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A Magyar Projektmenedzsment Szövetség  

Közhasznúsági jelentése 

 a 2017. évi tevékenységéről 
 

 

1. Számviteli beszámoló 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSz) 2017. évben gazdálkodásáról a 

számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves 

beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 11 203 ezer Ft, a saját tőke 8 012 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 2017. évben nem részesült támogatásban 

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

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás  

A PMSz eredménye 2016-ban 1325 ezer Ft volt, 2017-ben -3348 ezer Ft volt.  A vagyon az 

előző évek tartalékaival összesen 8 012 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 2017. 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.  
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6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

értéke, illetve összege 

A PMSz 2017. 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. 
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7.2. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenységek  

Az alapszabályban meghatározott közhasznú célok elérése érdekében a PMSz az alábbi 

tevékenységeket végezte 2017-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 2017-ben a következő szakmai témák kerültek 

bemutatásra, megtárgyalásra:  

 

2017. január 18.  

Téma: Projektmenedzserek közössége: Az alkotó erő 

Előadó: Ódorné Kovács Ildikó 

 

2017. február 15.  

Téma: Titkos fegyver projektvezetőknek: a kommunikáció 

Előadó: Dr. Barra Mária, Szádvári Judit 

 

2017. március 22.  

Téma: Projekt és Projekt Portfolió Management az NNG-ben 

Előadó: Simon Attila 

 

2017. április 12.  

Téma: Kérdezéstechnika a projektmenedzsmentben 

Előadó: Bánhidi Brigitta 

 

2017. május 10. 

Téma: Vajon bízhat-e a projektvezető a tesztelőkben? 

Előadó: Kérdő Attila 
 

2017. szeptember 20.  

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

Előadó: Bálint Ákos, Lipi Gábor, Szulyovszky Gábor Viktor, Dr. Klimkó Gábor, Krauth 

Péter 

 

2017. november 22. 

Téma: Virtuális Projektmenedzsment 

Előadó: Bácsi Blanka, Kérdő Bea, Lengyel Zsófia, Nagy Kornél, Pölhös Vendel 
 

2016. december 14. 

Téma: Előttem az utódom – beszélgetés a 2017. év PM díjazottjaival 

Előadó: Ecsedi Péter, az IT Services Hungary Kft. program managere, Az év 

projektmenedzsere Díj 2017 évi nyertese; Laczik Zsolt, a CIB Bank Zrt. 

projektmenedzsere, a PMSZ PM felkészültségi verseny díjazottja; Faller Nóra, a 2016. 

évi Év PM Diplomamunkája pályázat nyertese  
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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 2017-es esztendő kiemelkedő programjai közé tartozott a Körkapcsolás rendezvények, 

a 27. jubileumi és 28. állomása is. 

 

 27. Körkapcsolás - PMSZ 20 fesztivál  

 2017. június 8. 

 Téma: PMSZ Születésnapi Rendezvény 

Indulás 1997-ben, érkezés 2017-be: két évtized sokszor egy szemvillanásnak tűnhet, 

de vajon fel tudná idézni az elmúlt 20 év valamennyi történését, változásait?  

Az bizonyos, hogy felgyorsultak a szakmát meghatározó tendenciák, az üzleti kihívások 

komplexebbek lettek, minden gyorsan kell, több a bizonytalanság, a minket körülvevő 

környezet is már-már követhetetlenül változik. Mindez gyors reagálást, folyamatos 

készenlétet, jelenlétet kíván tőlünk. De nem csak a változás, hanem a folyamatos 

fejlődés „áldozatai” is vagyunk, úgy a szakmában, mind a magánéletben, és mindez 

elmondható az idén 20 éves Magyar Projektmenedzsment Szövetségről is. 

A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseménye volt a 27. Körkapcsolás, melynek 

központi témáját is a változás ihlette. Az év egyik legnagyobb hazai 

projektmenedzsment eseményén, a PMSZ 20 fesztiválon összekapcsolódott a szakmai és 

a határterületeket bemutató ezerarcú tematika. Az egész napos meghosszabbított 

programon a projektmenedzsment jeles képviselői mellett közismert személyek voltak az 

előadók, inspirálódhattak a résztvevők a játékos megoldások, érdekes megközelítések 

által, és estébe nyúló zenés program mellett, együtt ünnepelhették a 20 éves PMSZ-t! 

 Előadók:  

 Cserna József, IPMA A; elnök, Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

 Jenei István, Partner, Okos megoldások Portfolió vezető; T-Systems Magyarország 

Kiss Zoltán, Office üzletág vezető; és Orbán Bence, Office Termékmenedzser, Digitális 

Coach; Microsoft Magyarország 

Kurucz Attila, Gen X, CEO, Basewalk; és Hornyák Ádám, Gen Y, Head of UX, Basewalk 

Görgényi István, vállalati tanácsadó, olimpiát nyert vízilabda edző 

Al Ghaoui Hesna, riporter, külpolitikai újságíró 

Hutlassa Tamás, Café Film ügyvezető - Kincsem c. fi lm producere 

Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember 

Tóth Károly, MÁS-kép-TÁNc? Táncművész, Paraszupersztár 2. helyezett 

Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója 
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 28. Körkapcsolás  

 2017. október 19.   

 Téma: 21. századi kommunikáció a projektekben. Értsd meg, értesd meg! 

 

5-ből egy projekt válik sikertelenné a rossz kommunikáció vagy a kommunikáció hiánya 

miatt, és a projektre költött pénz több mint felét kockáztatjuk, ha nem elég hatékony az 

információ közvetítése. Nem ritka, hogy egy-egy projektben több földrész 

szakembereinek összehangolt munkájára van szükség, de szinte naponta felmerül a 

kérdés: miként lehet a különböző kultúrákon, szokásokon, nyelvi és időbeli korlátokon, 

technológiai különbségeken túllépni és úgy fogalmazni az európai, a dél-amerikai, a 

távol-keleti, az ázsiai kollégák számára, hogy mindenki ugyanazt értse az üzenet alatt? 

Már dolgoznak a digitális üzleti asszisztensek, amik (vagy akik?) az emberhez hasonlóan 

képesek megoldást nyújtani a problémáinkra, miközben a cégek jelentős része még ott 

sem tart, hogy szinte bárhol, bármikor, bármilyen információt ellophatnak tőlük, ezért 

lépést sem tesznek az információbiztonság érdekében. A 28. Körkapcsolás konferencia 

„21. századi kommunikáció a projektekben” címmel jó megoldásokat, eszközöket, 

módszereket mutatott arra, hogy a siker érdekében miként éljünk 21. századi módon 

ezekkel a lehetőségekkel. 

 

 Előadók: 

 Cserna József, IPMA A; elnök, Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

 Votisky Petra, tanácsadó 

 Hoffer Beáta, ügyfélélmény tanácsadó, Connect CX Advisory 

 Papp Edit és Vida Barbara, tanácsadók, Brandmore Kft. 

 Buzogány Mátyás, elnöki és vezérigazgatói titkárság titkárságvezető, Magyar Telekom 

 Tóth Béla, ügyvezető - DIRACOM Kft. 

 Nagy Tamás, T-Systems Magyarország Zrt. 

  

 4. Építőipari projektmenedzsment konferencia 

 2017. szeptember 26  

 Helyszín: Budapest Music Center 

 Téma: Globális tudás, lokális kihívások, Projektmenedzsment Fórum  

  

 A konferencia hagyományosan az Óbuda-Újlak Zrt.-vel közösen, immár 4. alkalommal 

került megrendezésre. A rendezvényen a hazai és nemzetközi építőipari 

projektmenedzsment gyakorlatok áttekintése, és bemutatása a cél. Kiemelt témák közé 

tartozott a magyarországi építési nagyprojektek nemzetközi perspektívából, nemzetközi 

építési nagyprojektek magyar perspektívából, illetve mik a magyarországi 

projektmegvalósítás különleges kihívásai a régiós, európai és globális keretekhez képest? 

Magyar építészként, mérnökként mik a siker kulcsai külföldön? Hogyan alkalmazható a 

globális tudás az eltérő helyi sajátosságok között? 

 

 Előadók: 

 Kálmán Péter, vezérigazgató, Óbuda-Újlak Zrt. 

 Cserna József, IPMA A; elnök, Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

Stephen Wells, Mace Group 

Kersten Bachmann, Takata EMEA Operations Airbag & Electronic 

Zoboki Gábor, ZDA-Zoboki Építésziroda 

Szalay János, Audi Hungaria Zrt. 

Florian Frotscher, Make Architects 
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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 2017-ban a következő klubnapok kerültek megszervezésre: 

 2017. február 1. 

 Téma: „Mi legyen hát a főcsapás?”, a tagozat jövő évi programjának a tagok igényei 

alapján történő meghatározása.  

 Előadó: Benkei Sándor PMSZ ÉT vezetője 

  

 2017. március 1. 

 Téma: A német „A reformbizottság jelentése az építési nagyprojektekről” könyv 

ismertetése, és a hazai viszonyok 

 Előadó: Horváth György ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. vállalkozási ov. 

  

 2017. április 5. 

 Téma: Az ISO 21504:2015 Project, programme and portfolio management / Guidance 

on portfolio management szabvány ismertetése 

 Előadó: Ulicsák Béla 

 

2017. május 3. 

 Téma: Regionális vezetékrendszerek (gáz, olaj) megvalósítása, ütemezési kérdései, 

hatósági menedzsmentje  

 Előadó: dr. Biczó Boglárka 

  

 2017. június 7. 

 Téma: BIM a gyakorlatban 

Előadó: Sabathiel Balázs, ügyvezető igazgató, HUNGAROCAD Kft.; Volcz Zoltán, 

okl. építészmérnök, BIM szakértő, Óbuda Építész Stúdió Kft. 

 

 2017. szeptember 6.  

 Téma: A Liget Budapest portfoliómenedzsmentje 

Előadó: Rostás Zoltán, stratégiai igazgató - Városliget Ingatlanfejlesztő Kht. 

 

2017. október 4.  

 Téma: Építési projektek és portfóliók kockázatfelmérése, -elemzése 

 Előadó: Dr. Fekete István, ügyvezető igazgató -Szigmaszerviz Kft., és tudományos 

főmunkatárs - Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvetés Tanszék 

  

 2017. november 8. 

Téma: Az építőipari beruházási projektek 

Előadó: Dr Hoffer Ilona, docens a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Magyar 

Értékelemzők Szövetségének alelnöke 

 2017.december 6.  

Téma: Az új beruházási kódex koncepciója - kerekasztal beszélgetés 
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7.2.2.2. Pénzintézeti Tagozat 

A Pénzintézeti tagozat a 2017-es évben 3 sikeres rendezvényt szervezett, a 

rendezvényen a tagozat tagjai és a pénzintézeti szektorban dolgozó projektvezetők 

képviseltették magukat.   

2017. március 9. 

Téma: A core rendszer cserék kihívásai 

Előadó: Németh Adrián, Unicredit Bank Zrt.; Kovács Larissza, MKB Bank Zrt.; 

Váradi András, NESS Informatikai Kft.; Feithl-Göblös Ágnes, Clarity Consulting Kft. 

 

 

2017. május 26. 

Téma: PSD2 szabályozási csomag implementációs státusza, szabványok és határidők 

(A szakmai konzultációkon jelzett logisztikai, megvalósítási problémakörök) 

Előadó: Németh Mónika - FinTechGroup 

 

2017. november.29.  

Téma: A pénzintézeti PMO-k vezetésének tapasztalatai 

Előadó: Házi Ágnes, PMO Lead - Liverpool Victoria Insurance Company 

 

7.2.2.3. Ifjúsági Tagozat 

2017. első negyedév – Q1 

Új tagok akvirálása, tagozati munka ütemezése 

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 2017. évi munkaprogramja alapján lebontott részletes 

ütemezés. 

2017. második negyedév – Q2 

Ifjúsági tagozat meetup, PMSZ 20 fesztivál támogatása 

Az időszak során megrendezésre került az Ifjúsági Tagozat saját eseménye, mely során 

a korábbi tagok az újonnan csatlakozókkal és érdeklődőkkel közösen ismerkedhettek. 

Az eseményen szó volt a Tagozat eddigi eredményeiről és a jövőbeni tervekről, új 

lehetséges irányokról. 

2017. május 31. 

Előadók: Trombitás Titánia, Szellő Gábor 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 20 éves fennállását jubileumi 

rendezvénysorozattal ünnepelte, melynek kiemelt eseménye a 27. Körkapcsolás 

Konferencia volt. A rendezvényhez köthető előkészítő munkákat, illetve a PMSZ 20 

fesztivál egész napos eseményét több önkéntes is támogatta az Ifjúsági Tagozat 

soraiból. (Bessenyi Borsika, Trombitás Titánia, Szellő Gábor). 
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2017. harmadik negyedév – Q3 

Gyakornoki Program koncepció és pilot megvalósítása 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség jelenleg több mint 50 szervezeti taggal és 

támogatóval rendelkezik, melyek között hazai és nemzetközi szinten elismert 

vállalkozások és intézmények szerepelnek. Ennek kapcsán egy olyan gyakornoki 

program megvalósításának koncepciója fogalmazódott meg az Elnökség részéről, 

melynek célja, hogy hidat teremtsen a szervezeti tagok és a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetséghez csatlakozó fiatal és leendő projektmenedzserek 

között, ezzel értéket teremtve mindkét célcsoportnak. 

A kezdeményezés első fázisában egy pályaorientációs kérdőív alapján felmérése 

kerültek az érdeklődők preferenciái. A program folyamatának kidolgozása után 

elkezdődött a pilot szakasz. 

2017. negyedik negyedév – Q4 

Egyetemi és diákszervezeti kapcsolatépítés 

Az időszak fókuszában az Óbudai Egyetem Neumann Kar Hallgatói 

Önkormányzattal, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés 

Klubbal történő bilaterális kapcsolatépítés állt. 

A Vállalkozásfejlesztés Klub (VFK) a Budapesti Corvinus Egyetem egy olyan 

meghatározó szervezete, amely a Vállalkozásfejlesztési Intézet oktatói karával és a 

szakon végzett alumni tagokkal együttműködve fejleszti a tehetséges hallgatókat, 

valamint egy inspiratív közösségben támogatja szakmai előre lépésüket. 

A szervezet célja, hogy olyan, az egyetemi képzésre alapozó, illetve azt kiegészítő 

tudást nyújtson tagjainak, amely segíti szakmai és társadalmi szemléletük fejlődését. 

 

 

7.2.2.4. Női projektmenedzsment klub 
 

2017 évben a Női klub egy rendezvényt tartott a Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódóan.  

 

2017.március 8.  

Téma: A siker ismérvei női nézőpontból - Interaktív beszélgetés 

Előadó: Katona Melinda, a Sikeres Nők Egyesületének alapítója 

 

7.2.2.5. VIP rendezvény  
 

2017.szeptember 21.  

 

Faur Zsófi Kortárs Galériában (1114 Budapest, Bartók Béla út 25.) megrendezett 

Barabás Zsófia kiállításra és az Istvándy Pincészet borkóstolóval egybekötött zártkörű 

rendezvényt szerveztünk a szervezeti tagjaink vezető képviselőinek számára. 
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7.2.3.Év Projektmenedzsere Díj  

A 2017-os évben 17. 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 a Projekt 

Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány, az Építéstudományi Egyesület) 

gondoskodott. A Tábla évente a Projektmenedzsment világnapjához kapcsolódóan 

adja át az Év Projektmenedzsere díjat.  

2017. november 3-án, Varga Mihály Miniszter a Nemzetgazdasági Miniszter 

védnökségével meghirdetett, az „Év Projektmenedzsere” díjat a Projektmenedzsment 

Kiválóság Tábla Ecsedi Péter, IT-Services Hungary KFT, Senior Program vezetőnek 

ítélte az ITSH SSC Center átalakítása témában. 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 Infotér Egyesülettel, valamint az Építéstudományi Egyesülettel. 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. Támogattuk és felkészítő előadással segítettük az ESTIEM 

diákszövetség esettanulmány versenyét. Aktív részesei voltunk az Év Diploma 

Munkája 2017 - Egyetemi, Főiskolai Projektmenedzsment témájú záró 

szakdolgozatok versenyének. Támogattuk a PMI Budapest, Magyar Tagozat „Art of 

Projects” éves konferenciáját. 
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7.2.5. Az évad legfelkészültebb kezdő projektmenedzsere 
verseny 

A PMSz felkészültségi versenyének eredményhirdetésére 2017. június 08-án, a 

jubileumi Körkapcsolás 28 keretében került sor. A verseny 2. alkalommal került 

megrendezésre. A 2. sorozatban, két kategóriában, a Kezdő és a Gyakorló 

Projektmenedzser kategóriában mérhették össze a tudásukat a versenyzők. Célja a 

projektmenedzsment szakma ismereteinek terjesztése, a gyakran felmerülő buktatók 

bemutatása és egyes technikák gyakoroltatása volt. A verseny fél évig tartott, a 

feladatok havonta kerültek kitűzésre. A versenyre bárki regisztrálhatott, amelyben 

összesen 40 fő vett részt.  

Helyezettek: Kezdő Kategória  

I. helyezett: Till Nikolett; II. helyezett: Tóth János; III. helyezett: Torbányi Vajk  

Gyakorló Kategória: 

I. helyezett: Laczik Zsolt; II. helyezett: Vörös László; III. helyezett: Horváth Roxána 

7.2.6. Kiadvány  

A PMSZ alakulásának 20. évfordulója alkalmával egy színvonalas kiadványban 

foglaltunk össze az elmúlt húsz év eredményeit, főbb rendezvényeket a szövetség 

életében. Bemutattuk a PMSZ volt és jelenlegi Elnökeit, elnökségi tagjait és a 

szövetség munkáját támogató munkatársakat. 

 

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, 2018. április 18. 

 

A közhasznúsági jelentés hiteléül: 

 

 

Cserna József 

elnök 

Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

Záradék  

A közhasznúsági jelentést a Magyar Projektmenedzsment Szövetség közgyűlése 2018. április 

18-án elfogadta. 
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