) és munkahelyünkön (pl. kamara, szövetségek, vagy akár a VTMSZ). Ezekhez szabadon 
csatlakozhatunk, kimaradhatunk, esetleg igény alapján alapíthatunk egy teljesen újat. Mennyiben határozza 
meg szakmai identitásunkat egy ilyen közeg? Milyen előnyei és hátrányai vannak? Kik ennek a mesterei, 
melyek a kimagasló példák? Miért éri meg alapítónak lenni? Miért éri meg néha értelmezhetetlenül sok 
energiát fektetni egy szervezetbe, mely nem biztos, hogy megtérül? Szakkollégiumi alapító tagként, számos 
közösségi szervezet tagjaként, CMC minősítésre jelentkezőként számot vetek a múlttal és előre tekintek a 
jövőbe. 

15.30 – 16.15 KONTRA József RALLYREPÜLŐ PROJEKTMENEDZSMENT - AVAGY AKINEK KALAPÁCS VAN A KEZÉBEN... 

Mi is az a rallyrepülés, és mi köze van a projektmenedzsmenthez? Előadásomban egyszerre szeretném 
bemutatni ezt a kevésbé ismert sportot, valamint az ott szerzett tapasztalatok hasznosítását a hétköznapi 
projektvezetési tevékenységek során. 

16.15 – 17.00 KISS Tibor SIX SIGMA A KÖZIGAZGATÁSBAN? 

A Six Sigma a gyártóipar után a szolgáltatási szektorban is megkezdte térhódítását, és hozzávetőleg tíz éve a 
hazai pénzintézeti területen is népszerű megközelítés. Van-e potenciál a módszer közigazgatási 
alkalmazására? 
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IDŐPONT ELŐADÓ TÉMA 

14.00 – 14.45 DR. REMETE Gergő CSOKOLÁDÉ 

"Az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Sosem tudhatod mit veszel ki belőle."- mondta Forrest Gump 
elhíresült mondatában. A svájciak 9, mi magyarok körülbelül 4 kg csokoládét eszünk fejenként évente. De 
vajon ismerjük-e élettani és társadalmi hatásait 

14.45 – 15.30 BIELIK Attila MIT CSINÁL A PROJEKTMENEDZSER? 

"….. de most őszintén, mit csinál a projektmenedzser?" Hányszor hallottuk már ezt a kérdést. Viszont ahogy 
a közkeletű mondás tartja, a futballhoz mindenki ért. Éppen ezért az előadás célja ennek bemutatása a 
futball nyelvén keresztül. 

15.30 – 16.15 BÁRTFAI István László A KÖZPONTI ÉS SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK SZÜLETÉSE 

Az elektronikus ügyintézés keretei 2018. január 1. napjától alapjaiban változtak meg. Az egyes 
részfolyamatokat megtestesítő elektronikus ügyintézési szolgáltatások létrehozásának körülményeit mutatja 
be az előadás. 

 


