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Közhasznúsági jelentése 

 a 2018. évi tevékenységéről 
 

 

1. Számviteli beszámoló 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSz) 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 

mérleg főösszege 12 990 ezer Ft, a saját tőke 11 869 ezer Ft. A részletes kimutatás a kettős könyvvitelt 

vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és a közhasznúsági mellékletekből áll.  

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2018. évben nem részesült támogatásban költségvetési 

szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mind ezek szerveitől. 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás  

A PMSz eredménye 2017-ben -3348 ezer Ft, 2018-ban 3858 ezer Ft volt.  A vagyon az előző évek 

tartalékaival összesen 11 869 ezer Ft. A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott 

bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Ahhoz, hogy a szervezet életében 

újabb minőségi változást érjünk el, illetve a működés biztonságát garantáljuk, szükséges volt e 

tevékenységek forrásának biztosítása. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk az egyéb 

szervezet egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása  

Szervezetünk nem nyújtott ilyen juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.  

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 

kapott támogatás mértéke 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2018. évben nem részesült támogatásban költségvetési 

szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 

A kapott költségvetési támogatásokat a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

beszámolója és a közhasznúsági melléklete tartalmazza.  

  



 
 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 

A PMSz 2018. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető 

tisztségviselőinek. 

7.A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

Az 1997-ben alapított Magyar Projektmenedzsment Szövetség olyan szakmai alapon működő társaság, 

amely jelentős mértékben hozzájárul a projektmenedzsment, mint elfogadott és elismert szakma 

professzionális kialakulásához, hatékony alkalmazásához, szakmai színvonalának emeléséhez, mind az 

elmélet, mind a gyakorlati alkalmazás szintjén. A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (röviden: 

PMSz) 2006-ban vált közhasznú szervezetté, és mint olyan, azóta is ellátja az alapszabályban 

meghatározott célok és feladatok megvalósítását.  

7.1. PMSZ közhasznú tevékenysége 

A közhasznúság körét az Alapszabály konkrét, jogszabályilag elismert tevékenységek 

megnevezésével, az alapszabályi jellegnek megfelelő megfogalmazásban tartalmazza. A PMSz 

tevékenységét az alábbi közhasznú célok megvalósítása érdekében fejti ki: 

 Összefogja azokat a cégeket és egyéni tagokat, akik elfogadják a projektmenedzsment hazai 

és nemzetközi normáit és etikai követelményeit.  

 A Magyar Projektmenedzsment Szövetség olyan szakmai alapon működő társaság kíván 

lenni, amely jelentős mértékben hozzájárul a projektmenedzsment, mint elfogadott és elismert 

szakma professzionális kialakulásához, hatékony alkalmazásához, szakmai színvonalának 

emeléséhez, mind az elmélet, mind a gyakorlati alkalmazás szintjén.  

 A projektmenedzser szakmát érintő tudományos tevékenységek, felmérések és kutatások 

végzése és támogatása és az azokban történő közreműködés. 

 A tagok és a szakmai érdeklődők szakismeretének bővítése, a hazai és külföldi műszaki, 

tudományos eredmények megismertetése. 

 A projektmenedzser szakma képzésének elősegítése a nemzetközileg elismert minősítések 

támogatásával és fejlesztésével. 

 A szakma fejlődésének figyelemmel kísérése és széleskörű terjesztése, felkészítés a szakmai 

váltásokra, új kihívásokra. 

 A projektmenedzsment kultúra terjesztése és színvonalának magyarországi emelése a 

vállalati, államigazgatási, közigazgatási, oktatási, civil és egyéb szférában. 

 A közigazgatásban a projektszemlélet megerősítésének támogatása a kormányzati projektek, 

a közbeszerzési eljárások támogatására, a közpénzek hatékonyabb elköltése érdekében.  

 Részvétel az EU-ból érkező források minél hatékonyabb felhasználásában, Magyarország 

európai integrációja, felzárkóztatása érdekében. 

 A környezettudatos szemlélet hangsúlyozása a projektekben a környezetvédelmi célok 

nyomatékosabb megjelentetésével, valamint környezetvédelmi projektek támogatásával. 

 Az információs társadalom megvalósulásának elősegítése. 

 Szakmai elismerések és díjazások támogatása. 

  



 
 

7.2. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenységek  

Az alapszabályban meghatározott közhasznú célok elérése érdekében a PMSz az alábbi 

tevékenységeket végezte 2018-ban. 

7.2.1.Rendezvények 

7.2.1.1. Szakmai Teadélutánok  

A havi rendszeres klubnapokon, a szakmai alapokon nyugvó munka kötetlenebbé tétele 

érdekében, teadélutánok formájában 2018-ban a következő szakmai témák kerültek 

bemutatásra, megtárgyalásra:  

 

2018. január 17.  

Téma: Az új PMBOK® Guide - Sixth Edition 

Előadó: Dr. Pálvölgyi Lajos 

 

2018. február 21.  

Téma: Egy agilis átállás kihívásai 

Előadó: Horváth Balázs 

 

2018. március 21.  

Téma: Az év SSC projektje 

Előadó: Ecsedi Péter 

 

2018. április 18.  

Téma: Konfliktuskezelés a projektekben 

Előadó: Pardi Rózsa 

 

2018. június 20. 

Téma: Az agilis projektvezetés kihívásai nagyvállalati környezetben 

Előadó: Surányi Andrea 
 

2018. szeptember 6.  

Téma: IT biztonságról a projektekben – közérthetően 

Előadó: Papp Péter, Benyó Pál, Trifonov Gergely 

 

2018. november 21. 

Téma: Munkaerő-piaci kincs, ami nincs: az önmotivált ember 

Előadó: Sipos Tünde 

 

2018. december 12. 

Téma: Pozitív Projektmenedzsment 

Előadó: Kisszőlősi Beáta 

 

A klubnapok összességében jól szolgálták az egyes előadók által elért eredmények bemutatását, 

a hagyományostól eltérő különböző projektmenedzsment technikák alkalmazásának 

ismertetését, illetve elősegítették a fiatal és gyakorlott projektvezetők szakmai ismereteinek 

megalapozását, bővítését. A klubnapok formai lebonyolítása lehetővé tette az egyes témák 

részletes megvitatását, a résztvevők személyes tapasztalatcseréjét. 



 
 

7.2.1.2.Körkapcsolások, konferenciák 

A 2018-as esztendő kiemelkedő programjai közé tartozott a Körkapcsolás rendezvények, a 

29. és 30. jubileumi állomása is. 

 

 29. Körkapcsolás 

 2018. május 17. 

 Téma: A projektmenedzser is ember, avagy a boldogság hatása az eredményességre 

„Egy tanulmány szerint a boldog alkalmazottak 20%-kal produktívabbak, mint a kevésbé 

boldogok. Az értékesítők esetében pedig a boldogságnak még nagyobb hatása van: 37%-

kal növeli az értékesítést. De az előnyök sora itt még nem ér véget” – írta a Forbes 2018 

decemberében, a Social Market Foundation kutatására hivatkozva. Boldogság = 

eredményesség? Boldog projektmenedzserek = sikeres projektek? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adtunk választ a 29. Körkapcsolás konferenciánkon, 

hazai és külföldi szakértőink segítségével. Pszichológus mutatja be a boldogság alapjait a 

munkában, betekintést nyertünk egy boldog céges kultúrába és a Flow elmélet sikeres 

alkalmazásába, beszélgettünk a Bruttó Nemzeti Boldogság fogalmáról és eredményeiről, 

motivált szervezetekről, jövőbe mutató projektekről és a jövő munkahelyéről – a T-

Systems bemutatta épülő székházát. 

      Előadók:  

      Faragó István, ügyvezető, Stressz-M 

      Paskuj Iván, tanácsadó, Flow International 

Toldi Zsuzsanna, ügyvezető, Aquilone Tréning Kft. 

Dr. Klimkó Gábor, elnökhelyettes, Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

Valcsicsák Zoltán, alapító, Magyar – Bhutáni baráti társaság 

Vetési Zsófia, HR szervezet – és vezetőfejlesztő senior specialista, T-Systems 

Kun Zoltán, társtulajdonos, Fusion-Vital 

Cserna József, elnök, Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

Dr. Szabó Lajos, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem 

 

30. Körkapcsolás  

 2018. október 16.   

 Téma: Jövőtrendek a projektmenedzsmentben - Technológiai projektek, újgenerációs 

projektmenedzserek 

 

Technikai újdonságok, interaktív tábla, agilitás és jövőbe mutató trendek a 30. 

Körkapcsolás Konferencián. Októberi kiemelt szakmai rendezvényünk ezúttal a jövőbe 

tekintett: bemutattuk, hogy a technológiai fejlődés hogyan érezteti hatását a szakmában, 

milyenek lesznek a jövő projektjei és hogyan dolgozik a projektmenedzserek legfiatalabb 

generációja. Egy-egy kiemelkedő, innovatív fejlesztés a projektmenedzsment eszközeivel 

és a digitalizáció világa milyen újabb lehetőségeket kínál mindehhez? Arra is megkerestük 

a választ, hogy a technikai változások milyen átalakulásokat hoznak a fejekben és az 

emberi kapcsolatokban.  A program zárásaként közönségünknek rapid workshopon volt 

lehetősége megismerkedni az agilis módszer eszközeivel. 

  



 
 

 

 

                          Előadók: 

             Cserna József, elnök, Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

                         Tordai Balázs, ipar 4.0 szakértő, IVSZ 

 Leveli András, üzlet – és termékfejlesztési igazgató, LSK Hungária 

 Serrano Viktor, fejlesztési csoportvezető, Robert Bosch Kft. 

 Csépányi Tamás, senior projektmenedzser, T-Systems Magyarország 

 Németh Valentin, head of continuous delivery customer solutions, E.ON Business Services 

 Pereczes János, ügyvezető igazagtó, MKB Fintechlab 

 Szabó Edit, marketingvezető, Bare International 

 

  

PM 4.0 Technológia & Jövő – Projektmenedzsment Fórum  

 2018. szeptember 18.  

 Helyszín: Budapest Music Center 

 Téma: Épületek & Technológia 

  

 A konferencia hagyományosan az Óbuda-Újlak Zrt.-vel közösen került megrendezésre. A 

rendezvényen a hazai és nemzetközi építőipari projektmenedzsment gyakorlatok áttekintése, 

és bemutatása a cél. Kiemelt témák közé tartozott, hogy miként szabja át technológiai fejlődés 

az ingatlanpiacot? Mik a bevásárlóközpontok építésének új trendjei és jövője? Hogyan 

alkalmazzuk hatékonyan a lean designt? Hogyan formálják át az épületeket az 

épületvillamosságban megjelenő új technológiák? Milyen lehetőségei vannak és mikor 

érdemes épületfizikai szimulációt alkalmazni. 

 

 Előadók: 

 Kálmán Péter, vezérigazgató, Óbuda-Újlak Zrt. 

      Cserna József, IPMA A; elnök, Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

Ilya Nikitin, Morgan Stanley 

Christoph Augustin, ECE 

Philipp Späth, Drees & Sommer 

Üveges Zoltán, Artrea 

Dr. Bakonyi Dániel, BME 

 

7.2.2.Tagozatok 

 

7.2.2.1.Építési Tagozat 

 Az Építési Tagozat programjait, több éves gyakorlata alapján, azzal a céllal szervezte, hogy 

tagjainak, az építési beruházásokban résztvevőnek bemutassa a projektmenedzsmentet, 

segítse eszközeinek felhasználását, terjessze a „jó gyakorlat” elterjedését, segítséget adjon 

a projektmenedzsment mesterségének alkalmazásához. 

Ennek érdekében 2018-ban a következő klubnapok kerültek megszervezésre: 

 2018. január 10. 

 Téma: Az új beruházási kódex koncepciója – panelbeszélgetés 

  

 2018. február 7. 

 Téma: Beruházási kódex – fogalmak, folyamatok 

 Előadó: Benkei Sándor, PMSZ ÉT vezetője 

  



 
 

  

  

 2018. március 7. 

 Téma: Beruházási kódex – beruházás lebonyolító feladatai 

 Előadó: Benkei Sándor, PMSZ ÉT vezetője 

 

2018. május 2. 

 Téma: Épületlátogatás a Puskás építkezés megtekintése 

 Előadó: Benkei Sándor, PMSZ ÉT vezetője 

  

 2018. június 6. 

 Téma: Műszaki irányelvek kidolgozása - együttműködés lehetősége, keretei az ÉMI-vel 
  
 2018. szeptember 12.  

 Téma: A PM nemzetközi elméletek és gyakorlatok összehasonlítása (PMI, IPMA, APM) 

Előadó: Szulyovszky Gábor építőmérnök PMP, mAPM, Gaveran Kft. 

 

2018. október 10.  

 Téma: ISO 21508. A létrehozott értéken alapuló folyamatkontroll a projekt - és 

programvezetés során - azaz a projekt eredményesség mérése 

 Előadó: Ulicsák Béla, műszaki igazgató, BRIT TECH Üzleti és Informatikai Tanácsadó 

Kft. 

  

 2018. november 9. 

Téma: Puskás Stadion épületbejárás 

 

 2018. december 5.  

Téma: 2018 év értékelése, lezárása - 2019 év programjának összeállítása 

Előadó: Benkei Sándor, PMSZ ÉT vezetője 

 

7.2.2.2. Pénzintézeti Tagozat 

A Pénzintézeti tagozat a 2018-as évi rendezvényen a tagozat tagjai és a pénzintézeti 

szektorban dolgozó projektvezetők képviseltették magukat.   

2018. március 28. 

Téma: Mire jó az Ethereum Szövetség? - Blockchain technológia a pénzintézeteknél 

Előadók: Popovics László OTP bank szakértő, EEA munkacsoport vezető, Balázsi 

György, Head of Product - Blockchain Competence Center, Sabo David, Blockchain 

Project Expert, Szabó János, Industry Solution Architect - IBM Hungary 

  



 
 

 

7.2.2.3. Ifjúsági Tagozat 

2018. első negyedév  

Tagozati munkaprogram kidolgozása, új tagok akvírálása  

A tagozat az időszak alatt a munkája során számos érdeklődővel vette fel a kapcsolatot, 

melynek célja volt, hogy a szervezet taglétszámát bővítve új tagokkal színesítse a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetség taglétszámát. A negyedév alatt kidolgozásra került a 

tagozat 2018. évi munkaprogramja. 2018-ban PMSZ tagok száma diák kategóriában: 23 

fő. 

2018. második negyedév 

Gyakornoki Program kiértékelése, 29. Körkapcsolás Konferencia támogatása  

Az előző évben kidolgozott Gyakornoki Program pilotjában elért eredmények 

feldolgozása, illetve az ahhoz kapcsolódó pályaorientációs felmérés kiértékelése történt. 

Az időszak alatt megrendezésre került 29. Körkapcsolás Konferencia aktív támogatása. 

2018. harmadik és negyedik negyedév 

30. Körkapcsolás Konferencia támogatása, önálló tagozati esemény szervezése 

 

Ez időszakban a tagozat részt vett a 30. Körkapcsolás Konferencia lebonyolításában. 

Megtörtént a következő évre tervezett saját esemény szakmai előkészítése: 

 

Téma: Gyakornokból vezető 

Előadó: Szabó Edit, európai marketingvezető; BARE International 

  

7.2.2.4. Női projektmenedzsment klub 
 

2018 évben a Női klubszervezésben elindult a Pozitív Projektmenedzsment tapasztalatok 

összegyűjtéséhez kapcsolódó könyv kidolgozása, amelyre egy munkacsoportot hoztunk 

létre.   

 

7.2.2.5. Járműipari tagozat – megalakulás 

 
2018.10.09.-én a PMSZ tagok kezdeményezték a tagozat megalakulását.  

Ezt követően egyeztetés történt az alapító tagok körében a Tagozat céljait és programját 

illetően. 2018.11.27-én a Tagozat elfogta a programot és a megválasztotta a tagozat 

vezetőjét Dénes Róbert személyében. 

 

A PMSZ elnöksége a 2018. november 28-i elnökségi ülésen az 2018.11.28/1 számú 

határozattal a tagozat megalakulását jóváhagyta. 

  



 
 

 

Megalakulásának célja:  

 Olyan témákkal kívánunk foglalkozni, amelyek a járműipari területhez kapcsolódva 

speciális projektmenedzsment tudást igényelnek, olyan szakmai tapasztalatokat 

szeretnénk megosztani, amelyek erre a területre jellemzőek. 

 Innovatív szemlélet erősítése a PMSZ-en belül. 

 A projektmenedzsment iránt érdeklők szemléletmódjának szélesítése. 

 A járműipar területen sikeresen alkalmazott PM módszerek, technikák, a hazai és 

külföldi eredmények felkutatása és megismertetése. 

 A szakma iránt érdeklődők számára támogatás nyújtása a különböző 

projektmenedzsment módszertanok, módszerek és technikák alkalmazhatóságával 

kapcsolatban. 

 Járműiparhoz kapcsolódó szellemi műhely létrehozása és működtetése. 

 

Működési területe:  

 Kéthavonta klubdélutánt szervez, ennek helyszínéről a PMSZ honlapján ad 

tájékoztatást, a klubdélutánt megelőző 1 hónappal korábban. A klubdélután időpontja: 

minden második hónapban a hónap utolsó keddi napján 17-19 óra között. 

 A tagozat munkájával kapcsolatos híreket, információkat, minden hó 3. hetének 

végéig megküldi a PMSZ titkárságvezető részére. 

 Minden év végén a következő évre munkaprogramot, illetve egy beszámolót készít a 

Tagozat az előző évben végzett munkáról a PMSZ éves közgyűlés előtt. 

 A Tagozat külső, belső kommunikációjáról írásban tájékoztatja a PMSZ titkárság 

vezetőjét. 

 

2018. november 27.  

Téma: Az autóipar fejlődési lehetőségei és korlátai 

Előadó: Pomázi Gyula, helyettes államtitkár 

 

 

7.2.2.6. VIP rendezvény  
 

2018. szeptember 20.  

 

Ludwig hajón megrendezett, a Virtuózok előadásával egybekötött zártkörű rendezvényt 

szerveztünk a szervezeti tagjaink vezető képviselőinek számára. 

7.2.3. Év Projektmenedzsere Díj  

A 2018-as évben 18. alkalommal átadásra került az „Év Projektmenedzsere” díj. A díj 

odaítéléséről a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, a 

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla (alapítói: a Magyar Projektmenedzsment 

Szövetség; a PMI Budapest, Magyar Tagozat; a Fővállalkozók Magyarországi 

Szövetsége; a HTE Projektmenedzsment Szakosztály, az Informatikai Távközlési és 

Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, továbbá csatlakozott tagként az Építéstudományi 

Egyesület) gondoskodott. A Tábla évente a Projektmenedzsment világnapjához 

kapcsolódóan adja át az Év Projektmenedzsere díjat.  

2018. november 8-án, Varga Mihály Miniszter a Nemzetgazdasági Miniszter 

védnökségével meghirdetett, az „Év Projektmenedzsere” díjat a Projektmenedzsment 

Kiválóság Tábla Dr. Kertész Máté, a DXC Hungary Kft. programmenedzserének ítélte. A 

díjat dr. Rákossy Balázs államtitkár adta át. 



 
 

7.2.4. Együttműködés 

A PMSZ által kiadott havi Hírlevél és a weblap (www.pmsz.hu) a PMSZ szakmai életének 

fontos információs eszköze. A hírlevél és a honlap tartalmát tekintve beszámolt a hazai és 

nemzetközi eseményekről, szakmai érdekességekről, beleértve a társszervezetek 

eseményeit is. Emellett a honlapon megtalálhatók még, és mindenki számára elérhetők a 

szakmai rendezvények előadásainak bemutatói, illetve azok kivonatai, továbbá korábbi 

hírlevelek, szakmai cikkek is. 

 

Szintén a magyar projektmenedzsment szakmai életének fejlesztéséért a PMSz aktív 

kapcsolatot tartott fent több hazai projektmenedzsmentben érintett szakmai szervezettel 

is, - így a PMI Budapest, Magyar Tagozattal, az IPMA magyarországi képviseletét ellátó 

FŐVOSZ-szal, a HTE TIPIK-kel, az Informatikai Távközlési és Elektronikai 

Vállalkozások Szövetségével, a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségével. Az 

említett szervezetekkel közös rendezvények szervezése, együttes megjelenés és a hazai 

szakmai élet közös támogatása valósult meg. Támogatóként részt vettünk továbbá a 

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége által szervezett Év CIO-ja díj 

odaítélésben is. Aktív részesei voltunk az Év Diploma Munkája 2018 Egyetemi, Főiskolai 

Projektmenedzsment témájú záró szakdolgozatok versenyének.  

Szintén 2018-ban a Magyar Projektmenedzsment Szövetség együttműködési 

megállapodást kötött a Magyar Mérnöki Kamarával, amely lehetőséget biztosít 

projektmenedzsment szakmai kérdésekben való kooperációra. Az együttműködés első 

állomásaként Beruházás lebonyolító Mesteriskola indul, amelyben a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetség is aktív szerepet vállal. A mesteriskola célja, hogy 

kifejezetten gyakorlat-központú képzést nyújtson elsősorban olyan mérnök-szakemberek 

számára, akik már előzetes beruházási, illetve építőipari gyakorlattal rendelkeznek és 

elhivatottságot éreznek a beruházás-lebonyolítás, mint szakmai tevekénység iránt, illetve 

ehhez rendszerezett tudásra akarnak szert tenni. 

 

7.2.5. Az évad legfelkészültebb kezdő projektmenedzsere verseny 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2018 őszén harmadjára hirdette meg 

projektmenedzsment felkészültségi versenyét. A verseny fél évig tartott, a feladatokat 

havonta tűztük ki, megoldásukra egy-egy hónap állt rendelkezésre. Idén is tanuló és 

gyakorló kategóriában indulhattak a versenyzők, utóbbiban csak a három évnél kevesebb 

tapasztalattal rendelkezők. A versenybe menet közben is be lehetett kapcsolódni, a végső 

sorrend megállapításakor a hat feladatra kapott pontszám közül a legmagasabb ötöt vettük 

figyelembe. A versenyre ebben az évadban 15 egyetemi hallgató és 8 gyakorló 

projektmenedzser, összesen 23 fő jelentkezett, ami elmaradt az előző évek számaitól. 

Ketten adtak be mind a hat feladatra megoldást. A díjak átadására a 2018. május 17-én 

megrendezett 29. Körkapcsoláson került sor. A gyakorló kategória versenyzői közül 

dicséretben részesült Laczik Zsolt és Bali Gábor, a kezdő kategóriában nem adtunk ki 

ilyen elismerést. 

Helyezettek: Kezdő Kategória  

I. helyezett: Tóth Tünde; II. helyezett: Szabó Noémi; III. helyezett: Tóth János  

Gyakorló Kategória: 

I. helyezett: Pethő Éva; II. helyezett: Pethő Judit; III. helyezett: Slemmer Dóra 



 
 

7.2.6. Projektmenedzsment Körkép 2018 

A Budapesti Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszéke és a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetség 2018-ban nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy 

megpróbáljon át fogó képet adni a magyarországi projektmenedzsment gyakorlatról.  

A kutatás célja felmérni és bemutatni hol tart ma a projektkultúra Magyarországon, és 

milyen a projektmenedzsment szakma érettsége. Felmérni a sikeres projektek jellemzőit, 

a projektekkel és projektvezetővel szembeni elvárásokat Kutatás outputjai A PMSZ 

szervezeti tagjainak hasznos eredmények visszacsatolása, ahol lehet iparág-

specifikuselemzésekkel (az anonimitás biztosítása mellett), a sajtó, média számára 

érdeklődésre számot tartó eredmények előállítása, sajtómegjelenésekkel; az akadémiai 

publikációk alapját jelentő eredmények előállítása, tudományos elemzése (nemzetközi 

kiadványok figyelembevételével) 

Kutatásban dolgozó munkacsoportok: 

 Corvinus Vállalkozásfejlesztési Intézet Stratégia és Projektvezetés Tanszéke 

 PMSz elnökség 

 Corvinus és PMSZ önkéntesek 

 
A 29. Körkapcsolás konferencián a Projektmenedzsment Körkép 2018 kutatási 

eredményeiről tartott előzetes beszámolót Cserna József PMSZ elnök és Dr. Szabó Lajos 

egyetemi docens. 13 témakör, 112 kérdés, 17 szervezet. A Magyar Projektmenedzsment 

Szövetség (PMSZ) és a Budapesti Corvinus Egyetem közös kutatása egyebek mellett azt 

vizsgálta, hogy milyen sikermutatókkal rendelkeznek a mintában megvalósuló projektek. 

A kutatásból sok egyéb tanulság mellett az is kiderült, hogy ott, ahol a projekttagokat 

bevonják a projektcsoportba, jobban működnek a projektek. A végleges eredményeket a 

2019 évi 31. Körkapcsolás konferencián kívánjuk bemutatni. 

 

 

 

 
  



 
 
 

7.2.6 Egyéb 

A PMSz két közgyűlés közötti ügyintéző, döntéshozó és képviseleti szerve az Elnökség, 

amely havi rendszerességgel ülésezett és szervezte a PMSz életét. Az ülések nyilvánosak 

voltak, amelyre a Hírlevélben és honlapon meghirdetett helyszínen és időben került sor. 

Az elnökség biztosította a folyamatos kapcsolattartást a hazai és nemzetközi szakmai 

szervezetekkel. 

 

 

Jelen közhasznúsági jelentés elválaszthatatlan részét képezi 1. számú mellékletként a PMSz 

egyszerűsített éves beszámolója. 

 

Budapest, 2019. április 17. 

 

A közhasznúsági jelentés hiteléül: 

 

 

Cserna József 

elnök 

Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

 

Záradék  

A közhasznúsági jelentést a Magyar Projektmenedzsment Szövetség közgyűlése 2019. április 17-én 

elfogadta. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

01 Fővárosi Törvényszék 

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 

 Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név:  

Születési név: 

Anyja neve:  

Születési ország neve: 

Születési település neve: 

Születési ideje:  

Joó  Róbert  Csaba 

Joó  Róbert  Csaba 

Izsó  Gizella 

Magyarország 

Budapest 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

 
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 

01 Fővárosi Törvényszék  2 0 1 8 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018. év 

PK-442 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018. év 

PK-442 

        



 
 

 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018. év 

PK-442 



 
 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

 Előző év Előző év 

helyesbítése 

 Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  

 A. Befektetett eszközök 43    

I. Immateriális javak     

II. Tárgyi eszközök 43    

III. Befektetett pénzügyi eszközök     

 B. Forgóeszközök 11 092   12 966 

I. Készletek    435 

II. Követelések 830   25 

III. Értékpapírok     

IV. Pénzeszközök 10 262   12 506 

 C. Aktív időbeli elhatárolások 68   24 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 203   12 990 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  

 D. Saját tőke 8 012   11 869 

I. Induló tőke/jegyzett tőke     

II. Tőkeváltozás/eredmény 11 360   8 012 

III. Lekötött tartalék     

IV. Értékelési tartalék     

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből      

(közhasznú tevékenységből) 
-3 194 

  
3 682 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből -154   175 

 E. Céltartalékok     

 F. Kötelezettségek 72   1 071 

I. Hátrasorolt kötelezettségek     

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek     

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 72   1 071 

 G. Passzív időbeli elhatárolások 3 119   50 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 203   12 990 

 Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.27 22.48.23 



 
 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

 Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele 1 712  1 824 1 730  1 450 3 442  3 274 

2. Aktivált saját teljesítmények 

értéke 

         

3. Egyéb bevételek 11 466  16 262    11 466  16 262 

ebből:          

- tagdíj 11 297  16 260    11 297  16 260 

- alapítótól kapott befizetés          

- támogatások 166      166   

ebből: adományok          

4. Pénzügyi műveletek bevételei 
3 

 
2 

   
3 

 
2 

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 13 181  18 088 1 730  1 450 14 911  19 538 

ebből: közhasznú tevékenység 

bevételei 13 181 
 

18 086 
   

13 181 
 

18 086 

5. Anyagjellegű ráfordítások 14 353  12 391 1 884  1 275 16 237  13 666 

6. Személyi jellegű ráfordítások 1 482  1 971    1 482  1 971 

ebből: vezető tisztségviselők 

juttatásai 

         

7. Értékcsökkenési leírás 524  43    524  43 

8. Egyéb ráfordítások 10  0    10  0 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
6 

 
0 

   
6 

 
0 

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 
16 375 

 
14 405 1 884 

 
1 275 18 259 

 
15 680 

ebből: közhasznú tevékenység 

ráfordításai 16 375 
 

14 405 
   

16 375 
 

14 405 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 
-3 194 

 
3 683 -154 

 
175 -3 348 

 
3 858 

10. Adófizetési kötelezettség          

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018. év 

PK-442 



 
 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -3 194  3 683 -154  175 -3 348  3 858 

 Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.27 22.48.23 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

 Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység  Összesen 

előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

Tájékoztató adatok  

A. Központi költségvetési 

támogatás 

         

ebből: 

- normatív támogatás 

         

B. Helyi önkormányzati 

költségvetési támogatás 

         

ebből: 

- normatív támogatás 

         

C. Az Európai Unió strukturális 

alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 

         

D. Az Európai Unió 

költségvetéséből vagy más 

államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás 

         

E. A személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI.törvény alapján átutalt 

összeg 

66 

 

40 

   

66 

 

40 

F. Közszolgáltatási bevétel          

G. Adományok          

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.  Igen 

 

 Nem 

 Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.27 22.48.23 

 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
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PK-442 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018. év 

PK-442 



 
 

 



 
 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 14 911  19 538 

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény alapján átutalt összeg 

66 

 

40 

D. Közszolgáltatási bevétel   

E. Normatív támogatás   

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 14 845  19 498 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 18 259  15 680 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 1 482  1 971 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 16 375  14 405 

K. Adózott eredmény -3 348  3 858 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

  

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] 
  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] 
  

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] 
  

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] 
  

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] 
  

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]   
 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.27 22.48.23 Szervezet / Jogi személy szervezeti 

egység neve: 

 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018. év 
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Csatolt mellékletek 

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés 

PK-442-02 Szöveges beszámoló 

PK-442-03 Jegyzőkönyv 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

 

 

PK-442-04 Jelenléti ív 
Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 
 

 

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

 Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.27 22.48.23 
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