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Közhasznúsági Jelentés 
 

Közhasznúsági jelentés a Magyar Projektmenedzsment Szövetség 
2007. évi tevékenységéről 

 
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 ellátta az alapszabályban meghatározott célok és feladatok megvalósítását.  
 

I. Közhasznú tevékenység 
 
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 kisérése 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. 
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II. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenységek 
 

• A 2007-ban szervezett rendszeres klubnapokon a következő szakmai témák kerültek 
bemutatásra, tárgyalásra:  

o PPP & Projektmenedzsment 
o Projektfinanszírozás 
o PMI kongresszusok tanulságai 
o Az értékelemzés alkalmazása és kapcsolata a projektmenedzsmenttel 
o Bankalapítás az IT programvezető szemével 
o Prince2 módszertan áttekintése, gyakorlati alkalmazása, jelenlegi fejlesztési 

irányai 
o Agilis projektmenedzsment 
o Szoftverfejlesztési és implementációs projektek buktatói és sikertényezői 

Az elért eredmények bemutatása, a különböző projektmenedzsment technikák 
alkalmazása elősegítette a fiatal és gyakorlott projektvezetők bevonását a szakmai 
munkába. 

• A PMSz keretein belül működő Építési Tagozat is több szakmai beszélgetést, előadást 
szervezett az év folyamán. A témák között szerepelt az építési jogszabályok aktuális 
módosításai, továbbá a közösségi beruházások tervezésének, rendszertervének 
elkészítése, az ABCD módszer megalapozása. 

• A PMSz Építési tagozata elindította a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki 
Kamara által regisztrált, az építésüggyel szabályozott szakmák gyakorlásához 
kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 1033/2006. 
(IV.28.) sz. Kormányrendelet 8. §-ának megfelelő Beruházásszervezési tanfolyamait, 
amelyekre több turnusban közel 200 érdeklődő jelentkezett.  

• A 2007-es esztendő kiemelkedő programjai közé tartozott a szakmai 
társszervezetekkel közösen megszervezett Körkapcsolások sorozata is. A 
rendezvényeken neves előadók meghívásával bemutatásra került a 
„Minőségmenedzsment és a PM kapcsolata” a különböző módszertanok 
összevetésében. Az év második Körkapcsolásán pedig a meghívott cégek, illetve 
szakemberek a „Projektportfolió menedzsment szoftverek” nyújtotta lehetőségeit 
mutatták be. Ezen felül a résztvevők megtekinthették gyakorlatban is a 
Magyarországon kapható alkalmazásokat. Az előadásokat és szakmai bemutatókat 
olyan világcégek képviselői prezentálták mint a CA, a Compuware, a HP, az IBM, és 
a Microsoft. A programok zárásaként szervezett szakmai beszélgetések a résztvevők 
bevonásával lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok cseréjére, az előadásokon 
elhangzottak megvitatására. 

• A „Projektmenedzsment a gazdaságban” fórum immár 10. alkalommal került 
megrendezésre, amelyhez szakmai támogatást adott a Magyar Projektmenedzsment 
Szövetség. Hagyományosan ezen a rendezvényen került kiosztásra az „Év 
projektmenedzser” díj is. A pályázatok szakmai értékelésben is aktív szerepet játszott 
a PMSz elnöksége. 

• Kiemelkedő szakmai eseménye volt a 2007-es évnek az egyik legnagyobb nemzetközi 
projektmenedzsment szervezet, a PMI magyarországi világkongresszusa, amelynek 
szakmai előkészítésében is részt vett a PMSz. 
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• A szakmai szervezetekkel közösen kiadott havi Hírlevél, és a weblap a PMSz szakmai 
életének fontos információs eszköze. 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. 

• A magyar projektmenedzsment élet fejlesztéséért a PMSz részt vett az egyik 
legismertebb projektmenedzsment útmutató, a PMI által jegyzett PMBoK Guide® 

magyar fordításának elkészítésében, amelyet az Akadémiai Kiadó jelentetett meg 
2007-ben. 

• Szintén a magyar projektmenedzsment szakmai élet fejlesztéséért a PMSz aktív 
kapcsolatot tartott fent több hazai projektmenedzsmentet képviselő szakmai 
szervezettel is, - így a PMI Budapest, Magyar tagozattal, a HTE TIPIK-el valamint az 
IPMA magyarországi képviseletét ellátó FÖVOSZ-al. Az említett szervezetekkel 
közös rendezvények szervezése, együttes megjelenés és a hazai szakmai élet közös 
támogatása valósult meg. 

• 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. 

 
A közhasznú tevékenységről, a 2007. évről készült fenti rövid tartalmi beszámolón túl a 
PMSz mellékelten közzéteszi a törvény által előírt tartalommal közhasznú egyszerűsített 
beszámolóját. 
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III. Számviteli beszámoló 
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A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 
 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2007-ban megpályázta a Nemzeti Civil 
Alapprogram (NCA) közép-magyarországi regionális kollégiumának működési célú 
pályázati kiírását. A pályázaton a benyújtott dokumentációk alapján működési költségekre 
200.000 Ft támogatást nyertünk el. 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2007. évben nem részesült támogatásban más 
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 
 
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve 
összegének kimutatása 
 
A PMSz 2007. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető 
tisztségviselőinek. 
 
 
Budapest, 2008. április 17. 
 
 
A közhasznúsági jelentés hiteléül: 
 
 

Cserna József 
Elnök 

Magyar Projektmenedzsment Szövetség 


