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1. Számviteli beszámoló
A PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI Budapest) 2019. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót
állított össze. A mérleg főösszege 11 151 ezer Ft, a saját tőke 10 681 ezer Ft. A részletes
kimutatás a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és a közhasznúsági mellékletekből áll.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
A PMI Budapest, Magyar Tagozat 2019. évben részesült Központi költségvetési támogatásban a NEA pályázat keretében 1 290 ezer Ft támogatást kapott és használt fel.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A PMI Budapest, Magyar Tagozat eredménye 2018-ban -42 ezer Ft volt, 2019-ban -1 447
ezer Ft volt. A vagyon az előző évek tartalékjaival összesen 10 681 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 PMI Budapest, Magyar Tagozat 2019. évben részesült Központi költségvetési támogatásban a NEA pályázat keretében 1 290 ezer Ft támogatást kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve öszszege
A PMI Budapest, Magyar Tagozat 2019. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A PMI Budapest, Magyar Tagozat a hazai projektmenedzsment szakma meghatározó szakmai
szervezete 2003 óta. Az elmúlt másfélévtizedben elhivatottan arra törekedtünk, hogy a lehető
legnagyobb szakmai támogatást nyújthassuk nem csak az egyesületünk tagjainak, hanem a
magyarországi projektmenedzsment szakma összes képviselőjének és hatékonyan együttműködjünk a hazai szakmai társ-szervezetekkel.
Missziónk:
A PMI Budapest, Magyar Tagozat célja, hogy Magyarország meghatározó projektmenedzsment szakmai szervezete legyen, mely a PMI globális hálózat részeként aktív szakmai közösséggel rendelkezik.
Víziónk:
Az egyén fejlődése érdekében, önkéntes projektmenedzsment szakmai közösséget építünk, a
fél évszázados múlttal rendelkező PMI globális szervezet részeként, gyakorlatban kipróbált tudásbázisra és minősítési rendszerre alapozva.
A PMI alapértékeket valljuk magunkénak:
A projektmenedzsment szakma hatása:
Szakmai meggyőződésünk, hogy a projektmenedzsment olyan kritikus szakkompetencia,
amely pozitívan befolyásolja egy szervezet eredményeit és a társadalmat.
Hiszünk a professzionalizmusban:
Az elszámoltathatóság és az etikus magatartás biztosítja a PMI érdekeltjei iránti elkötelezettségünket.
Az önkéntesség a működésünk alapja:
Az önkéntesek és a hatékony munkatársakkal való önkéntes partnerség a legjobb módja az
egyesület céljainak és célkitűzéseinek elérésének.

A közösség ereje az összetartó erőnk:
A globális projektmenedzsment közösség tagjainak bevonása a legjobb módszer a projektmenedzsment szakma előmozdítására és növekedésük elősegítésére.
A szakmai elköteleződés a sikerünk záloga:
Különféle nézőpontok ösztönzése és az egyének hozzájárulása a projektmenedzsment szakmához és a PMI céljaihoz.
2003 óta célunk változatlan: a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, tartalmakat,
termékeket, rendezvényeket létrehozni a magyarországi projektmenedzsment szakma képviselői, így a gyakorló projekt; program és portfóliómenedzserek és a szakma iránt érdeklődők
számára. A PMI Budapest, Magyar Tagozat elnöksége a kezdetekkor azt tűzte ki cé lnak, hogy
mindenben pluszt adhasson a hazai projektmenedzsereknek, valami olyat, ami egyszerre ötvözi saját hazai hagyományainkat a nemzetközi eredményekkel.
A PMI Budapest, Magyar Tagozat közhasznú tevékenységégének főbb eredményei 2019-ben
az alábbiak voltak:
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A 2019-es esztendőben a magyar nyelvű szakirodalmi kínálatunk teljessé vált, mivel 2019.
november 7-én, a Nemzetközi Projektmenedzsment Napra időzítve megjelent a magyar
nyelvű PMBOK6. A kiváló fordítást Horváth Balázs, PMP, PMI-ACP tagtársunk készítette,
míg a teljes fordítási projektet Dr. Pálvölgyi Lajos, PMP vezette. Köszönet illeti mindkettőjük kiváló munkáját.
A PMBOK6 nem jelenhetett volna meg a szponzorjaink támogatása nélkül, így köszönjük
az alábbi cégek támogatását: AGORA Oktatási Intézet Kft., DXC Technology Magyarország Kft., Evopro systems engineering, Expertive Informatikai és Szolgáltató Kft., HOLMEN Vezetési Tanácsadó és Oktatási Kft., IBCS Hungary Kft., IT Services Hungary Kft.,
Itelligence Hungary Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Magyar Projektmenedzsment Szövetség, MClin Clinical Monitoring Kft., Óbuda-Újlak Zrt., PMI Budapest, Magyar Tagozat, Proman Consulting, Redbridge Consulting Kft.
Köszönet illeti azon közel ötven önkéntes munkáját is, akik részt vállaltak a PMBOK6 szakmai lektorálásbán és akiknek a neve bekerült a kiadványba is.
Szintén a sor elejére kívánkozik az a tény, hogy 2019. január 1-én, mindösszesen 271 tagja
volt egyesületünknek és ma, azaz 2020.04.15-én, amikor ezeket a sorokat jegyzem, immáron 352 tagja van a PMI Budapest, Magyar Tagozatnak. Köszönet a jelentős fejlődésért Balogh László, tagságért felelős alelnökünknek és hatalmas köszönet tagjainknak,
akik bizalmat szavaztak nekünk 2019-ben is. Nélkülük és szakmai, valamint tagdíjban kifejezett anyagi támogatásuk nélkül nem lenne értelme a munkánknak.
A PMI minősítéssel rendelkező, egyesületi tagok létszáma így alakult mára: PMP® 202 fő,
PMI-ACP® 20 fő, PMI-PBA® 7 fő, CAPM® 4 fő, PgMP® 2 fő, PMI-RMP® 1 azaz 236 fő. Köszönjük a bizalmat!
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2019-ben az önkénteseink száma közel 100 főre nőtt. 50 önkéntes segítette a PMBOK6
lektorálását és 25 önkéntes vett részt a Mentoring programban. Külön köszönöm Hargitai
Judit munkáját, aki a PMI Budapest, Magyar Tagozat „Project Manager Mentoring” programot koordinálta. Köszönöm továbbá, Takács Anita munkáját, aki oroszlánrészt vállalt az
„Art of Projects 2019” Konferencia számára szponzor keresésben. Köszönöm Horváth Viktor munkáját, aki minden programunkban részt vállalt és segíti mindenben a munkánkat.
És végül, de nem utolsósorban Dobos Oszkárt szeretném külön is kiemelni, aki immáron,
mint az elnökség tagja töretlen lelkesedéssel végzi a forrás feltárást és kezeli a pályázatainkat. Természetesen nem maradhat ki a sorból a teljes önkéntes elnökségünk, akik nélkül semmit sem érne a lelkesedésünk, ha nem vállalnák az önkéntes szakmai koordinációt.
A mögöttünk hagyott esztendőben az egyetemekkel való kapcsolat tovább építése, mélyítése volt a célunk, így ehhez kapcsolódóan 2019-ben is megszerveztük „Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Pályázat”-ot és díjátadót, rekordszámú pályázóval. Köszönet Pernyeszi Andrásnak és Vereczkei Brigittának a szervező munkájukért és a PMSZ,
valamint a HTE szakmai támogatásáért. 2019. november 7-én került megrendezésre a
2019-es Év Diplomamunkája Pályázat eredményhirdető és díjátadó eseménye. A pályázaton idén Alapképzés (BSc) és Mesterképzés (MSc) kategóriában is lehetett indulni. Öszszesen 20 szakdolgozat érkezett különböző egyetemek tanulóitól. A beérkező szakdolgozatok közül egy hattagú, egyetemi oktatókból és nagy tapasztalattal rendelkező projektmenedzserekből álló bírálóbizottság választotta ki a nyerteseket. A bírálóbizottság tagjai Vereczkei Brigitta (PMI titkár), Dr. Császárik-Kocsir Ágnes (Intézményvezető, Óbudai
Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar), Dr. Klimkó Gábor (PMSZ alelnök, Corvinus), Dr.
Szabó Lajos (Corvinus), Szalay Imre (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
ügyvezető) és Pernyeszi András (PMI alelnök) voltak.
Ebben az évben hangsúlyt kapott a projektalapú oktatás, amit a PMIef támogatásával Pernyeszi András, mint a PMIef magyarországi képviselője koordinál. A PMI Budapest, Magyar Tagozatot képviseli szintén Dr. Pálvölgyi Lajos, akinek széleskörű tapasztalatai vannak már ezen oktatásforma bevezetésével. Itt az egyik legnagyobb feladatunk,
hogy megteremtsük a projektalapú oktatás lehetőségét a Nemzeti Alaptantervben
(NAT), biztosítva azon képességek és kompetenciák fejlesztését, amik szükségesek a tanulók jövőbeni sikereikhez. 2019 -ben a PMIef segítségével sikerült elkészíteni azt az oktatási anyagot, ami alapján 2020-ban elkezdődhet egy kisebb számú tanárokból álló csoport felkészítése a projektalapú oktatásra.
Immáron hagyományosan a BME projektmenedzsment képzésben 2019-ben is részt vállaltunk. Dr. Sebestyén Zoltánnal, a Projektmenedzsment tárgy vezetőjével évről évre
olyan szakmai programot alakítunk ki, mely illeszkedik az oktatási tervbe, kiegészíti az
egyetemi oktatási anyagot és változatosságot hoz. 2019-ben Vereczkei Brigitta, PMP,
PgMP, CMC nagy-sikerű előadást tartott a BME hallgatóinak.
A támogatói kapcsolatok mélyítése, tovább építésé keretében az Itelligence Hungary Kft.
munkatársai számára PM képzést tartottunk, amit Vereczkei Brigitta, PMP, PgMP, CMC
végzett el, nagy sikerrel és eredményesen.
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Részt vettünk 2019. októberében a „PMI NA LIM 2019” konferencián, Philadelphiaban a
PMI meghívott vendégeként, mivel a teljes kiutazás költségét a PMI fedezte.
Sunil Prashara a PMI új elnök-vezérigazgatója, David Summers a PMI kormányzati kapcsolatokért felelős munkatársa 2019 augusztusában Budapestre látogatott és egy üzleti
vacsora keretében látták vendégül az egyesületünk elnökségét és folytattak megbeszélést.
2019-ben, új székhelyre költöztünk a 1029 Budapest, Törökvész út 33-37. száma alá, ahol
immáron a saját cégtáblánk jelzi az új székhelyünket. Köszönet a SZINERGIA Kft-nek.
2019. október 5-én a „PMI NA LIM 2019” konferenciával egy időben, teljes arculatváltást
hajtottunk végre. Részt vettünk a „PMI Brand Early Adaptor” programban, így megújult a
logónk, honlapunk és közösségi média felületeink is.
A PMI 2019-ben vásárolta meg a DA (Disciplined Agile) céget és integrálja a PMI kínálatába
a DA tudásbázisát és minősítési rendszerét. A DA Champion programban elsők között veszünk részt.
A PMPub - 2019 februárjában a HOA részvételével valósult meg, melynek megszervezésében Dr. Sándor Zoltán és Prattinger Balázs kiváló munkát végzett. A PMPub - 2019 májusban a „PMI Pulse of Profession”-ről szólt, míg a PMPub - 2019 szeptemberben az Agilitást járta körbe. Az első PMI önkéntes találkozót a PMPub után szerveztük meg,
mely Kiss Norbert munkáját dicséri.
2019-ben az „Év PMI Tagozata” lettünk, mely díjat a 2018-as eredményeink alapján nyertük el, de ez nem jöhetett volna létre az elmúlt 15 év sikerei nélkül. Az elismerő oklevelet
és díjat Philadelphiában, a PMI NA LIM 2019 során a PMI vendégeként vehettem át Sunil
Prashara PMI President & CEO, valamint Randy Black Chair of the Board kollégáktól.
Kitartó munkánk eredményeként elnyertük 2019-ben a „PMI Region 8 Meeting 2020”
konferencia rendezési jogát. A vándor kupát és elismerést a brüsszeli PMI Region 8 Meeting során vehettük át.
2019-ben is elnyertük a NEA Pályázatot, ami Dobos Oszkár alapos és kitartó munkájának
köszönhető.
Részt vettünk a „PMI EMEA LIM 2019” konferencián, Dublinban.
Jelentős küldöttséggel voltunk jelen a „PMI Region 8 Meeting” Brüsszelben megrendezett
konferencián, aminek a célja az volt, hogy a 2020-as konferencia szervezői, Kiss Norbert
és Horváth Viktor személyes tapasztalatot gyűjthessen.
Elindítottuk 2019-ben a „Lunch and Learn” webinárt, melyen hónapról-hónapra több,
mint kétszáz látogatót köszönthettünk.
Az ITSH PM day 2019 márciusi és szeptemberi előadói voltunk, mely Balogh Lászlónak
köszönhető.
A NOKIA PM Community Day előadói voltunk 2019. márciusban és júniusban is, Stramb
Gábor meghívására.
Az idei Art of Projects 2019 Konferencia minden rekordot megdöntött, amin 300 vendéget
köszönthettük. A Master Class is rekordot döntött 50 fővel, így idén először délelőtti és
délutáni képzést is tartottunk. Köszönet Prattinger Balázsnak a kiváló szervező munkáért
és a MOMART Marketing Kft. csapatának, akik immáron hetedik éve velünk dolgoznak.
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Az „Év Projektmenedzsere Pályázat” kiírásában, ezúttal is hagyományosan, a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla tagjaival közösen vettünk részt. A zsűriben, Dr. Sándor Zoltán
és Farkas Tamás képviselte az egyesületünket. Köszönet érte!
Idén először, előadással vettünk részt, Szegeden a „Tech Trend Show 2019” konferencián.

A közhasznú tevékenység főbb területei:
➢ 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 rendezvényen való részvétel finanszírozása tagjaninknak
➢ 2 félnapos konferencia (Körkapcsolás) rendezvényen való részvétel finanszírozása tagjaninknak
➢ A 2019-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 a 2019. november 7-én megtartott „Art of Projects konferencia nemzetközi előadókkal a legújabb szakmai ismereteket hozva Budapestre, s a másnapi egy témát teljesebben áttekintő műhellyel (Master Class)
➢ 2019-ban hetedik alkalommal hirdettük meg az Év diplomamunkája pályázatot egyetemi,
illetve posztgraduális hallgatók számára. A pályázatokat a szervezetünk tagjaiból szervezett team értékelte, s a díj átadásra 2019-ben az Art of Projects Konferencia 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 PMI Budapest 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, Linkedin-e és Twittereen való megjelenésünk aktív.
➢ A „Projektmenedzsment a gazdaságban” fórum 2019-ben a 22. alkalommal került megrendezésre amelyhez szakmai támogatást adott a Tagozat.

➢ Tagjainknak- együttműködési megállapodás és társszervezeti befizetés alapján - lehetővé
tesszük a Körkapcsolás és a havi PM klubdélutánon való részvétellel is erősítsék szakmai
tudásukat, kapcsolataikat, és 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, tudományoseredmények 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

Üdvözlettel,

Kremmer László, PMP
Egyesület Elnöke

