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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 3 9

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Fodros
3

Lépcsőház:

Emelet:

köz

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 1 0 4 3 0

.P k . 0 6 0 0 6 0 / 2 0 0 3 /0 8

1 8 2 4 7 9 3 0

1

4 1

Szalay Imre

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

11 823

13 457

II. Követelések

1 677

263

III. Értékpapírok

1 529

7 980

IV. Pénzeszközök

8 617

5 214

11 823

13 457

11 787

12 170

6 431

11 787

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

4 106

-164

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

1 250

547

36

1 287

36

1 287

11 823

13 457

I. Készletek

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

3 787

1 911

5 510

2 691

előző év

1 250

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

547

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

5 037

2 458

2 336

5 510

2 336

2 336

2 691

2 336

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

2 814

2 814

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

4

420

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

9 301

4 667

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

9 301

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

4

420

10 551

5 214

4 667

9 301

4 667

4 371

3 500

4 371

3 500

796

1 323

796

1 323

1 250

547

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

8

8

28

28

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

5 195

4 831

5 195

4 831

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

5 195

4 831

5 195

4 831

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

4 106

-164

1 250

547

5 356

383

4 106

-164

1 250

547

5 356

383

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

57

57

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

3

1 0 3 9

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Fodros
Lépcsőház:

Emelet:

köz

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 0 6 0 0 6 0 / 2 0 0 3

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/08

0 0 1 0 4 3 0

1 8 2 4 7 9 3 0

1

4 1

Szalay Imre

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

kutatás-fejlesztés, technológiai innováció

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2004. évi CXXXIV. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

10 551

5 214

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

57

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)]

10 494

5 214

5 195

4 831

796

1 323

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

5 195

4 831

K. Tárgyévi eredmény

5 356

383

H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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]

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.03.19 13.39.44

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
● Art of Projects nemzetközi konferencia,
● PM networking rendezvények: 3 PMPub a szokásos módon, plusz egy vidéken, Debrecenben
● PM a gazdaságban konferencia,
● 8 PM klub délután
● 2 félnapos konferencia (Körkapcsolás)
A 2017-es évben ismét átadásra került az „Év Projektmenedzsere” díj. A díj odaítéléséről a magyar
projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla
dönt, s díj fővédnöke Varga Mihály, Nemzetgazdasági Miniszter. A Tábla évente a Projektmenedzsment
világnapján adja át az „ Év Projektmenedzsere díjat”.
http://www.evprojektmenedzsere.hu/
Fő rendezvényünk 2017. nov. 9-i Art of Projects konferencia nemzetközi előadókkal a legújabb szakmai
ismereteket hozva Budapestre, s a másnapi egy témát teljesebben áttekintő műhellyel (MasterClass)
2017-ban ötödik alkalommal hirdettük meg az Év diplomamunkája pályázatot egyetemi, illetve
posztgraduális hallgatók számára. A pályázatokat a szervezetünk tagjaiból szervezett team értékelte, s a
díj átadásra 2017-ben először az ÉV PM-je díjátadón került sor, evvel is elérve a díj magasabb presztízs
szintre emelését. A pályázat kiírásának célja, hogy a projektmenedzsment egyre nagyobb szerepet
kapjon a magyar felsőoktatásban, az e témában született eredmények még nagyobb elismertséget és
nyilvánosságot kapjanak, a fiatal szakemberek munkáját a szakma is megismerje és elismerje, további
előmenetelét segítse.
A havi Hírlevél és a weblap (www.pmi.hu ) a PMI Budapest 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.
Tovább erősítettük webes jelenlétünket elsősorban a Facebook-on való megjelenésünk aktív.
A „Projektmenedzsment a gazdaságban” fórum 2017-ben a 20. alkalommal került megrendezésre
amelyhez szakmai támogatást adott a Tagozat. S az évfordulós alkalomból ezt a szervező, a HTE meg is
köszönte videós és közgyűlési megjelenésünket biztosítva.
Tagjainknak- együttműködési megállapodás és társszervezeti befizetés alapján - lehetővé tesszük a
Körkapcsolás és a havi PM klubdélutánon való részvétellel is erősítsék szakmai tudásukat, kapcsolataikat,
s a PMI minősítéshez szükséges PDU pontok gyűjtését.
Idén is tagként részt veszünk a Magyar Szabványügyi Testület MB 258 nemzeti szabványosító műszaki
bizottság munkájában. Elkészült a „A portfóliókezelés szakkifejezései és alapelvei, kapcsolat az MSZ ISO
21500:2015” magyar kiadása, s ennek bemutatása egy konferencián – mindkettőben aktívan részt
vettünk, evvel is segítve a projektmenedzsment hazai bázisának erősítését.

A projektmenedzsment szakma népszerűsítése érdekében folytattuk az együttműködést a BME Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékével
mesterszakos egyetemi hallgatóknak tartott előadással is.
A Kormányzati Operatív Programok sikerének alapvető eleme a megfelelő ismeretekkel rendelkező,
felkészült projekt szereplők megléte mind a különböző államigazgatási mind közreműködő szervezetek
oldalán, ezért a 2014-2020-as időszakra a kompetencia nagy volumenű fejlesztését tervezik.
Ehhez közhasznú civil programjaival a PMI Budapest is hozzájárul közhasznú és az alapszabályban
meghatározott célok és feladatok megvalósításával:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

a projektmenedzser szakma és gyakorlat támogatása
a projektmenedzser szakmát érintő tudományos tevékenységek, felmérések és kutatások végzése és
támogatása és az azokban történő közreműködés,
a projektmenedzseri szakma képzésének és szakmai fejlődésének elősegítése, a nemzetközileg elismert
minősítések elősegítésével és fejlesztésével, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
az Európai Unióban és a tengerentúlon elterjedt és meghonosodott projektmenedzseri gyakorlat
implementálásának elősegítése a vállalati, államigazgatási, közigazgatási, oktatási, civil és egyéb szférába,
információs hálózat kiépítése a projektmenedzseri szakmát gyakorlók számára, különös figyelemmel az
államigazgatás és felsőoktatás területén,
a magyarországi tapasztalatok prezentálása nemzetközi fórumokon és a nemzetközi tapasztalatok
terjesztése a hazai rendezvényeken,
kapcsolattartás a PMI nemzetközi szervezetével és részvétel annak munkájában,
a szakmai fejlődésének figyelemmel kisérése és igényes terjesztése, felkészítés a szakmai váltásokra, az
információs társadalom megvalósulásának elősegítése,
a tagok és a szakmai érdeklődők szakismeretének bővítése a hazai és külföldi műszaki, tudományos
eredmények megismertetése, valamint szakmai kapcsolatok létesítése révén,
a szakterület társadalmi fontosságának, érdekeinek képviselete, a műszaki alkotó munka és a
projektmenedzser értelmiség társadalmi elismerésének elősegítése,
a nemzetközi szakmai fejlődés és a hazai lehetőségek szintézisét célzó állami, akadémiai, iparági, vállalati,
felhasználói és oktató szférát érintő kezdeményezések és véleményezések társadalmi fórumának és
képviseletének létrehozása, a szakmai állásfoglalások, csoportérdekek és szakmai fejlődésből következő
tennivalók végzése,
olyan fórumot biztosítani tagjai és a szakma iránt érdeklődők számára, amely lehetővé teszi számukra
szakmai nézeteik cseréjét, tapasztalataik megosztását, a már bevált gyakorlatok mentén,
a bevált gyakorlat különböző jellegű és mélységű leírásainak támogatása és ahol helyénvaló, létrehozása,
honosítása, illetve publikálása a hazai projektmenedzsment gyakorlat fejlődése érdekében,
a PMBOK Guide nemzetközileg elismert módszertan és más hasonló PMI szabványok és módszertanok
elérhetőségének, sikeres alkalmazásának elősegítése, valamint a hazai képzések és vizsgák szakmai
támogatása,
olyan egyének és szervezetek erkölcsi elismerése és díjazása, akik jelentősen hozzájárultak a
projektmenedzsment ismeretek, tapasztalatok és kultúra terjesztéséhez.

