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A Magyar Projektmenedzsment Szövetség
Közhasznúsági jelentése
a 2019. évi tevékenységéről
1. Számviteli beszámoló
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSz) 2019. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 13 877 ezer Ft, a saját tőke 12 059 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 2019. 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 2018-ban 3858 ezer Ft volt, 2019-ban 190 ezer Ft volt. A vagyon az
előző évek tartalékaival összesen 12 059 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 2019. 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 2019. 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 2019-ben.

7.2.1.Rendezvények
7.2.1.1. Szakmai Teadélutánok
A havi rendszeres klubnapokon, a szakmai alapokon nyugvó munka kötetlenebbé tétele
érdekében, teadélutánok formájában 2019-ben a következő szakmai témák kerültek
bemutatásra, megtárgyalásra:
2019. január 16.
Téma: Bemutatkozik az Év Projektmenedzsere
Előadó: Dr. Kertész Máté
2019. február 20.
Téma: Innováció menedzsment a gyakorlatban
Előadó: Fischer András (OTP LAB)
2019. március 20.
Téma: Add elő magad! A magával ragadó, emlékezetes kommunikátor titkai
Előadó: Györffy Kinga
2019. április 17.
Téma: Változások hálójában, avagy a hálózatok, mint a vállalati változások katalizátora
Előadó: Szabó Ilona Anna (OrgMapper Influence)
2019. június 19.
Téma: Agilis projektszervezés elosztott csapatokkal – mi is az az ETEO koncepció?
Előadó: Gerliczky István
2019. szeptember 18.
Téma: A tied mit eszik reggelire? - avagy a szervezeti kultúra és csapatok szerepe a
transzformációban
Előadó: Dr. Füredi Júlia
2019. november 20.
Téma: A projekt tervezők felelőssége a projektek késésében
Előadó: Hajdu Miklós
2019. december 11.
Téma: Önmenedzsment, az éves céloktól a naprendezésig
Előadó: Békéssy László István
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.
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7.2.1.2. Körkapcsolások, konferenciák
A 2019-es esztendő kiemelkedő programjai közé tartozott a Körkapcsolás rendezvények,
a 31. és 32. állomása is.
31. Körkapcsolás
2019. május 16.
Téma: Kérem a következőt! Generációváltás a projektmenedzsmentben
Egy nap a projektmenedzsment területén jelentkező generációs különbségekről és ezek
kezeléséről.
Miben különböznek, miben más az X, Y, Z generációk értékrendje, s mégis hogyan tudnak
együttműködni? Képesek-e a szervezetek, a projektek felkészülni az újabb és újabb
generációkra? Mi az az agilis transzformáció?
A generációs különbségek adta izgalmas kérdésekre neves szakemberek adtak választ a
PMSZ 31. Körkapcsolás konferenciáján!
A legfrissebb prognózis szerint a munkaerőpiacon 2025-ben 80%-ban Y és Z generációs
munkavállalók lesznek jelen. Hogyan készüljünk fel a generációváltásra a projektekben
és a szervezetekben egyaránt erre a kérdésre keresték a résztvevők a választ.
Ismerjük meg az egyes generációk jellemzőit, preferenciáit, sőt motivációit az
együttműködésre! Értsük meg, hogyan kezelhetőek a generációs különbségek! Tanuljuk
meg, hogyan lehet jól működtetni egy olyan projektet, amiben több generáció is együtt
dolgozik! Dolgozzunk ki új működési formákat, amelyekben a különböző generációk
megtalálják a szerepüket!
A konferencián láthattak olyan gyakorlatot, ahol több generáció együttműködve valósítja
meg agilisan a projektjeit. Sőt, zárásképpen egy vetélkedő keretében kipróbálhattuk,
milyen a generációk összefogásában megmérkőzni „a piacon”.
Előadók:
Lengyel Katalin, HR igazgató, BHE
Csarnó Nelli, szervezetpszichológus, Green Fox Academy
Szabó András, alapító, iData Kft.
Steigervald Krisztián, generációkutató
Németh Kinga, üzlet támogató menedzser, T-Systems Magyarország Zrt.

5

32. Körkapcsolás
2019. október 17.
Téma: Jelenben a jövő
Hi Future! - Hi Innovation! - Hi Trends!
Októberi PMSZ Körkapcsolás Konferenciánk alkalmával örömmel üdvözöltük az
újdonságokat és megnéztük mi van még azon is túl, mi várható a távolabbi jövőben.
Innovációk, trendek, technológiai újdonságok a gazdaságban.
Megnéztük, hogyan képzelték elődeink a 21. századot, mi valósult meg és milyen
tanulságokat vonhatunk le az összehasonlításból. Milyen innovációk várhatóak az üzleti
világban? Milyen speciális fejlesztési módszerek alakulnak ki az IT-n belül?
Arra is kerestük a választ, hogy miként hozzák be a jövő technológiáját a nagyvállalati
rendszerbe a startup-ok? Trendek, kihívások, jó példák a nagyvállalatok és startupok
együttműködésére.
Technikai újdonságokkal, merész elgondolásokkal és azok megvalósításával érkeztek
előadóink többek között a Gnome Designtól, a Design Terminaltól, a FORTE-től, és a TSystems-től.
Természetesen azt sem hagyhattuk ki, hogy mindez hogyan hat ránk,
projektmenedzserekre, mire számítsunk, hogyan készüljünk fel a változásokra? Hogyan
segítheti elő a PM az innovációs fejlesztéseket?
Egy konferencia a legújabb trendekről, a folyamatosan változó jelenről, kihívásokról,
lehetőségekről és benne a projektmenedzserek szerepéről.
Előadók:
Török Péter, Gartner
Gerald Lung, Director Sales, OPUS Business Solutions GmbH
Bihari Béla, vezérigazgató, Gnome Design Kft.
Popovics László, igazgató, OTP Bank Zrt.
Szabó Tibor, Szenior Tanácsadó, T-Systems Magyarország Zrt.
Jenei János, IT megoldások igazgató, Magyar Posta Zrt.
Jónás László, üzletfejlesztési vezető, Design Terminal
Makszy Dóra, projektmenedzser, Supercharge
Gacsal József, Business Development Manager, Forte Communications Kft.
Projektmenedzsment Fórum 2019
2019. szeptember 24.
Helyszín: Magyar Telekom Székház Puskás Tivadar konferenciaterem
Téma: Fókuszban a sportberuházások és az innovatív ipari épületek
Ötödik alkalommal rendezte meg az Óbuda Group és a Magyar Projektmenedzsment
Szövetség a Projektmenedzsment Fórum konferenciát Budapesten. Az idei konferencián
világszínvonalú hazai és külföldi előadók járták körbe a magyarországi ipari innováció és
sportberuházások témáját.
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A rendezvényen Kálmán Péter, az Óbuda-Újlak Zrt. vezérigazgatója, dr. Fürjes Balázs,
Budapest és fővárosi agglomerációs fejlesztéséért felelős államtitkára, valamint Cserna
József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke mondtak köszöntőt. A PMSZ
elnöke köszöntőjében a sportberuházások és az ipari épületek megvalósításának
projektmenedzsment kihívásai és innovációs lehetőségeiről beszélt.
Előadók:
Thomas Spiegel, alelnök, ingatlanfejlesztési üzletág, Robert Bosch GmbH
Stephan Wolf, vezető tanácsadó, io-consultants
Tóth Csaba, beruházási főigazgató, KKBK Nonprofit Zrt.
Dr. Ferencz Marcel Habil, Ybl és Pro Architectura-díjas építész, NAPUR Architect Kft.
Michael Lischer, ügyvezető, Sport Concepts

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 2019-ben a következő klubnapok kerültek megszervezésre:
2019. január 9.
Téma: Műemléképületek jó karba helyezése, szerkezetjavítás, injektálás, mikor
cölöpözés, sajtolt cölöp
Előadó: Sántha Béla, Kis Izolátor Kft.
2019. február 6.
Téma I: Lean construction, lean management
Előadó: Polgár László, Polgár Terv Kft.
Téma II: MMK Beruházás Lebonyolítói Mesteriskola témavázlatok ismertetése
Előadó: Benkei Sándor, PMSZ ÉT vezetője
2019. március 6.
Téma: Lean construction, lean management II. on site - gyakorlat a mindennapi
építkezéseken
Előadó: Chilkó Ede, Óbuda-Újlak Zrt.
2019. április 3.
Téma: "Best practice" az építésben, kivitelezési modellek - Megoldás a problémákra, ha
a versenyeztetés kiviteli terv alapján történik? A nemzetközi gyakorlat válasza
2019. május 8.
Téma: BIM & PM ELŐADÁSSOROZAT I. - Mit kell tudni egy projektmenedzsernek
a BIM-ről és mit vár el egy projektmenedzser a BIM-től?
Előadók: Horváth György, Óbuda-Újlak Zrt. és Révai Balázs, Óbuda Építész Stúdió
Kft.
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2019. június 5.
Téma: LIGET OMRRK Épületbejárás
Bejárást vezeti: Sándor Márk, Óbuda-Újlak Zrt.
2019. szeptember 11.
Téma: BIM tervezői szemmel
Előadó: Révai Balázs, Óbuda Építész Stúdió Kft.
2019. október 9.
Téma: Danubio épületbejárás
Bejárást vezeti: Radics Eszter, Óbuda-Újlak Zrt.
2019. november 6.
Téma: BIM a tervezés után
Előadók: Horváth György, Óbuda-Újlak Zrt.; Révai Balázs, Óbuda Építész Stúdió Kft.
2019. december 4.
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 2019-es évi rendezvényein a tagozat tagjai és a pénzintézeti
szektorban dolgozó projektvezetők képviseltették magukat.
2019. április 16.
Téma: Magyar Nemzeti Bank Versenyképességi Program 330 pontban
Előadó: Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzéséért és
hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatóság ügyvezető igazgatója, a Budapest
Institute of Banking (BIB Zrt.) oktatási intézmény vezérigazgatója
2019. november 14.
Téma: Az azonnali fizetés projektek kihívásai
Moderátor: Pereczes János, MKB Fintechlab
Kerekasztal beszélgetés résztvevői: Dalnoki Gábor, GIRO, Projekt- és
Innovációmenedzsment Főosztályvezető; Fejér Gábor, Erstebank Hungary; Csapó
Krisztián, MKB Bank Zrt.; Nyitrai Attila, MKB Digital Zrt.; Borbély Zsófia, BCS
Consulting; Gyimesi Imre, Raiffeisen Bank
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7.2.2.3. Ifjúsági Tagozat
Az Ifjúsági tagozat 2019-es évi rendezvényén egy konkrét karrier-úton keresztül
mutattuk be, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a tervezett pozícióba a kiszemelt
szervezethez. Az előadáson többek között választ kaptunk arra, hogy hogyan érdemes
nekiállni a karrier tervezésnek; mennyire számít a tudatosság és a döntések, és
mennyiben a lehetőségek; milyen buktatók és utólag világossá váló hibák, vagy éppen
sikerek kellenek ehhez.
2019. február 13.
Téma: Gyakornokból vezető
Előadó: Szabó Edit, a Bare International nemzetközi piackutató cég európai
marketingvezetője, főiskolai oktató (MBA képzés)

7.2.2.4. Női projektmenedzsment klub
PM szalon néven a női Projektmenedzsment Klub elindított egy kezdeményezést,
melynek keretében kötetlen baráti beszélgetésekre került sor PMSZ Női klubja
szervezésében. Cél a PM Szalon létrehozásával, hogy teret és helyet biztosítsunk
tagjaink számára, hogy találkozzanak és beszélgessenek egymással és megosszák
egymással a tapasztalataikat.
2019. március 07.
Témája: Legyél Te is társszerző és meséld el a történeted.
Pozitív Projektmenedzsment Történetek, Gyakorló projektmenedzserek, projekt tagok
szakmai írásai tematika szerint alfejezetekbe szerkesztve.
Vendég: Kisszőlősi Bea, Positive Attitude Consulting, tulajdonos, a könyv szerkesztője.

7.2.2.5. Járműipari tagozat – megalakulás
A tagozat célja olyan témák feldolgozása, amelyek kifejezetten a járműipari
résztvevők speciális projekt menedzsment kihívásait célozzák. A tagozat életében a
2019-es év volt az első teljes év, így cél volt a fentieken túl a tagozat iránt érdeklődők
figyelmének felkeltése és a közösség alapjainak lefektetése.
Az év során két tagozati klubdélutánt tartottunk. Mindkettő az Automotive Software
Performance Improvement and Capability dEtermination (röviden: ASPICE)
járműipari szabvány témakörében valósult meg.
2019. június 5.
Téma: Az Automotive SPICE jelene, jövője és szerepe a járműipari projektekben
Előadók:
• Horváth Máté, Manager, SQE – Category Software Suppliers – Harman
International; intacsTM certified Provisional Assessor Automotive SPICE®
• Grémen Viktor, Automotive SPICE® Coach – Minőség- és
Folyamatmenedzsment – Robert Bosch Kft.; intacsTM certified Provisional
Assessor Automotive SPICE®
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2019. október 24.
Téma: Az Automotive SPICE jelene, jövője és szerepe a járműipari projektekben – 2.
rész
• Előadó: Grémen Viktor, Automotive SPICE® Coach – Minőség- és
Folyamatmenedzsment – Robert Bosch Kft.; intacsTM certified Provisional
Assessor Automotive SPICE®

7.2.2.6. VIP rendezvény
2019. szeptember 26.
A Várkert Bazárban (Bazaar Eclectica) a Tűzvarázs produkció tűzzsonglőr
bemutatójával egybekötött zártkörű rendezvényt szerveztünk a szervezeti tagjaink
vezető képviselőinek számára.

7.2.3. Év Projektmenedzsere Díj
A 2019-es évben 19. 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.
2019. november 13-án, Varga Mihály Pénzügyminiszter a Nemzetgazdasági Miniszter
védnökségével meghirdetett, az „Év Projektmenedzsere” díjat a Projektmenedzsment
Kiválóság Tábla Borbényi Katalinnak ítélte oda, aki a Generali Biztosítónál az ERGO
Biztosító akvizíciójának projektjét vezette. 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, és 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.
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2019-ben a Magyar Projektmenedzsment Szövetség tovább folytatta az
együttműködést a Magyar Mérnöki Kamarával, amely lehetőséget biztosít
projektmenedzsment szakmai kérdésekben való kooperációra. Az együttműködés
újabb állomásaként Beruházás lebonyolító Mesteriskola 2. évfolyama indult el,
amelyben a Magyar Projektmenedzsment Szövetség is aktív oktatói szerepet vállalt. 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 PMSZ negyedszerre hirdette meg projektmenedzsment felkészültségi versenyét. Ez
alkalommal is tanuló és gyakorló kategóriában indulhattak a versenyzők, utóbbiban
csak a három évnél kevesebb tapasztalattal rendelkezők. A versenykiírás a 2017/2018
évadhoz képest annyiban módosult, hogy a 5 írásbeli fordulót követően az utolsó
forduló személyes, ahol csapatban történt a feladatmegoldás. Összesen 25 fő
jelentkezett, tizenhatan a tanuló, kilencen a gyakorló kategóriában. Ezek a számok
lényegében megfelelnek a 2017-2018 évad adatainak.
A verseny fél évig tartott, az írásbeli feladatok havonta kerültek kitűzésre úgy, hogy
megoldásukra egy-egy hónap állt rendelkezésre. Ebben az idényben két nagyobb
tartalmi módosításra került sor: a feladatokban megjelentek a portfóliómenedzsment
kérdései is, illetve az utolsó forduló szóbeli volt. A díjak átadására a 2019. május 16án megrendezett 31. Körkapcsoláson került sor. A gyakorló kategória versenyzői közül
dicséretben részesült Varga D. Emese, a tanuló kategóriában dicséretet kapott Csilics
Adél, Darányi Richárd és Páncsics Zsombor, illetve a szóbeli döntőre beugró Pataki
Nikoletta.
Helyezettek:
Kezdő Kategória
I. helyezett: Antal Alexandra; II. helyezett: Borza Enikő; III. helyezett: Tóth Ádám
Gyakorló Kategória:
I. helyezett: Oros Nikoletta; II. helyezett: Slemmer Dóra; III. helyezett: Hinkel Szilvia
A díjazottak egyéni PMSZ tagságot és oklevelet, az MKB Consulting Kft. által
adományozott könyvutalványokat, továbbá az Ericsson Magyarország Kft. és a
KPMG Hungária Kft. által felajánlott ajándékokat kaptak.
A kategóriák győzteseinek Cserna József, a PMSZ elnöke adott át névre szóló
emlékplakettet. Az első helyezettek egy ingyenes, választható részvételi lehetőséget
nyertek el a szponzorok által felajánlott oktatási portfólióból, a második helyezettek
pedig egy-egy felkészítő tréningen való részvételt kaptak. A tanuló kategória első
helyezettje a ProMan Consulting Kft. ajánlatából választhatott, a kategória második
helyezettje az egyik CAPM felkészítő programjukon vehetett részt; a díjaikról szóló
okleveleket Végh Domonkos adta át. A gyakorló kategória győztese a Szinergia
Projekt-, Működés és Változásmenedzsment Kft. ajánlatából választhatott, a második
helyezett pedig a Szinergia Kft. egyik PMP felkészítő programján vehetett részt; az
okleveleket Bakos Sándor adta át.
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7.2.6. PMSZ Nagyköveti program
2019-ben hiánypótló szakmai kezdeményezésként indítottuk útjára, a PMSZ
Nagykövet Programot, melynek célja – küldetésünkkel megegyezően – egy
professzionális, inspiráló szakmai közösség létrehozása szervezeti tagjaink
részvételével.
A program teret ad a szervezeti tagok közötti tapasztalatcserének és szakmai
együttműködésnek, korszerű és naprakész tudásbázisként és szakmai
információközpontként szolgál, valamint – a közös munka eredményeként – hozzájárul
a magyarországi projektmenedzsment kultúra fejlesztéséhez és a projektmenedzsmentszakma minőségének emeléséhez.
A PMSZ a Nagykövet Program keretében évente legalább két alkalommal szakmai
rendezvényt szervez a szervezeti tagok által kijelölt szakmai képviselőknek, ún.
Nagyköveteknek. A rendezvényeken elsősorban olyan témák kerülnek közös
feldolgozásra, melyek szorosan összefüggnek a magyarországi vállalati
projektmenedzsment kultúra és a projektmenedzsment-szakma fejlesztésével.
További kiemelt célunk, hogy erősítsük a Szövetség és a szervezeti tagok közötti
együttműködést és kommunikációt. A Nagyköveteknek lehetőségük nyílik arra, hogy
tolmácsolják a Szövetség felé az általuk képviselt vállalatok igényeit, észrevételeit a
Szövetség szakmai munkájával kapcsolatban.
Célunk, hogy a Nagykövetek és az általuk képviselt szervezeti tagok
közreműködésével, illetve az ő igényeik mentén, közösen dolgozzunk küldetésünk
megvalósításán, a hazai projektmenedzsment-kultúra fejlesztésén.
2019-ben a PMSZ nagykövei program keretében megvalósított programok
2019. május 06.
1. Nagyköveti találkozó
Téma: A program működési kereteinek elfogadása és a szakmai aktualitások
megbeszélése Workshop formájában.
Házigazda: KPMG
2019. június 27.
2. Nagyköveti találkozó
Téma: A PM oktatás és képzési irányelvek és ajánlások megfogalmazása.
Házigazda: KPMG
2019. augusztus 29.
3. Nagyköveti találkozó
Téma: PMSZ gyakornoki program, KIFÜ bemutatkozás
Házigazda: KIFÜ
2019. november 03.
4. Nagyköveti találkozó
Téma: PM-ek fejlesztése és képzése, T-Systems bemutatkozás
Házigazda: T-Systems
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7.2.7 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.

Budapest, 2020. szeptember 09.
A közhasznúsági jelentés hiteléül:
Cserna József
elnök
Magyar Projektmenedzsment Szövetség
Záradék
A közhasznúsági jelentést a Magyar Projektmenedzsment Szövetség közgyűlése 2020.
szeptember 09-én elfogadta.
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Tudományos tevékenység, kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2004. évi CXXXIV 5.§ (3)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: minden magyar állampolgár
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

19 538

21 142

40

118

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

19 498

21 024

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15 680

20 952

1 971

2 138

14 405

19 751

3 858

190

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
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]
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