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Szakmai tevékenységek
1. Az év során összesen 8 egyesületi rendezvényt tartottunk. A szakmai programok a
tagságot érdeklő területekről szóló előadások és kapcsolódó beszélgetések voltak az
AEA klub keretében. A szakmai programokat a tagságon kívül minden érdeklődő
számára ingyenesen elérhetővé tettük, ezzel eljuttattuk az egyesület híreit a
tagságnál szélesebb szakmai érdeklődői körhöz is.
2. Immár hagyományosan, 2016-ban is szerveztünk egy nem szorosan vett EA szakmai
tárgyú rendezvényt. Az év utolsó AEA klubjának vendége inspirációt, lelkesedést és
energiát adott a résztvevőknek a jövő évi feladatokhoz.
3. Részt vettünk a The Open Group által megjelenítendő új kiadvány, az ArchiMate® 3.0
Translation Glossary angol nyelvű dokumentum elkészítésében.
4. Szakmai konferenciákon is képviselte magát az AEA Magyar Tagozat.


Több konferenciára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítottak a
szervezők az AEA Magyar Tagozat tagjai részére.



A HOUG konferencián Használható-e magyar vállalati környezetben a TOGAF?
címmel Virágh Tamás az AEA Magyar Tagozat elnöke tartott előadást az
architektúra tervezés gyakorlati alkalmazási területeiről.



A 19. PM Fórumon A projektmenedzser "barátai" című szekcióban a
szakértelmek, támogatók az üzleti követelményeket támasztó projektek
eredményességéhez volt a téma, ahol az enterprise architekt területről
egyesületünk elnöke tartott előadást.

5. Az egyesület támogatásával valósultak meg TOGAF oktatások a HPE Oktatási üzletág
szervezésében, melyekre az egyesületi tagoknak 15% kedvezményt biztosított a HPE.
6. A legnagyobb informatikai szállítókkal jó kapcsolatot ápol az egyesület. AEA klub
rendezvények előadói voltak többek között a HPE, az Oracle és az SAP cégektől is.

Kapcsolat az anya egyesülettel
Az AEA Magyar Tagozat 2016-ban is szoros kapcsolatban állt anya egyesületével az Association of
Enterprise Architects (AEA) szervezettel.





Alapszabályunknak megfelelően a magyar tagozat valamennyi tagja az anya egyesületnek is
tagja.
Az AEA Magyar Tagozat valamennyi rendezvénye megjelent az anya egyesület
www.globalaea.org honlapján is: az AEA klub rendezvényeink is szerepelnek a központi
esemény naptárban, a rendezvényeink fényképei is megjelentek az amerikai honlapon is.
Felvettük a kapcsolatot két amerikai AEA tagozattal is, az AEA New York Metro Chapter-rel és
az AEA Washington DC Area Chapter-rel.

1

AEA Magyar Tagozat - beszámoló a 2016-os évről

Publicitás
A fenti szakmai tevékenységek az egyesület ismertségének javításához is hozzájárultak.
Ezeken kívül kifejezetten a publicitás növelése érdekében még az alábbi lépések történtek
2016-ban.
1. Folyamatosan gazdagítottuk az egyesületi Facebook oldalt:
https://www.facebook.com/AEA.Hungary

2. Idén folytattuk a rendszeres hírlevelek kiadását. Elektronikus formában több száz
címzetthez jutottak el az egyesületi hírlevelek. Az eddig kiadott hírlevelek elérhetők
az egyesületi portálon is.
http://www.aeahungary.org/hirlevel---aea-magyar-tagozat
3. Az egyesületi honlap tartalma folyamatosan bővült a saját rendezvények híreivel, az
anya egyesület néhány kiemelt hírével és egyéb információkkal.
www.aeahungary.org
4. Az egyesület népszerűsítését szolgálták az említett AEA klub rendezvények is,
melyekre alkalmanként több száz meghívót küldtünk ki e-mail-ben és megjelentettük
az anya egyesület honlapján is, ezzel is növelve a Magyar Tagozat publicitását.
5. Az egyesület saját Twitter accountja is működött melyen főként a rendezvények
információit tettük közzé. http://twitter.com/AEAHungary
6. Az egyesület saját LinkedIn csoportot működtet, ami az anya egyesület LinkedIn

csoportjának al-csoportja. https://www.linkedin.com/groups/4242364
7. Az anya egyesület honlapján is közzé tettük hazai rendezvényeinket, ott is publikáltuk

a rendezvényeinken készült fotókat is. www.globalaea.org
Kelt Budapesten, 2016. december 8-án.
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