Közhasznúsági Jelentés
Közhasznúsági jelentés a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2007. 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
·

2007-ben a legnagyobb projektmenedzsment esemény a PMI EMEA Global Congress
volt a tagozat életében, ami májusban Budapesten került megrendezésre.
A kongresszus és a hozzá kapcsolódó események a tagság és a hazai
projektmenedzsment élet széles körét mozgatták meg.
Kapcsolódó események:
Május 10: PMI Region 8 in Southern/ Eastern Europe and Africa meeting
Május 11-13: PMI Leadership Institute Meeting (önkéntesek)
Május 12: PMI Global Accreditation Center (GAC) (Görög Mihály)
Május 13: PMI Research Programme Working Session
Czibók Zoltán titkár a konferencia szakmai bizottságának tagja volt.
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Az események kapcsán a nemzetközi fórumon előadásokkal a magunk megmutatására
(Pálvölgyi Lajos), önkéntes munkára, másrészt a szomszédos országok képviselővel
való tanulságos kapcsolatfelvételre volt ragyogó lehetőség.
·

Az elmúlt évben elkészített és kiadott PMBoK Guide® (Projektmenedzsment
Útmutató) könyv sikeresen vált a magyar projektmenedzsment kultúra részévé,
tanfolyamok, egyetemi képzés, a projektmódszertan alapvető hivatkozásává. Az
Akadémiai Kiadó újranyomta, mert az első 1500-as kontingens elfogyott.

·

A 2007-ban szervezett rendszeres klubnapokon a következő szakmai témák kerültek
bemutatásra, tárgyalásra:
o
o
o
o
o
o

PPP & Projektmenedzsment
Projektfinanszírozás
PMI kongresszusok tanulságai
Az értékelemzés alkalmazása és kapcsolata a projektmenedzsmenttel
Bankalapítás az IT programvezető szemével
Prince2 módszertan áttekintése, gyakorlati alkalmazása, jelenlegi fejlesztési
irányai
o Agilis projektmenedzsment
o Szoftver fejlesztési és implementációs projektek buktatói és sikertényezői

·

Az elért eredmények bemutatása, a különböző projektmenedzsment technikák
alkalmazása elősegítette a fiatal és gyakorlott projektvezetők bevonását a szakmai
munkába.
Folytattuk a PMP Klub szervezését is, ami elsődlegesen a minősített PM-ek kötetlen
formában való találkozásának tere, de az összejövetel nyitott bárki számára, aki
érdeklődik a témák iránt.
o Projektmenedzsment tudás tanulása és fejlesztése
o Agilis projektmenedzsment?
o Projekt minőségbiztosítás létjogosultsága és jó gyakorlatai

·

A 2007-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 7. Körkapcsolás: Minőségmenedzsment és a projektmenedzsment kapcsolata
o 8. Körkapcsolás: Projektportfolió menedzsment szoftverek (egész napos,
szponzorált rendezvény)
A programok zárásaként szervezett szakmai beszélgetések a résztvevők bevonásával
lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok cseréjére.

·

A „Projektmenedzsment a gazdaságban” fórum 2007-ban jubilált, a 10.
alkalommal került megrendezésre, amelyhez szakmai támogatást adott a Tagozat.
Ezen a rendezvényen került kiosztásra az „Év projektmenedzser” díj is. Amelyet
egyik PMP minősítéssel rendelkező 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
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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 Szövetséggel valamint az IPMA magyarországi képviseletét ellátó
FÖVOSZ-al. Új együttműködés indult az Agilis Szoftverfejlesztők Egyesületével
(ASzE), illetve az ITSM Fórum Egyesülettel is. Az említett szervezetekkel közös
rendezvények szervezése, együttes megjelenés és a hazai szakmai élet közös
támogatása valósult meg.

·

A nemzetközi projektmenedzsment élethez való kapcsolódásunkat a következő
eseményekkel is segítettük:
o Támogattuk a világhírű PM guru magyarországi előadását (Dr. Harold Kerzner
professzor)
o Részvétel a bécsi PMI Chapter konferenciáján
o Megemlékezés Projektmenedzsment napjáról
(2007. november 1.: International Project Management Day)

·

A Tagozat két közgyűlés közötti ügyintéző, döntéshozó és képviseleti szerve az
Elnökség, amely havi rendszerességgel ülésezett és szervezte a Tagozat 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.

A közhasznú tevékenységről, a 2007. 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

5/9

6/9

7/9

8/9

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 2007-ban megpályázta a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) középmagyarországi regionális kollégiumának működési célú pályázati kiírását az alábbi céllal:
Az elmúlt években modernizáltunk honlapunkat, amely ezzel nem csak a tagság, hanem a
szakmai iránt érdeklődők széles körének információkkal való ellátását is szolgálja. A
tapasztalat szerint a projektmenedzserek az Internetet messze az átlagos gyakoriság fölött
veszik igénybe.
A honlapunk megújult és a tartalmat tekintve a réginél naprakészebb módon tartalmaz
aktuális, a tagság számára lényeges információkat (rendezvények, állás ajánlatok, publikációk
stb.). Ennek folyamatos üzemeltetése és fejlesztése a tagság számára lényeges. Ezért a
pályázat során elnyert támogatás egy részét a honlap üzemeltetés finanszírozására kívánjuk
fordítani..

2007-ban 200 000 Ft működési támogatást nyertünk.
A Tagozat 2007. 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 2007. 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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