Közhasznúsági Jelentés
Közhasznúsági jelentés a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2006. évi
tevékenységéről
A 2002-ben alapított PMI Budapest, Magyar Tagozat 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 PMI Budapest,
Magyar Tagozat (röviden: Tagozat) 2006. szeptember 22-én vált közhasznú szervezetté, és
mint olyan ellátta az alapszabályban meghatározott célok és feladatok megvalósítását.

I.

Közhasznú tevékenység

A közhasznúság körét az Alapszabály konkrét, jogszabályilag elismert tevékenységek
megnevezésével, az alapszabályi jellegnek megfelelő megfogalmazásban tartalmazza. A
Tagozat tevékenységét az alábbi közhasznú célok megvalósítása érdekében fejti ki:
A. a projektmenedzser szakma és gyakorlat támogatása,
B. a projektmenedzser szakmát érintő tudományos tevékenységek, felmérések és
kutatások végzése és támogatása és az azokban történő közreműködés,
C. a projektmenedzseri szakma képzésének és szakmai fejlődésének elősegítése, a
nemzetközileg
elismert
minősítések
elősegítésével
és
fejlesztésével,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
D. az Európai Unióban és a tengerentúlon elterjed és meghonosodott projektmenedzseri
gyakorlat implementálásának elősegítése a vállalati, államigazgatási, közigazgatási,
oktatási, civil és egyéb szférába,
E. információs hálózat kiépítése a projektmenedzseri szakmát gyakorlók számára,
különös figyelemmel az államigazgatás és felsőoktatás területén,
F. a magyarországi tapasztalatok prezentálása nemzetközi fórumokon és a nemzetközi
tapasztalatok terjesztése a hazai rendezvényeken,
G. kapcsolattartás a PMI nemzetközi szervezetével és részvétel annak munkájában
H. a szakmai fejlődésének figyelemmel kisérése és igényes terjesztése, felkészítés a
szakmai váltásokra, az információs társadalom megvalósulásának elősegítése,
I. a tagok és a szakmai érdeklődők szakismeretének bővítés a hazai és külföldi műszaki,
tudományos eredmények megismertetése, valamint szakmai kapcsolatok létesítése
révén,
J. a szakterület társadalmi fontosságának, érdekeinek képviselete, a műszaki alkotó
munka és a projektmenedzser értelmiség társadalmi elismerésének elősegítése,
K. a nemzetközi szakmai fejlődés és a hazai lehetőségek szintézisét célzó állami,
akadémiai, iparági, vállalati, felhasználói és oktató szférát érintő kezdeményezések és
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véleményezések társadalmi fórumának és képviseletének létrehozása, a szakmai
állásfoglalások, csoportérdekek és szakmai fejlődésből következő tennivalók végzése,
L. olyan fórumot biztosítani tagjai és a szakma iránt érdeklődők számára, amely lehetővé
teszi számukra szakmai nézeteik cseréjét, tapasztalataik megosztását, a már bevált
gyakorlatok mentén
M. a bevált gyakorlat különböző jellegű és mélységű leírásainak támogatása és ahol
helyénvaló, létrehozása, honosítása illetve publikálása a hazai projektmenedzsment
gyakorlat fejlődése érdekében
N. A PMBOK Guide® nemzetközileg elismert módszertan elérhetőségének, sikeres
alkalmazásának elősegítése, valamint a hazai képzések és vizsgák szakmai
támogatása,
O. Olyan egyének és szervezetek erkölcsi elismerése és díjazása, akik jelentősen
hozzájárultak a projektmenedzsment ismeretek, tapasztalatok és kultúra terjesztéséhez.
P. Célkitűzéseinek elérése érdekében:
·

Szakmai közéleti munkára ad lehetőséget

·

Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez

·

Állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek felkérésére
vagy tagjai kezdeményezésére állást foglal fontos szakmai és
projektmenedzsmenttel kapcsolatos társadalmi kérdésekben,

·

előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat,
kiállításokat, bel- és külföldi szakmai tanulmányutakat szervez

·

szakfolyóiratokban és alkalmi folyóiratokban publikációkat jelentet meg

·

tevékenységi területén kapcsolatot tart fent más társszervezetekkel, képviseli
Magyarországot hazai, illetve nemzetközi szakmai és tudományos
összejöveteleken.

II. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenységek
·

A tagozat életében legfontosabb projekt az egyik legismertebb projektmenedzsment
kiadvány, a PMI által publikált PMBOK Guide® magyar fordításának
(Projektmenedzsment Útmutató) elkészítése, amelyet az Akadémiai Kiadó jelentetett
meg.
Ebben a munkában a tagokból verbuvált, munkájukat társadalmi munkában végző
önkéntesek mellett sikerült megnyerni társszerveztek tagjait illetve az egyetemi világ
jeles képviselőt is. A kiadványból a Közhasznúsági Jelentés elkészítéséig több mint
1300 példány fogyott el a hazai piacon.
A Projektmenedzsment Útmutató című kiadvány megjelenése alkalmából rendezett
sajtókonferencián megjelent az anya szervezet ügyvezetője: Gregory Balestrero is.
Ennek kapcsán több egyeztetést is folytattunk a 2007-ben Budapesten tartandó „PMI
Global Congress 2007 – EMEA” rendezvény részleteit illetően.

·

A 2006-ban szervezett rendszeres klubnapokon a következő szakmai témák kerültek
bemutatásra, tárgyalásra:
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- e-Business siker Magyarországon - avagy a Malév e-Business üzletágának
születése;
- A GVOP 2004 4.3.1 és 4.3.2 komponenseihez tartozó pályázati programok
projektmenedzsmentjének időközi állapotértékelése;
- MOL CRM projekt megvalósítása a MOL Rt.-ben;
- Az európai uniós mezőgazdasági támogatások informatikai rendszerének
kiépítése - válságprojekt-menedzsment a közigazgatásban;
- Távszámla bevezetés;
- Úszó EB szervezése;
- Projektmenedzsment felmérések, kutatások. A szervezet részt vett a felmérés
elkészítésében is
·

A társ Tagozatok közül az Ottawa Chapter bemutatkozása történt meg, vendégül
láttuk John Rakost, a Tagozat alelnökét.

·

Az idei évtől rendszeresen megtartjuk a PMP Klubnapot, ami elsődlegesen a
minősített PM-ek kötetlen formában való találkozásának tere, de az összejövetel
nyitott bárki számára, aki érdeklődik a témák iránt.

·

A 2006-os esztendő fontos programjai voltak a ma már hagyományosan megszervezett
félnapos Körkapcsolások is. A rendezvényeken neves előadók meghívásával az
alábbi témákat vitatták meg az érdeklődők:
o „Projektmenedzsment Irodák (PMO) működése és szerepe” a különböző
típusú cégeknél.
o „Válság és projektmenedzsment kapcsolata” neves hazai gyakorló
szakemberek bevonásával.
A programok zárásaként szervezett szakmai beszélgetések a résztvevők bevonásával
lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok cseréjére.

·

A „Projektmenedzsment a gazdaságban” fórum 2006-ban már 9. alkalommal került
megrendezésre, amelyhez szakmai támogatást adott a Tagozat. Ezen a rendezvényen
került kiosztásra az „Év projektmenedzser” díj is. Amelyet egyik tagtársunk nyert
el. A pályázatok szakmai értékelésben is aktívan részt vett a Tagozat elnöksége.

·

A szakmai szervezetekkel közösen kiadott havi Hírlevél, és a weblap (www.pmi.hu)
a Tagozat szakmai életének információs eszköze. 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. Valamint
új rovatként a PM szakma számára érdekes álláshirdetéseket is megjelenítünk.
Rendszeresen havonta friss szakmai publikációkat közöl Michelle LaBrosse rovata.

·

Szintén a magyar projektmenedzsment szakmai élet fejlesztéséért a Tagozat aktív
kapcsolattartást tartott fent több hazai projektmenedzsmentet képviselő szakmai
szervezettel is, - így a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel, a HTE TIPIK-el, a
Magyar Controlling Egyesülettel valamint az IPMA magyarországi képviseletét ellátó
FÖVOSZ-al. Az említett szervezetekkel közös rendezvények szervezése, együttes
megjelenés és a hazai szakmai élet közös támogatása valósult meg.

·

A Tagozat két közgyűlés közötti ügyintéző, döntéshozó és képviseleti szerve az
Elnökség, amely havi rendszerességgel ülésezett és szervezte a Tagozat életét. Az
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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.
A közhasznú tevékenységről, a 2006. évről készült fenti rövid tartalmi beszámolón túl a
Tagozat mellékelten közzéteszi a törvény által előírt tartalommal közhasznú egyszerűsített
beszámolóját.
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III. Számviteli beszámoló
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A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
A PMI Magyar Tagozat 2006-ban megpályázta a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) középmagyarországi regionális kollégiumának működési célú pályázati kiírását az alábbi céllal:
„A szervezet működési ideje alatt tagságunk folyamatosan növekedett. Jelenleg közel 100
aktív tagunk van. Az elmúlt évek alatt a tagság számára nyújtott szolgáltatások száma
jelentősen gyarapodott (hírlevél, honlap, havi klubnap, félévenkénti nagyrendezvény,
évenkénti konferencia) és ezek minőségében is sikerült fejlődést biztosítani. Azonban ennek
további fejlesztése már szükségessé tette egy részmunkaidőben foglalkoztatott titkár
alkalmazását. Ezt sikerült megoldani az elmúlt évben, ezért ennek finanszírozására szeretnénk
felhasználni a támogatás egy részét. Az adminisztrátor jelenleg elvégzi a tagsági viszony
nyilvántartását, a tagdíjak begyűjtését, új tagok toborzását. Ezen túl aktívan részt vállal a
tagságnak szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, ezáltal erősíti a PMI
szervezet aktivitását. Mindezek mellett koordinálja a hírlevél készítését és a honlap
tartalmának karbantartását. Munkáját elengedhetetlennek tartjuk a szervezet megfelelő
fejlődéséhez, hiszen a többi tisztségviselő társadalmi munkában végzi feladatát.”
A személyi juttatás jellegű költségre 250 000 Ft támogatást nyertünk.
A Tagozat 2006. évben nem részesült egyéb támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
A Tagozat 2006. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.
Budapest, 2007. május 3.
A közhasznúsági jelentés hiteléül:

--------------------------------------Szalay Imre
Elnök
PMI Budapest Magyar Tagozat
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