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A PMSz junior projektmenedzsment versenyének kiírása (2022 évad) 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSz) a projektmenedzsment szakma népszerűsítése érdekében 
2022-ben is meghirdeti felkészültségi versenyét, junior projektmenedzsment verseny néven. 

1 A verseny résztvevői és nyertesei 

1.1 A versenyt a 2021/2022 tanév legalább egy félévében felsőoktatási intézményben tanulókból álló 
három fős csapatok számára írjuk ki. Egy felsőoktatási intézményből több csapat is jelentkezhet.  

1.2 A PMSz Elnöksége fenntartja a jogot arra, hogy 
a) kiemelten magas számú jelentkező csapat esetén a versenybe történő jelentkezési szakaszt a 

kiírásban szereplő határidő előtt lezárja. A jelentkezés esetleges lezárását a PMSz honlapján 
tesszük közzé és az a bejelentés napján éjfélkor lép életbe; illetve 

b) a versenyt felfüggessze, amennyiben a jelentkezési határidőig kevesebb, mint öt jelentkező csapat 
lenne. 

1.3 A jelentkező csapatok közül a Szervezőbizottság által kiválasztott legfeljebb kilenc csapat az online 
módon lebonyolításra kerülő szóbeli középdöntőben méri össze a tudását. Közülük kerül kiválasztásra 
a döntőbe jutó három csapat. 

1.4 A verseny győztese a szintén online szóbeli döntőben legmagasabb pontszámot elérő csapat. A győztes 
csapat tagjai 
a) a PMSz Elnöksége által adományozott tárgyjutalmat, valamint a tárgyévre ingyenes PMSz tagságot 

kapnak; továbbá 
b) a PMSz szervezeti tagjai által adományozott jutalomban részesülnek. 
c) Pontszámegyenlőség esetén a jutalom megosztható. 

1.5 A verseny eredményhirdetése a 37. Körkapcsoláson lesz. A helyezettek nevét és eredményeit a 
Körkapcsolás után tesszük közzé a PMSz honlapján. 

2 A verseny lebonyolítása 

2.1 A csapatok a PMverseny@pmsz.hu elektronikus levélcímre 2022. február 28. éjfélig küldött levéllel 
jelentkezhetnek a versenybe. A jelentkezés elvárt részei az alábbiak  
a) A kiíráshoz tartozó jelentkezési űrlapban szereplő kötelezően kitöltendő adatok megadása (a 

csapat és annak a felsőoktatási intézménynek a neve, amelynek /jelenlegi vagy volt/ hallgatói a 
csapat tagjai). Ha a csapat tagjai különböző intézmény hallgatói, akkor válasszák ki azt, amelyiket 
képviselni akarják. A csapatok egy tartaléktagot is megnevezhetnek.  

b) A csapat tagjainak szakmai önéletrajza (beleértve a tartaléktagot is, ha van). 
c) egy PowerPoint prezentációban  

c1. egy-egy dián a csapattagok bemutatkozása. annak megjelölésével, hogy kinek mi lesz a szerepe 
a csapatban; 

c2. a PMSz honlapján 2022. február 1-jén megjelenő feladatban szereplő kérdésekre adott 
válaszok, legfeljebb 3 dia terjedelemben; illetve  

c3. egy, a csapat által választott olyan téma indoklással történő bemutatása (legfeljebb 3 dia 
terjedelemben), ami véleményük szerint meghatározó lesz a következő öt évben a 
projektmenedzsment szakma művelői számára. 

d) A versenyző csapatokat az elektronikus levélcímükkel azonosítjuk. A versenyben egy csapatnak 
mindig ugyanazt az elektronikus levélcímet kell használnia, mint amivel a versenybe jelentkezett. 

2.2 A versenyző csapatok jelentkezésükről elektronikus úton visszaigazolást kapnak. 

mailto:PMverseny@pmsz.hu


A PMSz junior projektmenedzsment versenyének kiírása (2022 évad) 

2 

2.3 A csapatok jelentkezését a Versenybizottság rangsorolja, az egyéni bemutatkozások, a kitűzött 
feladatra adott válasz, illetve a választott téma várható hatásának és a kapcsolódó trendek 
bemutatásának szempontjai szerint. 

2.4 Az online szóbeli középdöntőben a jelentkező csapatok közül a rangsor elején szereplő helyezettek 
(legfeljebb kilenc csapat) vehet részt. A jelentkezők az elektronikus levélcímükön 2022. március 15-ig 
értesítést kapnak arról, hogy bejutottak-e a szóbeli fordulóba. 

2.5 Az online szóbeli középdöntő 2022. április 8-án pénteken kerül megrendezésre. 
a) A középdöntőbe jutott csapatok az előző naptól férhetnek hozzá a középdöntő feladatához, 

melynek megoldását egy PowerPoint prezentációban kérjük feltölteni 2022. április 8. délig. 
b) A középdöntő napján megnyitott ún. „virtuális szobában” mutathatják be a csapatok a 

megoldásukat legfeljebb 15 percben. A szóbeli középdöntő fél napig tart. 
c) A középdöntő lebonyolításának technikai részleteit és részletes szabályait az érintett csapatok 

2022. április elsejéig kapják meg. 

2.6 A verseny a járványhelyzettől függően online vagy jelenléti szóbeli döntője 2022. május 6-án pénteken 
kerül megrendezésre. 
d) Az online módon rendezett döntő lebonyolítása hasonló a verseny középdöntőjéhez, azzal az 

eltéréssel, hogy a csapatok több időt kapnak a megoldásuk bemutatásra. 
e) A döntő lebonyolításának technikai részleteit és részletes szabályait az érintett csapatok 2022. 

április 30-ig kapják meg. 

3 A verseny szervezői, a feladatok kitűzői és a szóbeli fordulók értékelői 

3.1 A 2022-es versenyévad Szervezőbizottságának tagjai (névsor szerint) 

Blaskovics Bálint PhD (PMP, Budapesti Corvinus Egyetem) 
Cserna József (IPMA-A, PMSz elnök) 
Czimbalmos Zsolt (PMP, ACP, PBA, ProMan Consulting Kft.) 
Klimkó Gábor PhD (PMP, PMSz elnökhelyettes) 
Kovács Ildikó (tanácsadó, PMSz titkárságvezető) 

3.2 A feladatokért a Szervezőbizottság felel. A feladatok kitűzésére a Szervezőbizottság 
a) a PMSz szervezeti tagjait kéri fel, illetve  
b) a projektmenedzsment területén járatos, tapasztalt és az elméletben felkészült kollégákat is 

felkérhet. 

3.3 A szóbeli fordulókban a csapatok teljesítményét a Zsűri értékeli, melynek tagjai  
a) A PMSz elnöke 
b) a forduló feladatait kitűző PMSz szervezeti tag(ok) képviselő(i) 
c) a Szervezőbizottság tagjai. 
d) A Szervezőbizottság szükség esetén további Zsűritagokat is felkérhet. 

Budapest, 2022. január 26. 

 

 

 Cserna József Klimkó Gábor 
 PMSz elnök PMSz elnökhelyettes, oktatási felelős 


