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A Magyar Projektmenedzsment Szövetség Közhasznúsági 

jelentése 
 a 2009. évi tevékenységéről 

 
 

1. Számviteli beszámoló 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSz) 2009. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 8 861 ezer Ft, a saját tőke 8 861 ezer Ft. A 
részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú 
szervezeti eredménykimutatásból.  

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2009-ben megpályázta a Nemzeti Civil 
Alapprogram (NCA) közép-magyarországi regionális kollégiumának működési célú 
pályázati kiírását. A pályázaton a benyújtott dokumentációk alapján működési költségekre 
100.000 Ft támogatást nyertünk el. 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2008-ban a KKC-2008-V-08-08-107 („B” 
komponens) pályázata alapján „a Versenyképes Vállalkozói Tudás Támogatása” témakörben 
támogatási szerződést kötött a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel (MAG Zrt). A 
szerződés az építőipari mikro, kis- és középvállalkozások részére megvalósítandó 
tudatosságnövelő konferenciák szervezését, lebonyolítását, a kapcsolódó ismeretanyagot 
tartalmazó nyomtatott és elektronikus tájékoztató kiadványok megjelentetését célozta meg. A 
„Hagyomány, tapasztalat és korszerű technológiák: az építőipari versenyképesség alapkövei” 
című 2009-ben megtartott rendezvénysorozatra 9 816 635 Ft támogatásból 1 963 520 Ft 
önrészt kellett biztosítani a PMSz-nek. (MAG Zrt. térítés: 7 853 115 Ft) Az elszámolás két 
részletben történt meg, amelyből a 2009-es évben 4 885 213 Ft, míg a fennmaradó 4 931 422 
Ft összeg 2010-ben került elszámolásra a MAG Zrt- felé.    

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2009. évben ezen felül nem részesült egyéb 
támogatásban más költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől. 
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a 
változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás  
A PMSz tartaléka (vagyona) 2008-ban 2 339 ezer Ft összeggel növekedett, 2009-ben az 
eredménye 806 ezer Ft volt. 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 ezen tevékenységek forrásának biztosítása. A vagyon felhasználását 
részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.  
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása  
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).  

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke  

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2009. évben nem részesült támogatásban más 
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a 
változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 

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

A PMSz 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető 
tisztségviselőinek. (6. számú melléklet) 

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. 
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• 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. 

7.2. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenységek 
2009-ben 

Az alapszabályban meghatározott közhasznú célok elérése érdekében a PMSz az alábbi 
tevékenységeket végezte 2009-ben. 

• A havi rendszeres klubnapokon a következő szakmai témák kerültek bemutatásra, 
megtárgyalásra: 
o Dr. Kárpáti József: Élenjáró projektmenedzsment módszerek alkalmazása a Központi 

Statisztikai Hivatalban (2009. január)  
o Perényi Patrik: Hazai CSR projektek – rövid áttekintés (2009. február)  
o Sáfár Miklós: Projektmenedzsment, mint a vállalati kultúraváltás eszköze  

(2009. március) 
o Szőllőssy Gyula: Fizetési mérleg összeállítását támogató alkalmazás létrehozása és 

bevezetése a Magyar Nemzeti Bankban (2009. június) 
o Dr. Prónay Gábor: Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása 

(2009. szeptember) 
o Kupás Tibor, Lipi Gábor, Gamplett Gábor: Projektmenedzsment etika és kapcsolódó 

etikai kérdések (2009. október) 
o Balogh Árpád, Polgár Veres Árpád: A közigazgatás projektmenedzsment kérdései 

(2009. december) 
Az elért eredmények bemutatása, a hagyományostól eltérő különböző 
projektmenedzsment technikák alkalmazásának ismertetése elősegítette a fiatal és 
gyakorlott projektvezetők szakmai ismereteinek megalapozását, bővítését. A klubnapok 
formai lebonyolítása lehetővé tette az egyes témák részletes megvitatását, a résztvevők 
személyes tapasztalatcseréjét. 

• A Magyar Projektmenedzsment Szövetség Építési Tagozata folytatta aktív tevékenységét 
a Magyar Építésügyi Technológiai Platform Eljárások – Infokommunikáció (7. számú) 
fókuszterület munkájában. A Tagozat közreműködött a Platform Stratégiai Kutatási 
tervének kidolgozásában. A 2009-es év során a két szervezet a közös területeket érintő 
feladatokat összehangolva, egymást segítve működött. Ennek keretén belül a Tagozat 
közösen a fókuszterülettel több szakmai beszélgetést, előadást szervezett az év folyamán. 
A témák között szerepelt: 
o Dr. Hajdú Miklós: Tisztán és világosan projektmenedzsment - ProjectDirector 

megoldások (2009. január)  
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o Tátrai Tibor: Tisztán és világosan projektmenedzsment – Microsoft Project 
megoldások (2009. február) 

o Tuczai Péter: Facility Management támogatás ArchiFM szoftverrel (2009. március) 
o Polgár László: Virtuális munkahelyek, együttműködés a projekt résztvevői között 

(2009. május) 
o Horváth György: Tájékoztatás (a gyorsítási csomagnak elkeresztelt) 2009. október 1-

el módosításra kerülő építésügyi jogszabályok főbb változásairól (2009. szeptember) 
A Tagozat munkatervének elfogadása 

o Ulicsák Béla: Projektvezetés és szerződés nyilvántartás számítógépes segítésének 
bevezetése egy állami vállalatnál (OVIT) (2009. október) 
Tájékoztatás a Hagyomány, tapasztalat és korszerű technológiák: az építőipari 
versenyképesség alapkövei konferencia sorozat eredményeiről. 

o A szakmagyakorlók számára kreditpontos továbbképzés keretében üzemlátogatás a 
BAMTECH Vasalástechnológia Magyarország gyártó telephelyén 
Épületlátogatás a Ferihegy2 terminál építési helyszínének megtekintése  
(2009. november) 

o Csényi Sándor: Beszámoló az Európai Építésügyi Technológia Platform 2009. 
november 23-25-én megtartott brüsszeli konferenciájáról.  
Beszámoló az Építési Tagozat és az Építésügyi Technológiai Platform 7. 
fókuszterülete (Eljárások – Infokommunikáció) innovációs tervének végrehajtásáról. 
(2009. december) 

• A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2008-ban a KKC-2008-V-08-08-107 („B” 
komponens) pályázata alapján „a Versenyképes Vállalkozói Tudás Támogatása” 
témakörben támogatási szerződést kötött a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel. 
A szerződés az építőipari mikro, kis- és középvállalkozások részére megvalósítandó 
tudatosságnövelő konferenciák szervezését, lebonyolítását, a kapcsolódó ismeretanyagot 
tartalmazó nyomtatott és elektronikus tájékoztató kiadványok megjelentetését célozta 
meg és 2009-ben került megvalósításra. A „Hagyomány, tapasztalat és korszerű 
technológiák: az építőipari versenyképesség alapkövei” címmel megtartott 2009-es 
rendezvénysorozaton különös hangsúlyt kellett fektetni arra, hogy az építőipart is elérő 
válság ellenére, az előadásokban hangsúlyt kapjon az EU kohéziót erősítő politikája, az 
innováció fontossága - mint a lehetséges kitörési pont -, valamint a pozitív példák 
bemutatása. A sikeresen lebonyolított konferenciák helyszínei, időpontjai és a résztvevők 
száma:  

o Budapesti Corvinus Egyetem, 2009. április 17. (271 fő), 
o PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs, 2009. május 22. (176 fő), 
o Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar, 2009. szeptember 25. (118 fő). 

Az egyetemi helyszínek kifejezetten a szakmai témához kötődtek, illetve megfelelő 
keretet és körülményeket biztosítottak a konferenciákhoz. 
A konferencia résztvevői számára az előadások anyaga és további háttéranyagok CD-n 
kerültek átadásra. Ezen kívül elkészült a témához kapcsolódó információs honlap 
(www.epitoiparitudasbazis.hu) is, amelynek fenntartásával – a honlapra felkerülő 
szakmai anyagok folyamatos bővítésével - továbbra is biztosítjuk a hozzánk fordulók 
számára a tájékoztatást. Az elkészített szakmai anyagokra alapozva elkészült egy e-
learning tananyag is. A konferencia résztvevőitől visszakapott értékelő lapok tanulsága 
szerint a rendezvénysorozat a résztvevők számára, új tudást biztosított (80 %), bővítette 
az EU-s ismereteket (75 %), és a sokrétű előadások hozzájárultak a meglévő ismeretek 
rendszerezéséhez (63 %). Ezek alapján a tudatosságnövelő konferenciasorozatunkat 
sikeresnek ítélhető. 
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• A 2009-es esztendő kiemelkedő programjai közé tartozott a PMI Budapest, Magyar 
Tagozatával közösen megszervezett félnapos Körkapcsolás rendezvények újabb 11. és 
12. állomása is. 

  
A Körkapcsolás 11 (2009. május 20.) témája a „Projektszponzorálás” volt. Külön 
aktualitást adott a témának, hogy a rendezvény idejére jelent meg Randall L. Englund és 
Alfonso Bucero „Project Sponsorship – Achieving Management Commitment for Project 
Success” című könyvének magyar kiadása „Projektszponzorálás – A vezetői elkötelezettség 
megszerzése és megtartása” címmel, az Akadémiai Kiadó gondozásában. A könyv 
magyarországi megjelenését, szakmai lektorálását a PMI Budapest, Magyar Tagozattal 
közösen a Magyar Projektmenedzsment Szövetség tagjai végezték. A Körkapcsoláson a 
hagyományos menetrend szerint a szponzor szerep vállalati szintű megítélését, illetve a 
projektek szempontjából való vizsgálatát boncolgatták a meghívott előadók és résztvevők. A 
program zárásaként szervezett szakmai kerekasztal beszélgetésen a résztvevők bevonásával 
lehetőség volt a tapasztalatok cseréjére, az előadásokon elhangzottak megvitatására. 
(előadók: Nagy Tamás, IT rendszer és folyamatfejlesztési vezető, Rába Nyrt.; Cselőtei Attila, 
informatikai divízióvezető, CIB Bank; Balogh Miklós, elnökhelyettes, KSH; Bartalis 
Krisztina, projektmenedzser, Vodafone; Dr. Pálvölgyi Lajos, PMP) 
 
A Körkapcsolás 12 (2009. november 5.) témája az „Agilis vagy klasszikus 
projektmenedzsment” volt. A rendezvény hagyományosan része volt a nemzetközi 
Projektmenedzsment Világnap magyarországi megünneplésének. A Körkapcsolás alkalmat 
adott a résztvevőknek, hogy válaszokat kapjanak azokra a kérdéseikre, hogy az agilis és 
klasszikus projektvezetés egymás ellentétei vagy egymás kiegészítései, illetve 
meghatározható-e, hogy milyen típusú projekt esetén alkalmazható az egyik, vagy másik?  
(előadók: Holczmann Balázs Ottó, PMP; programvezető - SAP Lab; Horváth Ervin, Business 
Excellence igazgató – Siemens PSE Kft.; Ligeti Róbert, projektvezető, Lufthansa Systems 
Kft.; Zsuffa Zsolt, ügyvezető - ITKódex Kft.) 

• A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2009-ben együttműködési megállapodást 
kötött a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával (PTE KTK), valamint 
a Pollack Mihály Műszaki Karával (PTE PMMK). A megállapodás célja, hogy a PMSZ 
mint közhasznú szervezet, illetve a PTE KTK és a PTE PMMK mint felsőoktatási 
intézmények között a tudományos, társadalmi és oktatási kapcsolatokban rejlő 
lehetőségeket még jobban kiaknázza, együttműködésük révén hatékonyabbá tegye. Ezen 
felül cél még, hogy a felek közösen létrehozzanak a Dél-dunántúli régióban egy 
Projektmenedzsment Szakmai Műhelyt valamint a témával kapcsolatos oktatás, kutatás, 
illetve az ezekhez kapcsolódó más tevékenységek terén, az egymástól kölcsönösen 
igényelt ismereteket, módszereket és szolgáltatásokat biztosítsanak a másik fél számára. 

• A 2009-es évben is megválasztásra került az „Év Projektmenedzsere”. A pályázatok 
szakmai értékelésben, a díj odaítélésében aktív szerepet játszott a Magyar 
Projektmenedzsment Szövetség elnöksége a PMI Budapest, Magyar tagozattal, a HTE 
TIPIK-el valamint az IPMA magyarországi képviseletét ellátó FÖVOSZ-al karöltve.  

• „A szakmai szervezetekkel közösen kiadott havi Hírlevél, és a weblap (www.pmsz.hu) a 
PMSz szakmai életének fontos információs eszköze. Ez utóbbi formai és tartalmi 
megújítása 2009 végén elkezdődött. 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. 
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• 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 FŐVOSZ-al. Az említett szervezetekkel közös 
rendezvények szervezése, együttes megjelenés és a hazai szakmai élet közös támogatása 
valósult meg. Támogatóként részt vettünk továbbá a 11. CIO Fórumon, illetve közös 
rendezvényt szerveztünk az Agilis Szoftverfejlesztők Egyesületével (ASzE).  

• 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 képezik az 1.-6. számú mellékletek. 
 
 
 
 
Budapest, 2010. április 21. 
 
 
 
A közhasznúsági jelentés hiteléül: 
 
 
 

Cserna József 
elnök 

Magyar Projektmenedzsment Szövetség 
 
 
 
 
 
Záradék:  
 
A közhasznúsági jelentést a Magyar Projektmenedzsment Szövetség közgyűlése 2010. április 
21-én elfogadta. 
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Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

1 8 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 0 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség az egyéb szervezet megnevezése

1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/B. az egyéb szervezet címe, telefonszáma

2009. december 31.

Közhasznúsági jelentés

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P. H.

- KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL

- KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
- KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL
- KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI  JUTTATÁSRÓL

TARTALOM:

- Közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEG 

- KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL

- Közhasznú egyszerűsített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS
- Közhasznú egyszerűsített beszámoló TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

K & T
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1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
- Közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEG 

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 . A. Befektetett eszközök  (2+3+4)

2 . I. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3 . II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4 . III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

5 . B. Forgóeszközök  (6+7+8+9)

6 . I. KÉSZLETEK 

7 . II. KÖVETELÉSEK 

8 . III. ÉRTÉKPAPÍROK 

9 . IV. PÉNZESZKÖZÖK 

10 . ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5)

11 . C. Saját tőke (12+13+14+15+16)

12 . I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 

13 . II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

14 . III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15 . IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

16 . V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐ

17 . D. Tartalék

18 . E. Céltartalékok

19 . F. Kötelezettségek (20+21)

20 . I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

21 . II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

22 . FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19)

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P.H.

8 861

0

0

8 055

806

8 054 0 8 861

 

 

0

2 338

0

0

0 0

8 054 0

5 716  

4 916

8 054 0 8 861

8 054  

 

 

 3 945

 

8 054 0 8 861

 

 

0 0

8 0

Sor-
szám

0
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1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
- Közhasznú egyszerűsített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

a b c d e

A . ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 01.

I . Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 02.

1 . Közhasznú célú működésre kapott támogatás 03.

a) alapítótól 04.

b) központi költségvetésből 05.

c) helyi önkormányzattól 06.

d) egyéb 07.

2 . Pályázati úton elnyert támogatás 08.

3 . Közhasznú tevékenységből származó bevétel 09.

4 . Tagdíjból származó bevétel 10.

5 . Egyéb bevétel 11.

II . Pénzbevételt nem jelentő bevételek 12.

B . VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 13.

1 . Pénzügyileg rendezett bevételek 14.

2 . Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15.

C .    TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) 16.

D . PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) 17.

E . KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 18.

1 . Ráfordításként érvényesíthető kiadások 19.

2 . Ráfordítást jelentő eszközváltozások 20.

3 . Ráfordítást jelentő elszámolások 21.

4 . Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22.

F .    VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 22.

1 . Ráfordításként érvényesíthető kiadások 23.

2 . Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24.

3 . Ráfordítást jelentő elszámolások 25.

4 . Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26.

G .    TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (+1+2) 27.

1 . Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 28.

2 . Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F4) 29.

H .    NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (+1+2) 30.

1 . Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 31.

2 . Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 32.

I .    ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B/1-F/1)+H/2 33.

J .    FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 34.

K .    TÁRGYÉVI EREDMÉNY 35.

1 . Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 36.

2 . Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 37.

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P.H.

Tétel-
szám

8 0

4 760 0

2 250

4 760 0

4 008

0 0

1 522 3 290

185 601

803 1 250

 

2 422

0

0

2 422

0

0 8 343

 

8 343

9 149

4 760

0 0 0

 

9 149

9 149

 

0 0 0

 

2 250

 

 

 

2 338 806

2 338 0 806

0  0

0 0

0 0

0  0

0 0 0

0  0

2 338 806

2 338 806

K & T
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1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
- Közhasznú egyszerűsített beszámoló TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

A . Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 01.

1 . Bérköltség 02.

   ebből:  -   megbízási díjak 03.

              -   tiszteletdíjak 04.

2 . Személyi jellegű egyéb kifizetések 05.

3 . Bérjárulékok 06.

B . Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 07.

C . Értékcsökkenési leírás 08.

D . Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 09.

E . A szervezet által nyújtott támogatások (pü. rendezett) 10.

ebből: pályázati úton nyújtott támogatások 11.

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P.H.

1 4310

25

1 914

6 815

97

 

0 0

40

 

468 1 406

Tétel-
szám

468

8 0
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Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
- KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P. H.

- költségvetési törvényben nevesített támogatás,
- valamely költségvetési szervtől kapott támogatás

- normatív költségvetési támogatás,
Forrásai:

 e Ft-ban

előző évi

- államháztartás alrendszerétől kapott támogatás,

időpontja összege
Átvitel 

összegeg

00 0

8 0

Felhasználás célja
Felhasználás összege

tárgyévi
Támogatást nyújtó 

neve
Támogatás

0
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Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete

1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
- KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P. H.

e Ft-ban
Megjegyzés

  

   

- egyéb

Induló tőke

Tőkeváltozás

Tőkeváltozás 
csökkenésére ható 
tényezők:
- közhasznú 
tevékenység tárgyévi 
vesztesége
- vállakozási 
tevékenység tárgyévi 
vesztesége

  

8 0555 716

 0

2 339141%

8 0

Megnevezés Tárgyévi összeg Ft VáltozásElőző évi összeg Ft
% Ft

13/16



Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
- KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI  JUTTATÁSRÓL

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P. H.

8 0

0 0  0

ebből:     adóköteles
adómentes

Ft

0

 
0

0

Egyéb

Összesen:

tárgyévi %

-természetbeni juttatások 
összesen

 

0 0  

adómentes

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Változás

Előző évi

 0

0

Megjegyzés

Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott

-pénzbeli juttatások össz.

ebből:     adóköteles

0  0

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Változás

0 0

Összesen:

Egyéb cél szerinti, de nem 
közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 

- pénzbeli juttatások

Egyéb

- nem pénzbeli juttatások

e Ft-ban

E Ft-ban

0
 
 

Előző évi tárgyévi % Ft

0

 0

0 0  

 0

0

0

Megjegyzés

 

0

 0

0 0  
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Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
- KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P. H.

0 

1633% 6133

 2525

0 

 

 

0

0

2 525

0

0 

6 533400

0

 0

Összesen:

-300

 0

Működés / NCA 400 100

Egyéni vállalkozó

Jogi személyiségű gazdasági társaság

Jogi személyiség nélküli társaság

Egyéb

Közhasznú szervezet

Szja 1%-a (APEH)

3 908  

Támogató

Kisebbségi települési önkormányzat

%

Helyi önkormányzat társulása

Települési önkormányzat társulása

Magánszemély

 

 

Ftmegnevezése

e Ft

Elkülönönített állami pénzalap 25%

Központi költségvetési szerv Rendezvény / 
NFGM 3908

Változás

8 0

Támogatott
cél

Támogatás összege
előző évi tárgyévi
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Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

1 0 8 6 9 5 5 9 4 9 9 5 2 9 1
Statisztikai számjel

Keltezés: Budapest, 2010. február 22. 
a szervezet képviselője

P. H.

0

 

 

0

0

- kamatmentes kölcsönök

 

 0

 0

 

0

 

0

0

 0

 

Egyéb juttatások

Összesen:

-szja köteles

Értékpapír juttatások

Adott kölcsönök összege

-szja mentes

Természetbeni juttatások

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0 00

0

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

8 0

előző évi tárgyévi
Juttatás összege

0

- KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL

EltérésJuttatás
megnevezése % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések
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