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A Magyar Projektmenedzsment Szövetség  

Közhasznúsági jelentése 

 a 2020. évi tevékenységéről 
 

 

1. Számviteli beszámoló 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSz) 2020. évben gazdálkodásáról a 

számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves 

beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 21 601 ezer Ft, a saját tőke 12 956 ezer Ft. A 

részletes kimutatás a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójából 

és a közhasznúsági mellékleteiből áll.  

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2020. 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 2019-ben 190 ezer Ft volt, 2020-ban 896 ezer Ft volt.  A vagyon az 

előző évek tartalékaival összesen 12 956 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 2020. 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 2020. 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 2020-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 személyesen csak a januári és februári, a további 

teadélutánok pedig online formában kerültek lebonyolításra.  

 

2020-ban a következő szakmai témák kerültek bemutatásra, megtárgyalásra:  

 

2020. január 22.  

Téma: A projektek tervezése és megvalósítása az állami szektorban, stakeholderek 

igényeinek kezelése 

Előadó: Nemesné Kanyó Anikó 

 

2020. február 19.  

Téma: Teremts koncertélményt! Partnerség és emberközpontúság az akvizícióban 

Előadó: Borbényi Katalin 

 

2020. március 18.  

A koronavírus helyzetre való tekintettel ez a rendezvény elmaradt. 

 

2020. április 22.  

Téma: Home office – Kényszernomádok 

Előadó: Farkas Márta 

 

2020. június 24. 

Téma: Kíváncsi arra, hogy mik a projekt sikerességének a legfontosabb összetevői? PM 

Körkép 2020 kutatási eredmények bemutatása 

Előadó: Túróczi Zoltán 
 

2020. szeptember 23.  

Téma: Úton az 5G felé - rádiós hálózatok modernizációja 

Előadó: Iványi Antal 

 

2020. október 21. 

Téma: Liget Budapest Projekt 

Előadó: Dr. Gyorgyevics Benedek 

 

2020. december 9. 

Téma: Szimfonikus zenekar: a múlt művészete, a jövő projektje 

Előadó: Hámori Máté 
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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 a 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 2020-as esztendő kiemelkedő programjai közé tartozott a Körkapcsolás rendezvények 

33. és 34. állomása is, melyek a koronavírusra tekintettel online formában kerültek 

lebonyolításra.  

 

 33. Körkapcsolás 

 2020. május 28. 

 Téma: Ez nem krízis, ez a jövő! Projektek másképp 

A Körkapcsolás kifejezés talán még sose volt ennyire találó, mint 33KK eseményünknél, 

amit rendhagyó módon online térben zajlott, azért, hogy a kényszerű otthonmaradás miatt 

senki se maradjon ki. Témánk az online projektmenedzsmenthez szükséges 

szemléletváltás és infrastruktúra, az állandó emberi tényezők és a folyton fejlődő eszközök 

találkoztatása volt. Nagy felfordulásra volt szükség, hogy 2020-ban végre komolyan 

elkezdjünk beszélni a munka digitalizációjáról. A Körkapcsolás első felvonásában az 

átállás módszertanáról hallhattunk előadásokat olyanoktól, akik már korábban megtették 

a szükséges lépéseket. Megtudhattuk, milyen módszerekkel lehet rendszert változtatni, ha 

az éppen használatos fenntarthatatlanná válik. Ha régi énünkkel próbálnánk átlépni egy új 

rendszerbe, valószínű csak fél sikereket érnénk el. A változásnak először a fejekben kell 

megtörténnie, ezért a Körkapcsolás második blokkja arról szólt, hogyan programozzuk át 

magunkat, hogyan maradjunk talpon akkor is, amikor a feje tetejére áll a világ. Elemzés, 

felismerés, és önfejlesztési tanácsok hangzottak el olyan előadóktól, akik előnyt 

kovácsoltak a digitális nomád életformából. 

 Előadók: 

Cserna József (PMSz elnök); PM kihívások Covid idején 

Orbán Krisztián, (Oriens, ügyvezető); Korszakváltás – 2020, avagy hogyan változik 

meg a világrend, amiben élünk 

Bujdosó Bernadett, (Microsoft Modern Workplace | Customer Success Manager | CEE 

Enterprise); Hogyan legyünk jövőtálló szervezet az állandó változásban? 

Füzér Balázs, (IT projektmenedzser (BSc, MA, MBA, PMP) T-Systems Magyarország 

– IT projektmenedzsment kompetenciaközpont); Virtuális projektmenedzsment 

Nánási István, (Projektmenedzser; T-Systems Magyarország – Projekt iroda és 

működés támogatás kompetenciaközpont); Gyors reagálás az új helyzetre – a távmunka 

új dimenziói a T-Systems-nél 

Pékó Éva, (coaching szemléletű vezetői tanácsadó, okl. mérnök-közgazdász); Online 

változásmenedzsment 

Dr. Molnár Imre, (Managing Partner, Beyond Partners); Nem ugyanazt és másképp! 

Dr. Kertész Máté, (Program manager, DXC Technology Hungary Kft.); Hello it’s nice 

to meet/mute you: A projektmenedzsment kihívásai a digitális térben 
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 34. Körkapcsolás  

 2020. november 12.   

 Téma: Adatvezérelt e-gészségügy a kihívások korában 

 

A 34. Körkapcsolás konferenciánkat ismét online formában rendeztük meg. Fő témaként 

az egészségügyi, másként e-gészségügyi projekteket választottuk. Szóba kerültek a XXI. 

század egészségbiztosítási kihívásai mellett a digitális egészségügyi kihívások a 

járványhelyzetben, de az e-recept projektről és az ÉletMentő applikációról is hallhattunk 

meghívott előadóinknak köszönhetően. 

 

 Előadók: 

Cserna József (PMSz elnök); A projektmenedzsment szakma és a pandémia 

Dr. Szócska Miklós, (igazgató, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző 

Központ); Digitális egészségügyi megoldások a járványkezelésben 

Dr. Palicz Tamás, (stratégiai igazgatóhelyettes, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Menedzserképző Központ); Egészségbiztonsági kihívások a XXI. Században 

Horváth-Varga János, (ágazatvezető-helyettes, T-Systems Magyarország Zrt.); A 

mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei a Covid-19 elleni védekezésben 

Fekete Csaba, (igazgató, Szegedi Tudományegyetem Informatikai és Szolgáltatási 

Igazgatóság); Állandó változás - Stratégiai egészségügyi IT projektek volatilis 

környezetben 

Dr. Budai J. Gergő, (alelnök, Vodafone Magyarország Igazgatósága); Életmentő 

applikáció - Digitalizáció az egészségügy szolgálatában 

Dr. Iszály Mónika, (termék- és szolgáltatásfejlesztési igazgató, INNObyte Zrt.); Pocket 

Doki 

Nagy István, (informatikai vezető, GOKI (Gottsegen György Országos Kardiológiai 

Intézet)); Betegazonosító rendszer bevezetése az országos kardiológiai intézetben 

  

 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 2020-ban a következő klubnapok kerültek megszervezésre: 

 

 2020. február 5. 

 Téma: Mérnöki látásmód alkalmazása 

 Előadó: Sántha Béla - Kis Izolátor Kft. 

  
 2020. március 4. 

 Téma: Aktuális PM szabványok 

 Előadó: Ulicsák Béla - műszaki igazgató, BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. 
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 2019. április 3. 

 Téma: "Best practice" az építésben, kivitelezési modellek - Megoldás a problémákra, ha 

a versenyeztetés kiviteli terv alapján történik? A nemzetközi gyakorlat válasza 

  

 2020. szeptember 9.  

 Téma: Építésügyi stratégia - jövő 

Előadók: Polgár László, Horváth György 

 

 2020. december 5.  

Téma: 2020 év lezárása; Az év projektmenedzsere pályázat 

Előadók: Benkei Sándor - PMSZ ÉT vezetője, Szulyovszky Gábor 

 

7.2.2.2. Pénzintézeti Tagozat 

A Pénzintézeti tagozat a 2020-as évi rendezvényén a tagozat tagjai és a pénzintézeti 

szektorban dolgozó projektvezetők képviseltették magukat.   

2020. május 11. 

Téma: Digitálisan igénybe vehető pénzügyi szolgáltatások – hol a határ? 

Előadók: Szombati Anikó (ügyvezető igazgató, MNB Digitalizációért és FinTech 

fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatóság); Fáykiss Péter (igazgató, MNB 

Digitalizációs igazgatóság) 

 

7.2.2.3. Ifjúsági Tagozat 

A koronavírus járvány okozta helyzet miatt az Ifjúsági tagozat 2020-ban nem tartott 

rendezvényt. 

7.2.2.4. Női projektmenedzsment klub / Hello Világ! klub 

 
A Hello Világ! Klub a PMSZ egy különleges tagozata, ahol könnyedebb témákat és 

befogadó közösséget talál minden kedves érdeklődő. A korábban Női Klubként ismert 

dívizió fő célkitűzése, hogy könnyedebb, lazább témákról beszélgessünk közösen, 

szakmai berkeken belül, természetesen nem csak nőket érintő kérdéseket vizsgálva. A 

munka világában tapasztalható nemi szereposztás, a vezetők hogyléte, work-life balance 

egyaránt a terítékre kerül a tagozat rendezvényein, előadásain. 

2020-ban az alábbi klubnapok kerültek megszervezésre: 

 
2020. január 15. 

Téma: Beszélgetés Sziebig Andreával, az IT Business főszerkesztőjével 

Előadó: Sziebig Andrea, IT-Business Publishing Kft. 

 

2020. március 5. 

Téma: Mi az én dolgom apaként és ez hogyan hat rád nőként? 

Előadó: Kertész András, Coach, Változásdesigner 
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2020. szeptember 24. 

Téma: Az önkéntes projektek világa 

Előadók: F. Tóth András (Önkéntes Központ Alapítvány vezetője), Szabó Edit (Kider 

App, digitális marketing szakember) 

Kerekasztal beszélgetés - Téma: önkéntes csapatok motiválása és vezetése.  

Beszélgető partnerek: Raffai Barbara (Hősök Tere Alapítvány vezetője), Cserna József 

(PMSZ elnök), Szabó Edit (Kider App, digitális marketing szakértő, lelkes önkéntes)  

 

7.2.2.5. Járműipari tagozat 

 
A tagozat célja olyan témák feldolgozása, amelyek kifejezetten a járműipari résztvevők 

speciális projektmenedzsment kihívásait célozzák. A tagozat életében a 2020-as év volt 

a második teljes év, így cél volt a fentieken túl a tagozat iránt érdeklődők figyelmének 

felkeltése és a közösség alapjainak lefektetése. 

Sajnos a koronavírus járvány közbeszólt és 2020-ban a Járműipari tagozat egyetlen 

tervezett rendezvényt sem tudott megtartani.  

 

7.2.2.6. VIP rendezvény  
 

2020. december 15. 

 

A hagyományos VIP találkozónkat nem tudtuk az ősz folyamán megrendezni, hiszen a 

koronavírus járvány miatti intézkedések ezt nem tették lehetővé, de nem szerettünk 

volna teljesen lemondani az évvégi összegzésről, találkozásról. Az Óbudai Danubia 

Zenekar ez alkalomra celebrált koncertjével készültünk szervezeti tagjaink vezető 

képviselői számára. Szervezetünk ezzel az előadással is támogatta a nehéz helyzetbe 

került művészeket és a magyar kultúrát. 

 

7.2.3. Év Projektmenedzsere Díj  

A hagyományoknak megfelelően 2020-ban 20. alkalommal került átadásra az Év 

Projektmenedzsere Díj. A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla döntése értelmében a 

jelenlegi járvány helyzetre tekintettel a díjátadó online térben, élő közvetítésben került 

lebonyolításra. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2020-ban is rendkívül jó pályázatok érkeztek és újfent 

bekerült a 2019-es győztes az IPMA nemzetközi megmérettetésén legjobb három 

jelöltje közé. A díj fővédnökségét ez évben is Varga Mihály pénzügyminiszter, 

miniszterelnök-helyettes úr vállalta. A Díjátadón Cserna József (PMSz, a rendezvény 

házigazdája) köszöntője után Boros Péter (FŐVOSz) a Projektmenedzsment Kiválóság 

Tábla soros elnöke ismertette a szóbeli döntőbe került pályázókat és az esemény végén 

bejelentésre került a győztes. 2020. november 4-én, Varga Mihály Pénzügyminiszter a 

Nemzetgazdasági Miniszter védnökségével meghirdetett, az „Év Projektmenedzsere” 

díjat a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Dr. Iszály Mónikának ítélte oda, aki az 

azonnali fizetés központi infrastruktúrájának bevezetésének projektjét vezette. 

Különdíjat kapott Szabó Zsófia, a DXC projektvezetője. 
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7.2.4. Együttműködés 

A PMSZ által kiadott havi Hírlevél, a weblap (www.pmsz.hu) és a social média 

felületek (LinkeIn, Facebook, Youtube csatorna) a PMSZ szakmai életének fontos 

információs eszközei. A hírlevél és az elektronikus felületek beszámoltak a hazai és 

nemzetközi PM 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. 

A magyar projektmenedzsment szakmai élet fejlesztéséért a PMSz aktív kapcsolatot 

tart fenn 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 a 

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége által szervezett Év CIO-ja díj 

odaítélésben is. 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség korábban együttműködési megállapodást 

kötött a Magyar Mérnöki Kamarával, amely lehetőséget biztosít projektmenedzsment 

szakmai kérdésekben való kooperációra. Az együttműködés keretében a korábbi 

évekhez hasonlóan a Beruházás lebonyolító Mesteriskola 3. kurzusa valósult meg. 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 ötödik alkalommal hirdette meg projektmenedzsment felkészültségi 

versenyét. A verseny kiírása a korábbi évadok során szerzett tapasztalatok alapján 

lényegesen megváltozott. A korábban két kategóriában lebonyolított, hat fordulós 

egyéni verseny helyett a felsőoktatásban tanuló három fős csapatok számára került 

kiírásra a kétfordulós verseny 2020-ban. A versenyzők toborzásában segítségünkre volt 

a Vállalkozásfejlesztés Klub, és többek között nekik is köszönhetően örvendetesen sok, 

a verseny indulásához mérhető számú résztvevőnk volt. Három egyetem színeiben 19 

csapat jelentkezett. A COVID-19 vírus miatt a döntő végül online módon, hat csapat 

részvételével került megrendezésre, 2020. május 22-én. A szóbeli döntőben a 

csapatoknak az együttműködés, az önérvényesítés és az eredményes kommunikáció 

szempontjai szerint kellett bemutatni PM tudásukat. Az online döntő professzionális 

technikai lebonyolítását a Case Solvers csapata végezte el. A Zsűri tagjai Cserna József 

(PMSz elnöke), Czibók Zoltán (DXC Technology ügyvezető igazgatója), Czimbalmos 

Zsolt (ProMan Consulting Kft. ügyvezetője), és Tabák Gábor (az MKB Consulting 

igazgatója) voltak. 

A díjak átadására a 2020. május 28-án megrendezett, szintén online 33. Körkapcsoláson 

került sor. A Zsűri döntése alapján 

I. helyezett: a PMK Alpha csapat (tagjai: Fejes Petra, Vass Virág, Pineda Zsófia) 

II. helyezett: a VF Consulting csapat (tagjai: Zsíros Bernadett, Farkas Hajnalka, 

Csirke Péter) 

http://www.pmsz.hu/
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III. helyezett: az NVN csapat (tagjai: Nagy Mónika Franciska, Vuleta Patrícia, 

Nagy Marcell) 

A verseny összes résztvevője 2020-as egyéni PMSz tagságot kapott. A verseny 

helyezettjei a támogatóinktól, a ProMan Consulting Kft.-tól, a Budapest Institute of 

Banking Zrt.-től és az MKB Consulting-tól értékes díjakat kaptak. 

7.2.6. Projektmenedzsment Körkép 2020 

2020-ban, a második Körkép kutatás keretében a hazai projektmenedzsment kultúra 

legfontosabb kérdéseire kerestük a választ 40 állami és piaci szervezet részvételével.  

Melyek a projektek sikerességét leginkább meghatározó tényezők? Használjuk-e a 

legújabb technológiákat a projektjeink során? Számítanak-e a nemzetközi minősítések? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ. 

A kutatás fő célja, hogy áttekintse és értékelje a hazai projektmenedzsment gyakorlatot, 

az általános projektkultúrát és a nemzetközi szinten is érdekes kérdéseket, így a 

projektvezetőktől elvárt készségek szükségességét, a minősítések valódi értékét és a 

digitális transzformáció jelenségét a projektekben. 

2020-as kutatásában a Magyar Projektmenedzsment Szövetség a Budapesti Corvinus 

Egyetemmel együttműködésben, önkéntesek bevonásával kereste a választ. A felmérés 

eredményeit a 2020. júniusi Szakmai Teadélutánon Túróczi Zoltán (MultiContact 

Consulting Kft.) a PMSz projektmenedzsere ismertette.  

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. 

 

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

egyszerűsített éves beszámolója. 

 

Budapest, 2021. április 14. 

 

A közhasznúsági jelentés hiteléül: 

 

 

 

Cserna József 

elnök 

Magyar Projektmenedzsment Szövetség 

 

Záradék  

A közhasznúsági jelentést a Magyar Projektmenedzsment Szövetség közgyűlése 2021. április 

14-én elfogadta. 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

01 Fővárosi Törvényszék

K+J Számviteli Szolgáltató Kft.

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

0 1 0 2 0 0 0 7 6 4 7 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.18



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

1 0 4 1 Budapest

Görgey A. út

73-75 fszt 2

    

0 1 0 2 0 0 0 7 6 4 7

0 1 0 0 P k 6 0 2 4 1  1 9 9 7

1 8 0 8 6 9 5 5 1 4 1

Cserna József

Budapest 2 0 2 1 0 3 0 8

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

6 469 5 517

6 469 5 517

7 408 16 077

301 1 681

7 107 14 396

7

13 877 21 601

12 059 12 956

11 869 12 060

179 740

11 156

188 113

188 113

1 630 8 532

13 877 21 601

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

1 530 1 116 1 200 1 149 2 730 2 265

18 407 15 019 18 407 15 019

18 288 14 955 18 288 14 955

43 43

5 1 5 1

19 942 16 136 1 200 1 149 21 142 17 285

19 942 16 136 19 942 16 136

17 517 13 941 1 189 993 18 706 14 934

2 138 76 2 138 76

97 1 276 97 1 276

101 101

11 2 11 2

19 763 15 396 1 189 993 20 952 16 389

19 751 15 396 19 751 15 396

179 740 11 156 190 896

179 740 11 156 190 896

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.19



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

118 43 118 43

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.19



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

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

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

1 0 4 1 Budapest

Görgey A. út

73-75 fszt 2

    

0 1 0 0 P k 6 0 2 4 1  1 9 9 7

0 1 0 2 0 0 0 7 6 4 7

1 8 0 8 6 9 5 5 1 4 1

Cserna József

Tudományos tevékenység, kutatás

2004. évi CXXXIV 5.§ (3)

minden magyar állampolgár

3200

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.19



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

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

21 142 17 285

118 43

21 024 17 242

20 952 16 389

2 138 76

19 751 15 396

190 896

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.19



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

NAV 1%

2020

43 151

43 151

43 151

43 151

43 151

43 151

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2021.03.08 12.57.19



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Magyar Projektmenedzsment Szövetség
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