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Bevezetés 

Az összeállított tananyag elsődleges célja, megismertetni a hallgatókat, a projektmenedzsmenttel kapcsolatos 

legfontosabb alapfogalmakkal, a projektmenedzsment szervezetekben, vállalkozásokban betöltött szerepével és 

a kapcsolódó menedzsment módszerek és technikák elméleti hátterével. Mindezen ismeretek birtokában a 

projektek tervezését és teljesítését támogató számítógépes programok működése és alkalmazása is könnyebben 

megérthető. 

A projektmenedzsmentnek rendkívül széleskörű hazai és nemzetközi irodalma van. Az elméleti háttér 

összeállításakor saját tapasztalataimon túl, több témakörben is támaszkodtam a hazai szerzők közül elsősorban 

Görög Mihály, Papp Ottó, Sebestyén Zoltán, illetve a külföldi szerzők közül Johnson és Scholes, Carl S. 

Chatfield, és Timothy D. Johnson e témakörben megjelent műveire. 

A menedzsmenttudomány fejlődésének köszönhetően, ma a projektmenedzsment már jóval többet jelent az 

egyszerű hálótervezésnél, elismerve azt, hogy a hálótervezés a projektmenedzsment egyik alap- és kétségkívül 

legfontosabb technikája. Az alapfogalmakon és az alkalmazott tervezési technikákon túl a projektciklus 

sajátosságai, a projektek szervezetekben betöltött szerepe, a vezetői feladatok, a projektvezetési képességek és a 

projektmarketing is helyet kapnak a tananyagban. Külön fejezetet érdemel a vállalkozói, szervezeti stratégia és a 

projektmenedzsment kapcsolata, illetve a projektek kialakítása, a projektteljesítési stratégia elemei és a 

projektszervezet felépítése. A projektteljesítés különböző tervei, a projektek kockázatmenedzsmentje, a 

projektkontroll, a projektek zárása és a projektdokumentumok ismertetése teszi még érthetőbbé és teljesebbé 

az összeállított tananyagot. Az utolsó két fejezet a projektvezetési technikákkal és a projektek számítógépes 

támogatásával foglalkozik, röviden bemutatva ezen programok legfőbb célját, gyakorlati alkalmazásuk 

lehetőségeit és szabályait. 

A projektmenedzsmentet támogató sokféle szoftver közül jelen tananyagban a Microsoft által kifejlesztett „MS 

Project” programot mutatom be, elsősorban annak széleskörű elterjedtsége okán. Ugyanakkor hangsúlyozni 

kell, hogy a szoftver-piacon több, a projektmenedzsmentben eredményesen használható számítógépes eljárás is 

elérhető. A tanultak birtokában könnyebb lesz a szoftver-kínálatban eligazodni és az adott szervezet számára 

legelőnyösebb megoldást kiválasztani. 

Őszintén remélem, hogy a tananyag elsajátítása után sikerül megérteni és átlátni a projektmenedzsmenttel 

kapcsolatos legfontosabb alapismereteket. Sikerül könnyebben megismerni és tudatosan használni a projekteket 

támogató különféle szoftvereket. Mindezen ismeretek, képességek és technikák birtokában a 

projektmenedzserek sikeresek lehetnek, azaz időre befejezik a gondjaikra bízott projekteket, nem lépik túl az 

előre meghatározott költségkeretet és olyan végeredményt tudnak felmutatni, ami teljesíti az előre definiált 

célokat. Mindezekkel jelentősen hozzájárulhatnak az adott szervezet (vállalkozás, vállalat stb.) rövidebb, illetve 

hosszabb távú céljainak teljesítéséhez. 
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I. rész - A projektmenedzsment helye 
és szerepe a szervezetekben 

A fejezet célja: megmutatni miként kapcsolódnak a projektek az adott szervezet stratégiájához és a különböző 

szakterületi menedzsmentekhez, tisztázni a kapcsolódó alapfogalmakat és a projektek csoportosítási 

lehetőségeit, azaz 

• átlátni és jellemezni a vezetés dimenzióit a szervezetekben 

• elsajátítani a kapcsolódó alapfogalmakat 

• megérteni a stratégia kialakítás hierarchiáját 

• értelmezni a karakterisztikák közötti összefüggéseket 

• felismerni a kapcsolódást a szakterületi menedzsmentekhez 

• csoportosítani és jellemezni a különböző projekteket. 
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1. fejezet - A vezetés funkciói a 
szervezetekben 

A gazdasági szervezetek létformájává vált a szinte folyamatos változás kényszere. A vállalkozásoknak a 

stratégiai céljaik eléréséhez és ahhoz, hogy a változó környezeti feltételekhez alkalmazkodni tudjanak 

különböző projekteket kell megvalósítaniuk. 

„A projektmenedzsment képezi az egyik legfontosabb eszközét annak, ahogyan egy szervezet az egyik 

állapotából egy másik állapotába változik át. Ezért nevezhetnénk változás-menedzsmentnek is.” (Cleland) 

Egy szervezet vezetése többfunkciós vagy többdimenziós feladat, ami megjelenik az: 

• stratégiai vezetés, 

• operatív vezetés, 

• projektvezetés feladataiban. 

Stratégiai menedzsment 

A vezetésnek meg kell határoznia a szervezet jövőbeni változási pályáját, ki kell jelölnie azt az állapotot, 

amelyet fennmaradása érdekében a jövőben el kell érnie, figyelembe véve a külső körülmények várható 

változásait, a belső adottságokat, illetve sajátosságokat. 

Operatív menedzsment 

A vezetés azon funkciója a szervezetben, hogy biztosítsa az éppen aktuális közvetlen célok és feladatok 

folyamatos és eredményes teljesítését, amelyek lehetnek a beszerzés, készletezés, gyártás, összeszerelés, 

minőségellenőrzés, raktározás, értékesítés, pénzügyi, számviteli, és adminisztratív tevékenységek. 

Projektmenedzsment 

A stratégiai célok és részcélok realizálásának folyamatai egy-egy jól körülhatárolható, komplex és egyszeri 

feladatot képeznek. Ezek a feladatok mind az operatív menedzsmenttől, mind pedig a stratégiai menedzsmenttől 

eltérő vezetési szemléletet, továbbá eltérő módszereket és technikákat kényszerítettek ki a szervezetek 

vezetésében. 

A projektmenedzsment tehát egyfajta köztes kategória vezetés stratégiai és operatív szintjei között, és mint 

ilyen, a stratégiai célok realizálását valósítja meg, amelyek következtében a stratégiai célok a napi operatív 

működés szintjére realizálódnak. 

Ebben az értelemben a projektmenedzsment a stratégia megvalósításának az eszköze, maga a projekt pedig 

egy-egy konkrét stratégiai program vagy részprogram, illetve stratégiai akció vagy annak egy jól 

körülhatárolható része. Az 1.1. táblázat több különböző szempont alapján szemlélteti a szervezetek vezetési 

dimenziói közötti további különbségeket. 

1.1. táblázat: A vezetési funkciók, a stratégia és a projektek közötti összefüggés 
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A projekt fogalma 

A projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, 

amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés) valamint teljesítésének költségei (erőforrások) 

meghatározottak, és egy definiált cél (eredmény) elérésére irányul. 

Fontos hangsúlyozni tehát, hogy egy projekt nem lehet rutinfeladat, illetve, hogy minden projektnek van egy 

meghatározott kezdete és vége. 

A stratégia megvalósításának leghatékonyabb eszköze a projektmenedzsment. 

A projektmenedzsment fogalma 

A projektmenedzsment egy olyan vezetési funkció gyakorlása, amely az erőforrásokat (humán és technikai) 

az információkat, valamint a releváns módszertani és technikai eszköztárat egy konkrétan meghatározott cél 

elérésére összpontosítja. 

A projektmenedzser fogalma: 

A projektmenedzser az a személy, aki hatáskörrel, és egyben felelősséggel is tartozik a projekt teljesítéséért. 

A szervezeti stratégia és a projektek kapcsolata 

A szervezeti stratégia mint hierarchikusan felépülő rendszer a szervezet hosszú távú fejlődési pályáját jelöli ki. 
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A stratégiai menedzsment működésének fókuszában három feladatkör található: 

 

A stratégia, a projektek és a projektmenedzsment közötti logikai kapcsolatok és összefüggések tisztázása 

érdekében érdemes áttekinteni a következőket a vállalkozások és szervezetek stratégiájával kapcsolatban. 

A stratégia megfogalmazása során a vállalkozás felső vezetése a következő három alapkérdésre keresi a 

választ: 

• milyen jövőbeni állapot kialakítása látszik célszerűnek a vállalkozás számára, 

• milyen döntéseket kell meghozni a kívánt jövőbeni állapot elérése érdekében, 

• milyen eszközök felhasználásával (erőforrások, módszerek) valósíthatók meg a meghozott döntések. 

Mindebből következik, hogy a vállalkozások stratégiája egy hierarchikusan felépülő rendszer, amelyben az 

egyes szintek közötti kapcsolatok nem feltétlenül egyirányúak, hanem a módosítás lehetőségét is magukba 

foglaló visszacsatolás jellegűek (1.1. ábra). 

A szervezeti stratégiák rendszerében általánosan megtalálható elemek a következők szerint jellemezhetők: 

• A jövőkép és a misszió a legáltalánosabb megfogalmazását adják a szervezet jövőbeni tevékenységének és 

céljának. A jövőkép a lehetséges vagy kívánatos jövőbeni állapotot rögzíti, a misszió pedig a vállalkozás 

létezésének értelmét, célját fogalmazza meg. 

• A célkitűzések a jövőkép elérését és a misszió teljesülését biztosítják a vállalkozás egy-egy működési 

területén. Ezzel a vállalkozás erőforrás-hasznosításának képezik egyfajta csomópontjait. A célkitűzések 

megfogalmazása többnyire kvalitatív módon történik (például vezető szerep megszerzése egy adott 

ágazatban). 

• A konkrét célok, többnyire már kvantitatív módon is meghatározott feladatok, amelyek a célkitűzések 

realizálását biztosítják, illetve a célkitűzések megvalósításának olyan mérföldköveit adják, amelyekkel azok 

teljesítése mérhetővé válik (például adott raktárépület korszerűsítése 2010. december végéig). 

• A stratégiai programok és akciók kvantitatív módon meghatározott cselekvési programok, stratégiai 

célfeladatok, amelyek megvalósítása, végrehajtása a konkrét célok megvalósulását eredményezi (például új 

raktárépület felépítése és felszerelése 2010. december végéig). 
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1.1. ábra: A szervezeti stratégiák hierarchiája 

A vállalkozás stratégiája részben vagy egészben a vállalkozás működésének, illetve a működés belső 

feltételeinek, vagy adottságainak a megváltoztatására irányul. Ezek szerint jövőorientált és a szervezet hosszú 
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távú fejlődési pályáját jelöli ki. Mindeközben folyamatosan próbál igazodni a környezeti feltételekhez és azok 

várható változásaihoz, figyelve a versenytársakat, a vállalkozás belső adottságait és hagyományait. 

A helyesen kialakított stratégia képessé teszi a vállalkozást arra, hogy kihasználja a külső környezet 

lehetőségeit, illetve elkerülje azok kihívásait. A stratégia tehát a környezet kihívásaira adott válasz, a 

folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodás formája. 

A stratégiaalkotásnak a stratégia megvalósítása szempontjából talán legfontosabb mérföldkő eseménye a 

stratégiai programok és akciók megfogalmazása – végső soron a projektek kialakítása –, minthogy ezek 

jelentik a stratégia realizálásának konkrét eszközeit. 

A projektek a szervezeti stratégiákból jönnek létre, oly módon, hogy maga a szervezeti stratégia generálja 

azokat, és ezzel együtt alakul ki a projektmenedzsment, mint vezetési funkció iránti igény is. 

„A projektek létezése egy szervezetben világos jelzése annak, hogy a szervezet változásban van és meg akar 

felelni a változó jövőbeni környezetének. Ez az az alapkérdés, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül sem a felső 

vezetőség, sem az igazgatóság.” (Cleland) 
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2. fejezet - A projekt fogalma, 
szakterületi kapcsolódása, 
csoportosítása 

A projekt definiálása 

Egy konkrét projekt definiálható: 

• a célként elérendő eredménnyel, 

• a teljesítés időtartamával, 

• a teljesítés költségkeretével. 

A projektet azonosító karakterisztikák, mint elsődleges projektcélok (2.1. ábra). 

Egy projektet az azonosító karakterisztikák mindenkor behatárolnak, miközben igaz, hogy a karakterisztikák 

között kölcsönös összefüggés áll fenn. 

Egy projekt konkrét karakterisztika értékeinek mindenkor a szervezet stratégiájához kell illeszkedniük, ami 

önmagában is igazolja azt, hogy a projektek kialakításáról, illetve a projekt változatokról célszerűen a vezetés 

stratégiai szintjén kell dönteni. 

A stratégiai vezetés feladata a stratégiai célfeladatok és a belőlük kialakított projektek behatárolása, illetve 

döntés az ún. azonosító karakterisztikákról. 

 

2.1. ábra: A projekt háromszög, a projektet azonosító elsődleges projektcélok 

Ez esetben tehát a projekt stratégiai megalapozottsága képezi a döntés tárgyát, ami tehát nem más, mint: 

 

A projektváltozatok kialakítása, a projektmegvalósítás stratégiája célszerűen a projektmenedzsment 

döntési hatáskörébe tartozó kérdés, ami tehát nem más mint: 
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A menedzsment szakterületek kapcsolata a projektmenedzsmenttel 

A projektmenedzsment szorosan kapcsolódik a vállalkozás különböző szakterületi menedzsmentjeihez. Ezek 

közül a projektek logikai kapcsolódása miatt szükséges kiemelni a (2.2. ábra): 

 

•  

2.2. ábra: A menedzsment szakterületek és kapcsolódásaik a projektmenedzsmenttel 

A projektek csoportosítása 
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A projektcélként definiált elérendő eredmény alapján a különféle tartalmú projekteket a következő kategóriák 

szerint célszerű csoportosítani: 

• beruházási projektek, 

• kutatási-és fejlesztési projektek, 

• szellemi szolgáltatási projektek. 

A beruházási projektek eredményeként valamilyen termék előállítására, vagy szolgáltatás teljesítésére 

alkalmas létesítmény jön létre, vagy már meglévő létesítmény kerül átalakításra, bővítésre, felújításra vagy 

megszüntetésre. Ezen projekteket műszaki, illetve létesítményi projekteknek is nevezi a szakirodalom. 

A beruházási projektek létesítésének meghatározó erőforrása – materiális jellegű (anyag, berendezés). 

A kutatási és fejlesztési projektek eredményeként: 

• új termék, vagy új technológia jön létre, 

• meglévő termék, vagy technológia javulása következik be, 

• új termék gyártása, vagy új technológia alkalmazása kerül bevezetésre, 

• a termékek gyártási költsége csökkenthető, 

• új értékesítési, vagy beszerzési piacok kerülnek megszerzésre stb. 

A kutatási és fejlesztési projekteket a szakirodalom gyakran innovációs projekteknek nevezi. 

A kutatási és fejlesztési projektek fizikai megvalósítása során a materiális jellegű erőforrások mellett egyre 

inkább a szellemi erőforrások válnak meghatározóvá. 

A szellemi szolgáltatási projektek eredményeként egy szervezet működési körülményeinek és működése 

keretfeltételeinek új minősége jön létre: 

• a szervezeti struktúra átalakítása, 

• a tulajdonosi struktúra megváltoztatása, 

• a szervezet tagjainak jelentős mértékű tovább-,vagy átképzése. 

A szellemi szolgáltatási projektek teljesítésének meghatározó erőforrása - a szellemi erőforrás. 

A szakirodalom megkülönbözteti még a: 

• mega („szuper”) projekteket, amelyek, nem egy gazdálkodó szervezethez kötődnek, jelentős a tőke és más 

erőforrás igényük, területileg és időben is kiterjedtek (például olimpia, világkiállítás). 

További csoportosítási lehetőség: 

• külső projekt (szervezeten kívüli közreműködők a fizikai megvalósításban), 

• belső projekt (alapvetően a szervezet belső saját erőforrásai). 
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Összegzés 

• A projektmenedzsment, mint az egyik fontos szakterületi menedzsment egyfajta köztes kategória vezetés 

stratégiai és operatív szintjei között. 

• A projektmenedzsment a stratégia megvalósításának az eszköze, maga a projekt pedig egy-egy konkrét 

stratégiai program vagy részprogram, illetve annak egy jól körülhatárolható része. 

• A különböző projektek a szervezeti stratégiából jönnek létre, oly módon, hogy maga a szervezeti stratégia 

generálja azokat. 

• Egy adott projektet az azonosító karakterisztikák mindenkor behatárolnak, miközben igaz, hogy a 

karakterisztikák között kölcsönös összefüggés áll fenn. 

• A projektmenedzsment szorosan kapcsolódik a vállalkozás különböző szakterületi menedzsmentjeihez, 

melyek közül érdemes kiemelni legalább öt területet. 

• A projektcélként definiált elérendő eredmény alapján a különféle tartalmú projekteket három fő kategóriába 

célszerű csoportosítani. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel és röviden ismertesse a vezetés funkcióit a szervezetekben! 

2. Hogyan definiálható a projekt és a projektmenedzsment fogalma? 

3. Röviden mutassa be a szervezeti stratégia és a projektek kapcsolatát! 

4. Mi a különbség a „projekt stratégiai megalapozottsága” és a „projektmegvalósítás stratégiája” között? 

5. A szakterületi menedzsmentek közül melyek és hogyan kapcsolódnak a legszorosabban a 

projektmenedzsmenthez? 

6. Hogyan csoportosíthatóak és jellemezhetőek a különböző projektek? 
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II. rész - A projekt sikeressége és a 
projektvezetési képességek 

A fejezet célja: értelmezni a projekt sikerességét, feltárni és megmutatni azokat a technikai, humán és projekt-

specifikus vezetői képességeket, amelyek szükségesek a projektsiker elérése érdekében, azaz 

• értelmezni a sikerességet és annak közelítésmódjait, 

• csoportosítani a különböző projektvezetői képességeket, 

• jellemezni a különböző technikai és humán képességeket, 

• értelmezni és jellemezni a projekt-specifikus vezetői képességeket, 

• bemutatni a módszerek és a technikák közötti különbségeket, 

• megértetni a menedzser és a vezető közötti különbségeket. 
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3. fejezet - A projekt sikeressége 

Az elmúlt néhány évtizedben a vállalkozásokban, szervezetekben elindított projektek száma jelentősen 

megnőtt. Különösen igaz ez a nem technológia vezérelt projektekre, amelyek kevésbé számszerűsíthetők. 

Ilyenek lehetnek a kutatási és fejlesztési, illetve a szellemi szolgáltatási projektek közé tartozó, 

szervezetfejlesztési projektek. 

Ezzel együtt a szervezetek környezetében bekövetkező folyamatos és gyors változás egyre inkább felgyorsuló 

projektfolyamatot követel meg a szervezetektől. Mindezen hatások együttes következménye, hogy jelentősen 

megnőtt a sikertelenül záródó projektek aránya. Ezért is fontos föltárni a projektek sikerességében szerepet 

játszó tényezőket és a közöttük működő kölcsönhatásokat. 

A stratégiaorientált projektvezetési szemlélet, illetve a különböző projektcélok elérése szempontjából állítható, 

hogy a projektvezető és a projektben szereplő személyek szerepe a sikeres megvalósításban elsődleges. A 

projektmenedzsment alapvetően team-menedzsment. Nemzetközi projektek esetén a projektcsoport tagjai eltérő 

kultúrákból érkeznek, különböző nyelven beszélnek. A csoport tagjaival azt kell megértetni és elfogadtatni, 

hogy a team a projekt vezető ereje. 

A sikeres projektmenedzsernek olyan ismeretek birtokában kell lennie, amelyek iskolapadban nem tanulhatók. 

A jó projektmenedzser igazi vezető, a vezetettek tisztelik őszinteségét, következetességét, tisztességét és vezetői 

éleslátását. 

Az elmúlt néhány évtizedben több szakíró is kutatta a projektek sikertelenségében leginkább közrejátszó 

tényezőket, amelyek az idő- és költségkeret jelentős túllépésében nyilvánulnak meg. Ezek a jellemzők 

egyértelműen számszerűsíthetőek ezért is kézenfekvő az alkalmazásuk, mint sikertényező. A projektek 

sikerességének tartalmi értelmezése, a projektsiker fogalma, ma már sokkal tágabban és összetettebben 

értendő. 

A stratégiaorientált projektvezetési szemléletmód kialakulása előtt a sikeresség kritériuma a minőségre 

(projekteredmény), az időre és a költségparaméterre összpontosított. Ha a projekteredmény a tervezett 

minőségben, az idő- és költségkeretek között elkészült, akkor a projekt sikeresnek minősült. A 

stratégiaorientált megközelítés elterjedése fokozatos változást eredményezett a projektsiker árnyaltabb 

megítélésében is. A kutatási eredményekből egyértelműen kiderült, hogy az időtartam és költség mellett más 

esetenként fontosabb kritériumok is szerepet játszhatnak a sikeresség megítélésében. Ilyen lehet a 

projekteredmény műszaki megfelelősége, vagy a projekttulajdonosnál, illetve a projekt további érintettjeinél 

jelentkező előnyök. 

Az is megállapítást nyert, hogy bizonyos tényezők kedvező alakulása a siker, kedvezőtlen alakulása pedig 

egyértelműen a kudarc irányába terelik a projektet. 

A szerzők által legfontosabbnak ítélt tényezők a következők: 

• a projekteredmény tartalmi behatárolásának pontossága, 

• a projektcsoporton belüli és a projekt érintettjei közötti folyamatos kommunikáció, 

• a projekttel elérendő stratégiai cél egyértelmű megfogalmazása, 

• a reális, valóságnak megfelelő idő-, erőforrás és költségtervezés, 

• a projektmenedzser és a projektcsoport tagjainak felkészültsége, 

• a kockázatok értékelése, a kockázatkezelés módja, 

• a változások mértéke és kezelésük módja. 

Egy konkrét projekt kapcsán a sikertényezők azonosíthatósága nagymértékben függ az előre definiált 

sikerkritériumoktól. 

A projektsiker értelmezéséhez egy olyan hierarchikus modell ajánlható (Görög, 1996), amelyben a projektek 

sikerességének három megítélési szintje van a következők szerint: 
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• az elsődleges projektcélok alapján történő értékelés, 

• a projektet kezdeményező projekttulajdonosi szervezet megelégedettsége alapján történő értékelés, 

• a projektben érintett érdekcsoportok megelégedettsége alapján történő értékelés. 

Az egyes megítélési szintek röviden a következőkben jellemezhetőek: 

• az elsődleges projektcélok alapján történő értékelés, amely megfelel a projektsiker hagyományos értékelési 

módjának, (minőség, idő- és költségkeret). Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a projekt teljesítése során a 

projekteredmény módosításának hatására változhatnak a minőségi követelmények, az időtartam és a 

költségterv is. Ennek megfelelően az egyes paraméterek tényleges értékekeit a módosított (aktualizált) 

értékekhez kell viszonyítani. 

• a projektet kezdeményező projekttulajdonosi szervezet megelégedettsége alapján történő értékelés kapcsán 

a kérdés az, hogy az elkészült projekteredmény milyen mértékben tette lehetővé az alapul szolgáló stratégiai 

cél elérését. Ennek eldöntése a kvantitatív módon jól leírható projektek és stratégiai célok esetében 

egyszerűbb és rövidebb időt igényel. A kvantitatív módon nehezen megfogható projektek esetében csak 

hosszabb idő elteltével és sokszor közvetett úton mérhető a sikeresség. Általánosságban állítható, hogy azokra 

az elvárásokra célszerű támaszkodni, amelyek figyelembevételével a projekteredmény behatárolása 

megtörtént. 

• a projektben érintett érdekcsoportok megelégedettsége alapján történő értékelés kapcsán annak 

megállapítására célszerű törekedni, hogy a projekt teljesítési folyamatában, illetve a projekteredményében 

érintett érdekcsoportok számára milyen mértékben elfogadott a projekt. Ezen értékelés esetén, a 

projekttulajdonosi szervezet különböző érintettjeit és a projekt többi érintettjét érdemes különválasztani. 

A projektsikeresség hierarchikus modellje egymást feltételező szintekből áll, ugyanakkor lehetővé válik a 

sikeresség egyes szintek szerinti független megítélése is. A modellnek ezen tulajdonsága több lehetőséget is 

kínál a következők szerint: 

• kialakítható a sikerkritériumok prioritási rendje, ami csak a konkrét helyzet ismeretében határozható meg. 

Elsősorban stratégai kérdés így a stratégiai vezetés hatáskörébe tartozik. 

• a projekt teljesítésében résztvevők és a projektben érintett érdekcsoportok a számukra adekvát szinten tudják 

értékelni a sikeresség mértékét. 

A projekt szereplői eltérő módon érzékelhetik a sikerességet, ezért gyakori a sikerkritériumok közötti 

ellentmondás, ami önmagában is nehezíti a sikerkritériumok prioritási rendjének megállapítását, illetve a 

megfelelő kompromisszum elérését. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az érzékelt siker mértéke az 

idő múlásával megváltozhat. 

A projektek sikere vagy sikertelensége jelentős részben a projektvezető és a projektcsoport tagjainak 

mesterségbeli tudásán múlik. Ezért fontos ennek részletesebb megismerése. 
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4. fejezet - A projektvezetési 
képességek 

A projektvezetés művészetéhez és mesterségéhez szükséges legfontosabb képességeket a korszerű 

szakirodalom többféleképpen csoportosítja. Valamennyi megközelítés közös nevezője lehet a következő három 

csoport (4.1. ábra): 

• technikai képességek, 

• humán képességek, 

• projekt-specifikus vezetési képességek. 

Az egyes projektvezetési képességek röviden a következők szerint jellemezhetőek: 

 

4.1. ábra: A fontosabb projektvezetési képességek 

Technikai képességek 

A technikai képességek alatt a projekt szakmai tartalmából adódó műszaki, gazdálkodási, pénzügyi, tervezési, 

beszerzési, illetve egyéb szakmai ismeretek értendők. A projekt szakmai tartalmára vonatkozó, általános 

áttekintést biztosító technikai ismeretek megléte feltétlenül szükséges a projektmenedzser számára. 

A technikai képességek a következők lehetnek: 

• • A technológia ismerete, és megértése létfontosságú, mivel a projektmenedzser értékeli a technikai 

ajánlatokat és javaslatokat. A projektek komplexitásuk miatt gyakran több szakterületet ölelnek át, ami új 

ismeretek gyors elsajátítását is igényelheti. 

• • A projekt gazdaságtanának megértése, azért szükséges, hogy a projektvezető, a projekt vevőjének a 

projektről és annak működéséről alkotott nézetét helyesen értse. Ehhez a projektekre vonatkozó pénzügyi 

képességekre, illetve az életciklus-kalkulációkhoz használt technikák ismeretére van szükség. 

• • A rendszerszervezési és karbantartási szaktudás magában foglalja a megfelelő irodai és technológiai 

rendszerekről szerzett ismereteket és azok alkalmazását mind a projektcsoport, mind pedig a projekt számára. 
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• • A pénzügyi ismeretek jelentik a különböző pénzügyi könyvelési technikák átlátását, költségvetések 

kialakítását és ellenőrzését, pénzügyi elemzések, dinamikus számítások, kamat-visszafizetési rendszerek és 

pénzügyi kockázatelemzési módszerek ismeretét. 

• • A beszerzési szaktudás magában foglalja a szerződésekre vonatkozó jogi, áruk és szolgáltatások beszerzés-

technikái, raktárkészlet fenntartási, erőforrás-szétosztási technikák ismeretét. 

Humán képességek 

A humán képességek, csoportjába tartoznak mindazon készségek, amelyek segítségével a projektvezetők a 

szervezet vezetőivel és a projektcsoport tagjaival érintkeznek. 

A fontosabb humán képességek a következők: 

• A vezetői képesség már önmagában is egy összetett fogalom. A projektmenedzser szempontjából a célok 

megfogalmazásának képességét, a motivációs képességeket, és a megfelelő vezetői stílus alkalmazásának 

képességét jelenti. A helyes vezetői stílus a feladatorientáltság és a humán orientáltság megfelelő 

arányának kialakítását eredményezi. A két dimenzió közötti arány a projekt teljesítése során nem mindig 

állandó, de gyakorlati megfigyelések azt mutatják, hogy a gyáripari tömegtermeléshez képest sokkal szűkebb 

határok között változik. 

• A csapatépítő képesség arra irányul, hogy a projekt-team egyes tagjaiból az adott projekteredmény 

létrehozása érdekében szándékosan együttműködni és együtt dolgozni képes csapat jöjjön létre. 

• A kapcsolatteremtő képesség megléte azért nélkülözhetetlen, mert a projektmenedzsernek a projektcsoport 

tagjain kívül, a projekt esetenként nagyszámú érintettjével is kapcsolatot kell tartani. Ezen csoportok és 

személyek között vannak olyanok, akik fölött semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik a projektvezető. 

• A kommunikációs képesség birtokában a projektvezető könnyebben tudja mozgásban tartani a projektet, 

mivel a kommunikációs eszközök helyes megválasztása és alkalmazása segít számos külső és belső érintett 

számára elfogadhatóvá tenni a projektet. 

• A tárgyalási képesség hozadéka akkor mutatkozik meg, amikor a projektvezetőnek biztosítania kell a projekt 

teljesítéséhez szükséges belső erőforrásokat. Ilyen esetben többnyire az erőforrások birtokosaival folytatott, 

úgynevezett „nyer-nyer” stratégiára épülő tárgyalások vezetnek sikerre. 

• A konfliktuskezelési képesség birtokában a projektmenedzser nem arra törekszik, hogy mindenáron elkerülje 

a törvényszerűen keletkező konfliktusokat, hanem arra, hogy minél sikeresebben feloldja azokat. 

• A problémamegoldó képesség megléte lehetővé teszi a projektvezető számára, hogy a részletek helyett a 

probléma egészére és annak következményeire koncentráljon. Így egy logikusan felépített folyamat keretében 

a probléma megoldására tud összpontosítani. 

Projekt-specifikus vezetési képességek 

A projekt-specifikus vezetési képességek közé tartoznak például azon vezetési technikák és menedzsment 

módszerek ismerete, amelyek segítik a projektvezető mindennapi munkáját. 

Ezen komplex menedzsment tudás fontosabb összetevői a következők: 

• Az ismeret a projektvezetés eszköztárának ismeretét jelenti. A projektvezetési eszközök között találhatóak a: 

• projektvezetési technikák, például az időtervezés és a kockázatelemzés kvantitatív technikái, amelyek adott 

kérdés kapcsán számszerűsített választ adnak. 

• A projektvezetési módszerek, amelyek adott kérdésre nem számszerűsített formában adják meg a választ, 

hanem mintegy iránytűként jelzik az adott helyzetben optimálisnak tartható megoldást. Ezek lehetnek 

például, a projektbehatárolásban használt eszközök. 

• A projektvezetési eljárások, amelyek forgatókönyvszerűen leírják és szabályozzák a folyamat lépéseit, a 

vonatkozó szerepköröket, illetve a dokumentációkat. Az angol nyelvből átvett szó szerinti fordítás 

következtében, a hazai gyakorlat ezeket az eljárásokat nevezi módszertanoknak. 
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• Az alkalmazási készség teszi a gyakorlatban is használhatóvá az ismeretet. Stabil elméleti alapokon nyugvó 

ismeret megléte szükséges az alkalmazási készség kialakulásához, illetve az ismeretek tudatos 

alkalmazásához. 

• A szemléletmód a projektmenedzserek viszonyulása a projektekhez, illetve a projekteknek a szervezetben 

betöltött szerepéhez. A szemléletmód alatt, a stratégiaorientált projektvezetési szemléletmód értendő. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a projektek sikerében nagyon jelentős szerepe van a vezetőknek. A fejlett 

menedzsment kultúrával rendelkező országokban éles különbséget tesznek a menedzserek és a vezetők 

megnevezése között. 

• menedzser, az akinek feladata egy szervezet, vagy szervezeti egység menedzselése, azaz eredményes és 

hatékony működtetése. 

• vezető elnevezéssel a vezéregyéniségeket illetik, vagy pedig vezetői mivoltában tekintik a menedzsert. 

A lényegi különbség tehát a menedzser és a vezető között, a New York-i Állami Egyetem, Menedzsment 

Iskolája szerint: 

• a menedzser az, akit felülről kineveztek, vezető az, akit alulról elfogadnak, a menedzsernek beosztottai, a 

vezetőnek követői vannak. 
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Összegzés 

• Adott projektet bizonyos tényezők kedvező alakulása a siker, a kedvezőtlen alakulása pedig egyértelműen a 

kudarc irányába terelik. A projektsiker értelmezését egy három szintből álló, hierarchikusan felépülő modell 

segíti leginkább. 

• A projektvezetés mesterségéhez szükséges legfontosabb képességeket a korszerű szakirodalom három 

csoportba sorolja. 

• A technikai képességek alatt a projekt szakmai tartalmából adódó műszaki, gazdálkodási, pénzügyi, 

tervezési, beszerzési, illetve egyéb szakmai ismeretek értendők. 

• A humán képességek, csoportjába tartoznak mindazon készségek, amelyek segítségével a projektvezetők a 

szervezet vezetőivel és a projektcsoport tagjaival érintkeznek. 

• A projekt-specifikus vezetési képességek közé tartoznak például azon vezetési technikák és menedzsment 

módszerek ismerete, amelyek segítik a projektvezető mindennapi munkáját. 

• A menedzser az, akit felülről kineveztek, vezető az, akit alulról elfogadnak, a menedzsernek beosztottai, a 

vezetőnek követői vannak. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen kritériumrendszer alapján értékelhető a projektek sikeressége? 

2. Mely tényezők és hogyan befolyásolják adott projekt sikerét? 

3. Mi a hierarchikus kritériumrendszer egyes szintjeinek tartalma? 

4. Sorolja fel és röviden jellemezze a projektvezetéshez szükséges technikai képességeket! 

5. Sorolja fel és röviden jellemezze a projektvezetéshez szükséges humán képességeket! 

6. Sorolja fel és röviden jellemezze a projektvezetéshez szükséges projekt-specifikus vezetési képességeket! 

7. Mi az alapvető különbség a projektvezetési technikák és módszerek között? Milyen példa adható? 

8. Mi a különbség a menedzser és a vezető között? 
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III. rész - A projekt folyamata 

A fejezet célja: a projektciklus egyes fázisainak, az általános projektciklus-modell szakaszainak és döntési 

pontjainak a megismertetése, az egyes projektszereplők és a projektfolyamat jellemzőinek a bemutatása, azaz 

• értelmezni és ábrázolni a projektciklus fázisait a koncepciótól a befejezésig, 

• értelmezni és ábrázolni az általános projektciklus-modell felépítését és fontosabb tevékenységeit, 

• rendszerezni és jellemezni a projektek különböző szereplőit, közreműködőit, 

• megmutatni a bizonytalanság és az interdependencia jellemzőit. 
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5. fejezet - A projektciklus 

A projektek komplex tevékenységek sorozataként foghatók fel és a szervezeti stratégia megvalósításának 

építőelemeit jelentik. A szervezeti stratégiák és a belőlük származó projektek közötti kölcsönös összefüggés 

követelménye, hogy magát a projektfolyamatot is stratégiaorientáltan szemléljük. A projektsiker elérése 

érdekében a projektvezetőnek, a projektcsoport tagjainak és a projektben érintett valamennyi vezetőnek 

stratégiaorientált szemlélet alapján kell a projektekhez és azok folyamatához viszonyulni. 

Minden projektre jellemző, hogy négy jól felismerhető fázison megy keresztül. A legáltalánosabb 

megfogalmazás szerint a négy fázis (5.1. ábra) a: 

• koncepció, 

• tervezés, szervezés, 

• végrehajtás, (realizálás), 

• befejezés. 

 

5.1. ábra: A projekt életciklusa 

A koncepció helyes kialakítása a sikeres projekt szempontjából a legfontosabb fázis. A leglényegesebb 

információ a határidőre megvalósítandó projekt tömören megfogalmazott célkitűzése. A projekt definiálási 

szakaszában az elérendő célokról az adott projekt vevőjével, a projekteredmény későbbi használóival 

többszörösen szükséges egyeztetni. 

E fázisban szükséges tisztázni a projekt pontos elvárásait, a sikeres teljesítés kritériumait a pénzügyi és egyéb 

mérőszámok meghatározása mellett. A lényeges kommunikációs csatornák és a felelősségek föltérképezése, 

valamint a rendelkezésre álló erőforrás- és egyéb korlátok pontosítása is e fázis feladatai. 

A projekt elfogadására vonatkozó döntés meghozatala előtt, átfogó jellegű tanulmánytervet kell készíteni. A 

koncepció fázis végén meg kell állapodni a vevővel a világosan és egyértelműen dokumentált a projektcélokról 

és a tervezési paraméterekről. 
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A tervezés, szervezés során az első fázisban megfogalmazott célkitűzéseket, elemi munkacsomagokra kell 

lebontani. Ez a fentről lefelé történő tervezési eljárás a komplex és bonyolult projektekben is segíti a konkrétan 

elvégzendő tevékenységek, részfeladatok meghatározását. A tervezés során elkészül a tevékenységek időrendi 

ütemezése, az erőforrás- és költségterve, amelyek a projektkontroll alapjául szolgálnak. További célja e fázisnak 

a kockázatelemzés, illetve a különböző tervváltozatok kialakítása is. 

A végrehajtás (realizálás) a terv teljesítésére koncentrál. E fázisban menedzselni kell a szinte törvényszerűen 

bekövetkező változásokat, eltéréseket, állandó helyzetjelentéseket kell készíteni és a szükséges beavatkozásokat 

is meg kell tenni a komolyabb eltérések észlelésekor. A projekt-team tagjait, a felső vezetést és a vevőt 

tájékoztatni kell a projekt előrehaladásáról, a kiadások és költségek alakulásáról, valamint az előrelátható 

kedvezőtlen eseményekről. A jelentési rendszer részeként átfogó projektnyilvántartást kell vezetni, amely a 

fölmerülő problémák részleteit és azok elhárítási módját tartalmazza. 

A befejezés fázisában kerül sor a projektjelentések elemzésére. Az elemzésből nyert sokrétű információ 

későbbi projektek esetében is hasznos lehet. Az elemzés tartalmazza az alkalmazott módszerek sikerét, a 

projekt-team egyes tagjainak teljesítményét és a különböző beszállítók megbízhatóságát. A megfelelő 

visszacsatolás és értékelés biztosítja a szervezet tanulását. Gyakorló szakemberek megfigyelése szerint ennek 

ellenére sok projekt marad lezáratlanul. 

Az egyes fázisok akár külön-külön is önálló projektet alkothatnak. Egy projektnek általában egy 

projektmenedzsere van, de ha a fázisok különállóak, akkor minden fázisnak lehet külön projektmenedzsere. 

A projektciklus általános modellje 

A stratégiaorientált szemléletmódnak megfelelően alakítható ki egy olyan általános projektciklus-modell, 

amelynek középpontjában a szervezeti stratégia található, hangsúlyozva annak fontosságát. 

A projektciklus, vagy műszaki projektek esetén a létesítménymegvalósítási ciklus (5.2. ábra), a 

projektmegvalósítás logikáját követve, négy tevékenységi szakaszból és három döntési pontból áll. A ciklus 

főbb szakaszai a következők: 

 

Fontos hangsúlyozni tehát, hogy a ciklus első szakasza a szervezet stratégiájából indul ki és az utolsó szakasz is 

oda tér vissza, azaz a projektmegvalósítása során mindig a szervezeti stratégiát kell a középpontba helyezni. 
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5.2. ábra: A projektciklus általános modellje 

A projektkialakítási (előkészítési) szakaszban kerül sor a vonatkozó stratégiai cél alapján a projekt 

(létesítmény) iránti igény megfogalmazására és a projektváltozatok (létesítményvariációk) kialakítására. A 

különféle projektötletek szelektálása az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok alapján történik. Az egyes 

projektváltozatok közötti döntést ezek a tanulmányok segítik. A döntés eredményeként a projekttulajdonos 

(beruházó) egy konkrét műszaki, pénzügyi és időbeli paraméterekkel meghatározott projekt megvalósítására 

szánja el magát. Ennek realizálásához készül a kiválasztott változatra vonatkozó megvalósíthatósági 

tanulmány, amely több résztanulmányból áll és a megvalósítandó projekt első, koncepcionálisan és formálisan 

is megfogalmazott leírása. 

Az első döntési pontban kerülnek rögzítésre az elsődleges projektcélok: 

• az elérendő eredmény (műszaki / teljesítmény paraméterek), 

• az időkorlát, 

• és a költségkeret. 

Az odaítélési szakaszban a beruházó döntést hoz arra vonatkozóan, hogy saját szervezetén kívül mely 

szervezet, vagy szervezetek és milyen formában vegyenek részt a projekt (létesítmény) teljesítésében (fizikai 

megvalósításában). E szakasznak különösen a külső projektek (szervezeten kívüli közreműködők a 

megvalósításban) esetében van komoly szerepe. Ezen fázis meghatározó tevékenysége a projektstratégia helyes 

kialakítása, amely döntően befolyásolja a teljesítés körülményeit. Magának a projektstratégiának a kialakítása is 

egy döntési folyamat eredménye, ami arra irányul, hogy a teljesítésben résztvevők milyen mértékben és milyen 

módon viselik a felelősséget és a kockázatot a projekteredmény létrehozásáért. Az odaítélés szakasza a 

következő főbb tevékenységekből áll: 

• a projektstratégia kialakítása (szerződés típusa, pénzügyi elszámolás módja), 

• a potenciális vállalkozók előzetes minősítése, 



 A projektciklus  

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• a tender dokumentáció kialakítása; 

• az ajánlatok értékelése; 

• a szerződés(ek) létrehozása. 

A második döntési pontban történik meg 

• az eredményekért (a komplettségért, a működőképességért, a teljesítmény és/vagy műszaki paraméterekért), 

• a teljesítés időtartamáért és 

• költségeiért való felelősség, illetve 

• az ezekkel összefüggő kockázatok allokációjának rögzítése. 

A teljesítési szakaszban, azaz a harmadik szakaszban, a projekt tartalmának megfelelő tevékenységi 

folyamatok teljesítése történik, amely például beruházási projektek esetén a következő főbb tevékenységekből 

áll: 

• tervezés, 

• beszállítás, 

• építés-szerelés, 

• üzembe helyezés, 

• próbaüzem. 

Az egyes tevékenységek közötti kapcsolatok jellege elsősorban a kialakított projektstratégiától függ. A 

projektkontroll jelentősége e szakaszban a legnagyobb. 

A harmadik döntési pontban a projekteredménynek, illetve a teljesítmény és/vagy műszaki paramétereinek 

elfogadása, átadás-átvétele történik. 

A negyedik szakaszban, amely egyben az utolsó szakaszban az utóelemzés zajlik, amelynek főbb 

tevékenységei: 

• az elkészült projekteredmény szervezeti stratégiához való illeszkedésének vizsgálata, elsősorban a stratégiai 

célok elérése szempontjából, 

• a projekt megvalósítási folyamatának elemzése, a fontosabb tanulságok levonása és a tapasztalatok 

rendszerezése céljából. 

Az ismertetett projektciklus-modell egyes szakaszai nem határolódnak élesen el egymástól. Az egyes 

szakaszok, illetve tevékenységek közötti átfedés mértéke a projekttulajdonos által választott projektstratégiától 

függ. 



   

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. fejezet - A projektfolyamat 
szereplői és sajátosságai 

Egy adott projektnek éppen a feladatok összetettsége miatt mindig több résztvevője van. A projektszereplők a 

projektbeli feladataik, az általuk viselt felelősség és kockázat jellege és mértéke alapján is különböznek 

egymástól. Valamennyi a következőkben fölsorolt szereplő fontos lehet, azért mert befolyásolják a 

projekteredményt, vagy a projekt eredménye őket is érinti. 

A projektekben a különböző szereplők alapvetően két csoportba bonthatók: 

 

A projekttulajdonosi szervezet, a projektet kezdeményező szervezet, amely számára a projekteredmény 

létrehozása a stratégiai céljai eléréséhez szükséges. A projekttulajdonosi szervezetet a projektvezető 

személyesíti meg, akinek legfontosabb feladata és felelőssége a teljes projektfolyamat vezetése. 

A projekttulajdonosi szervezet szereplői: 

• projektvezető vagy projektmenedzser az a személy, aki a humán és a technikai erőforrásokat, az 

információkat, valamint a releváns projektvezetési eszköztárat a konkrétan meghatározott projekteredmény 

elérésére összpontosítja. A projektvezető döntési hatásköre minden esetben az adott szervezet felső 

vezetésétől származik, ez a hatáskör biztosítja számára a cselekvés lehetőségét, illetve a szabad cselekvés 

korlátait. A projektvezető felelősséggel tartozik a projekt teljesítéséért. A projektvezetőt az adott projekt 

időtartamán belül a lehető legkorábban célszerű kijelölni, ellenkező esetben előfordulhat, hogy olyan 

döntéseket kell végrehajtania, amelyekkel nem ért egyet. 

• projektgazda vagy szponzor, belső résztvevő a projektet közvetlenül előmozdító felső vezető. Általában a 

projekthez szükséges erőforrásokat biztosítja, és felelősséget visel a projekt sikeréért. Elsődleges küldetése 

a projekt vagy az adott javaslat támogatása. 

• belső tanácsadók a projekttulajdonosi szervezetben a projektvezető és a projektgazda, vagy támogató 

munkáját segíti. 

• a projektcsoport tagjai. 

A külső közreműködői szervezetek körébe tartoznak, a külső projektek szereplői, elsősorban a projekt 

teljesítési (fizikai megvalósítási) fázisába sorolható tevékenységek teljesítői és beszállítói, illetve a 

projekttulajdonosi szervezetet támogató külső tanácsadók. 
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A különböző projekttípusok kapcsán a külső közreműködők köre és elnevezése a következők szerint alakul: 

• A szervezetfejlesztési projektek esetén: 

• tanácsadó, 

• beszállító. 

• A kutatási és fejlesztési projektek esetén: 

• fejlesztő, 

• beszállító, 

• tanácsadó. 

• A beruházási, ingatlanfejlesztési projektek esetén: 

• vállalkozó, 

• tervező, 

• mérnöktanácsadó (mérnökiroda), 

• beszállító, 

• mérnök (lehetséges szereplő) 

• műszaki ellenőr, 

• jogtanácsos. 

A fontosabb szerepkörök röviden a következő példákkal jellemezhetőek: 

• A vállalkozó, az építés-szerelésre specializálódott szereplő, amellyel, vagy amelyekkel a beruházó a 

létesítmény építés-szerelési munkáinak kivitelezésére, esetleg az üzembe helyezésre és a próbaüzemre is 

szerződést hoz létre. 

• A tervező, az a műszaki tervezésre szakosodott vállalkozó, amellyel, vagy amelyekkel a beruházó a 

létesítmény fizikai megvalósítási szakaszának a tervezési munkáira, esetleg az előkészítési szakasz tervezési 

munkáira (megvalósíthatósági tanulmányok) is szerződést hoz létre. Ez utóbbi esetben a tervező azonos a 

mérnök-tanácsadó vállalattal. 

• A mérnök-tanácsadó (mérnökiroda), az a közreműködő, amely a létesítmények technológiai működési 

folyamataira szakosodott, s amellyel a beruházó az előkészítési szakasz tevékenységeinek elvégzésére hoz 

létre szerződést, illetve az odaítélési és a fizikai megvalósítási szakaszban is műszaki tanácsadóként működik 

a beruházó mellett. Ha a beruházó nem rendelkezik megfelelő gyakorlattal a létesítménymegvalósítási 

folyamat tevékenységeiben, akkor a mérnök-tanácsadó szerepe és tevékenysége felértékelődik. 

• A beszállító az a gyártó, esetleg kereskedelmi vállalat, amellyel, vagy amelyekkel a beruházó a 

létesítményhez szükséges anyagok, gépek, berendezések stb. szállítására szerződést hoz létre. A beszállító 

által szállított anyagok, gépek és berendezések beépülnek az adott létesítménybe és így annak permanens 

részévé válnak. 

• A mérnök szerepköre a leginkább független, bár tevékenységét egyértelműen a beruházó megbízásából 

végzi. Egyrészt a beruházót képviseli (információszolgáltatás a vállalkozó számára, a vállalkozó 

teljesítésének elfogadása, vagy visszautasítása, alvállalkozók és beszállítók kijelölése). Másrészt a 

beruházótól függetlenül is tevékenykedik (többletidő engedélyezése a vállalkozónak, többletmunkák árának 

elfogadása, a létesítmény megvalósításával kapcsolatos bizonylatok kibocsátása). Általában egyfajta 

döntőbíró a beruházó és a vállalkozó közötti vitás ügyekben (jóváhagyás, utasítás). A mérnök 

közreműködése Európai Uniós gyakorlatnak tekinthető, különösen a nemzetközi versenyeztetéssel odaítélt 

projektmunkák esetén. 
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• Ha egy adott projekt esetében ez a funkció kijelölésre kerül, akkor a vállalkozónak minden, a létesítményre 

vonatkozó döntését a mérnökkel jóvá kell hagyatni, s a vállalkozó csak a mérnöktől fogadhat el utasítást, a 

beruházó más megbízottjától, vagy szervezetétől nem. A felkért mérnök lehet külső vagy a beruházó saját 

állományából kinevezett szakember. A mérnököt a létesítmény fizikai megvalósításának helyszínén 

rendszerint a mérnök helyszíni megbízottja képviseli. 

• A műszaki ellenőr a beruházó megbízottjaként, mint külső szakember, vagy mint a beruházó alkalmazottja 

tevékenykedik. Elsődleges feladata, hogy a beruházó nevében ellenőrizze a teljesítéssel kapcsolatos 

tevékenységeket, valamint a létesítménybe beépülő anyagok, gépek, berendezések szerződéses 

dokumentációk szerinti megfelelőségét. Ezt a szerepkört több, a korábbiakban említett közreműködő is 

betöltheti. 

• A jogtanácsos a beruházónak az a tanácsadója, aki segít megfelelni a hatóságok jogszabályokban rögzített 

elvárásainak, illetve részt vesz a közreműködőkkel kötött szerződések kialakításában is. A jogtanácsos lehet 

a mérnökiroda alkalmazottja, vagy megbízottja. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a sikeres projektmegvalósítás „több-szereplős” feladat. A siker szempontjából 

kulcskérdés, hogy a közreműködők mindegyike a legjobban teljesítse a tőle elvártakat, s ennek révén a csapat-

munka is a leginkább célravezető legyen. A „szereposztás”-hoz szükséges ismeretek jelentik a fejezet szakmai 

lényegét. 

A projektfolyamat sajátosságai 

Minden projekt egyedi, egyszeri ugyanakkor összetett, komplex tevékenységfolyamat. Valamennyi projekt és 

projektfolyamat jellemzője - hasonlóan a vállalkozásokhoz - a bizonytalanság és az interdependencia, azaz 

kölcsönös függőségi kapcsolatok rendszere. Több szakíró egybehangzó megállapítása, hogy a projektfolyamat 

során e két jellemző erősíti egymást. 

A projektfolyamatban megnyilvánuló bizonytalanságok sorára szemléletesen mutat rá az ipari tömegtermelés 

és a projektteljesítés – általában megfigyelhető - eltérő jellemzőinek összehasonlítása (6.1. táblázat). 

6.1. táblázat: Az ipari tömegtermelés és a projektteljesítés összehasonlítása 

 

A kölcsönös függőség, az interdependencia megtalálható a projektfolyamatban és a projekteredmény 

vonatkozásában is értelmezhető. 

Az interdependencia különböző típusainak csoportosítása a következő: 

• munkafolyamat-interdependencia, 

• tovagyűrűző, 

• szekvenciális, 
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• reciprok, 

• működésifolyamat-interdependencia, 

• skála-interdependencia. 

Az interdependencia különböző típusai a következők szerint jellemezhetőek: 

• a munkafolyamat-interdependencia a projektfolyamatra, mint munkafolyamatra jellemző kölcsönös függést 

foglalja magában, azaz a projekt tevékenységei közötti kölcsönös függést. 

• a tovagyűrűző interdependencia két tevékenység között jön létre, amikor az egyik tevékenység 

eredménye kiindulási alapját képezi a másiknak, azaz egy elkövetett hiba továbbgyűrűzhet a másik 

tevékenységbe. 

• a szekvenciális interdependencia a tevékenységek közötti egymásutániságot jelenti, azaz a 

tevékenységfolyamat logikájából következően az egyik tevékenységet be kell fejezni ahhoz, hogy a másik 

tevékenységet kezdeni lehessen. A szekvencialitás tehát, mindig magában foglalja a tovagyűrűző jellegű 

függést is. A szekvencialitás lehet átfedéses – az egyik tevékenység befejezése előtt már elkezdődhet a 

másik teljesítése, illetve várakozás jellegű, amikor az egyik tevékenység befejezését követően, csak 

bizonyos idő elteltével kezdhető meg a másik tevékenység. 

• a reciprok-interdependencia akkor jön létre, amikor egy tevékenység többször is visszatér a 

tevékenységet végző személyhez. Jó példa lehet erre, egy szoftverfejlesztési projekt, amikor a program 

egyik már kész modulját újra át kell alakítani, a modulok összehangolt működése érdekében. A reciprok-

interdependencia magában foglalja az előző két függőségi kapcsolatot, azaz a tovagyűrűző- és a 

szekvenciális jellegű függőséget is. 

• a működésifolyamat-interdependencia a létrehozandó projekteredmény elvárt működési folyamatai között a 

működőképesség tekintetében fennálló kölcsönös függést foglalja magában, azaz a projekteredmény egy adott 

működési folyamatának működőképessége függ-e más működési folyamatok működőképességétől. 

Jellemzően termékfejlesztési, beruházási és információs-rendszer projektek projekteredményei 

vonatkozásában fordul elő. 

• a skála-interdependencia a létrehozandó projekteredményre vonatkoztatható, a projekteredmény 

összetettségét, azaz a működési funkciók sokféleségét fejezi ki, a projekteredmény komplexitására utal. 

Az egyes projektekre a különböző bizonytalanságok eltérő mértékben jellemzőek, és hasonlóan az 

interdependencia egyes típusai is eltérő összetettséggel jelennek meg a különböző projektekben. 
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Összegzés 

• Minden projektre jellemző, hogy négy jól felismerhető fázison megy keresztül, melyek a koncepció, a 

tervezés-szervezés, a végrehajtás vagy realizálás és végül a befejezés. 

• Az általános projektciklus-modell középpontjában a szervezeti stratégia található, négy szakaszból és három 

döntési pontból áll. A ciklus első, projekt kialakítási szakasza a szervezet stratégiájából indul ki és az utolsó 

szakasz, az utóelemzés is oda tér vissza, azaz a projektmegvalósítása során mindig a szervezeti stratégiát 

kell a középpontba helyezni. 

• A projekteknek éppen a feladatok összetettsége miatt mindig több résztvevője van. A szereplők két nagy 

csoportja a projekttulajdonosi szervezet szereplői, illetve a külső közreműködői szervezetek résztvevői. 

Valamennyi projektszereplő fontos, mert befolyásolják a projekteredményt, illetve a projekt eredménye őket 

is érinti. A sikeres csapatmunkához ismerni kell az egyes szerepköröket. 

• • A bizonytalanság és az interdependencia (kölcsönös függőség), illetve azok különböző megnyilvánulási 

formái egymással összefüggésben vannak. 

Önellenőrző kérdések 

1. Hogyan ábrázolható a projektciklus általános modellje? 

2. Sorolja fel és röviden ismertesse a projektkialakítás egyes lépéseit! 

3. Sorolja fel és röviden ismertesse az odaítélés szakaszának egyes lépéseit! 

4. Melyek a projektciklus általános modelljének döntési pontjaiban elvégzendő fontosabb feladatok és 

megállapítások? 

5. Mi a projekt-tulajdonos, vagy beruházó és a vállalkozó szerepe a projektfolyamatban? 

6. Mi a mérnök-tanácsadó és a beszállító szerepe a projektfolyamatban? 

7. Mi a mérnök és a műszaki ellenőr szerepe a projektfolyamatban? 

8. Milyen alapvető jellemzői vannak a projektfolyamatnak? 

9. Röviden ismertesse a munkafolyamat-interdependencia főbb jellemzőit! 
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IV. rész - A projekteredmény 
behatárolása, megvalósíthatósága 

A fejezet célja: megmutatni a projekteredmény behatárolásának és a megvalósíthatósági tanulmányok 

elkészítésének jelentőségét és módszertanát, feltárni a projekteredmény hatásainak értékelésére használt 

indikátorok és a logikai keretmátrix szerepét, azaz 

• értelmezni és ábrázolni a funkció-cél struktúrát, 

• értelmezni és ábrázolni az eszköz és a tevékenységi struktúrákat, 

• rendszerezni és jellemezni a megvalósíthatósági tanulmánytervek résztanulmányait, 

• rendszerezni és értelmezni az indikátorok kialakításakor figyelembe veendő kritériumokat, 

• megmutatni a logikai keretmátrix felépítését és alkalmazásának lehetőségeit. 
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7. fejezet - A projekteredmény 
behatárolása 

A szervezetek fenntartható működésének egyik alapfeltétele a projektek sikeres megvalósítása. A projekt 

eredményes és hatékony teljesítéséhez szükség van a projekteredmény pontos ismeretére. A stratégiaorientált 

projektvezetési szemléletmód megköveteli azon módszerek alkalmazását, amelyek segítségével feltárhatóak a 

létrehozandó projekteredmény főbb paraméterei, képességei és funkciói. Mindezzel biztosítható, a projekt 

kiindulási alapját képező stratégiai cél teljesülése, a megvalósított projekteredmény révén. 

A megfogalmazott és pontosan behatárolt projekteredmény megvalósíthatóságát és életképességét is vizsgálni 

kell, általában több szempont (műszaki, ökonómiai, ökológiai) együttes figyelembe vételével. Ezen 

tanulmányok elkészítése során az életképesség vizsgálata mellett a projektváltozatok versenyeztetése, 

rangsorolása is feladat. 

A projekt idő-, erőforrás- és költségtervének elkészítése előtt az egyik legfontosabb feladat a projekteredmény 

behatárolása. Többek között Görög Mihály kutatási eredményeire támaszkodva állítható, hogy a különböző 

projektek teljesítése során előforduló idő- és költségtúllépések egyik meghatározó oka a létrehozandó 

projekteredmény nem megfelelő megfogalmazása, illetve behatárolása. A behatárolás hiányosságai és 

pontatlanságai, a nem kellő mélységű részletezettség bizonytalanná teszik a projekt munkatartalmát, és 

sikertelenséghez vezethetnek. Rendkívül fontos ezért, hogy a projektvezetők és a projekttulajdonosok 

rendelkezzenek olyan gyakorlatban is alkalmazható projektvezetési eszközzel, ami segíti munkájukat a 

projekteredmény behatárolásában. 

A projekteredmény behatárolása néhány évtizeddel ezelőtt a termékfejlesztési, a technológiafejlesztési, illetve 

a beruházási projektek esetén nem jelentett különösebben nehéz feladatot. Ezen projektek többsége valamilyen 

termék előállítására vagy szolgáltatás nyújtására alkalmas létesítmény létrehozására irányult, azaz maga a 

projekteredmény is valamilyen rögzített technológia fölhasználásán alapult. Így a választott technológia 

meghatározta a megvalósítandó projekteredmény tartalmát és terjedelmét és erősen befolyásolta a minőségi 

elvárásokat is. Azaz a projekteredmény behatárolása technológia-vezérelt volt és elsősorban a technológiát 

működtető eszközstruktúrára koncentrált. 

A projekt eredmény behatárolásának problémaköre akkor került igazán előtérbe, amikor kezdett kialakulni a 

stratégiaorientált projektvezetési szemlélet. Ennek első igazi jelei a szervezetfejlesztési projektek csoportjába 

tartozó, információs rendszerek bevezetésére irányuló projekteknél volt megfigyelhető. Ez sem kínált azonban 

általánosan alkalmazható támpontot a projekttulajdonos számára. Egy ilyen módszerre pedig, azért van szükség, 

mert a létrejövő projekteredménynek a projekttulajdonosi szervezet stratégiai céljait kell szolgálnia. 

A struktúraterv 

A projekt struktúratervein alapuló projektkialakítási eljárás a stratégiaorientált projektmenedzsment számára 

biztosít lehetőséget. A struktúratervek következő három típusa segítheti a projekteredmény behatárolását, 

illetve a projekttervek megfelelő megalapozását: 

• funkció-cél struktúra, 

• eszköz (funkcióhordozó) struktúra, 

• tevékenység struktúra. 

Az elvárt projekteredmény tartalmi és terjedelmi behatárolása a projekteredmény képességeinek 

megfogalmazásán keresztül lehetséges. Ezek a képességek a szervezeti stratégia alapján határozhatók meg és a 

következő két csoportba sorolhatók: 

• Funkcionális képességek, amelyek a projekteredmény elvárt operatív működési folyamatait foglalják 

magukba, például lejátszás lehetősége felvétel közben, egy új videomagnó kifejlesztésére irányuló projekt 

kapcsán. 

• Nem funkcionális képességek, az elvárt projekteredmény olyan képességeit jelentik, amelyeknek a létrejövő 

projekteredményben realizálódniuk kell, például az említett videomagnó külső stílusjegyei. 
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Egy adott projekt szükséges képességeit föltáró funkció-cél struktúra több szintre bontja a stratégiai cél 

eléréséhez kívánatos képességeket. Az első felbontási szinten a fő funkciók, a következő szinten az alfunkciók 

találhatók. 

A funkcióstruktúra tehát a megvalósításra tervezett projekteredmény által ellátandó operatív funkciók 

hierarchikusan felépített rendszere (7.1. ábra). A hierarchia csúcsán a célként megfogalmazott projekteredmény 

egésze helyezkedik el, ez alatt pedig a fő funkciócsoportokból kiindulva az alfunkciók csoportján át egészen az 

elemi funkciókig magában foglalja az ellátandó valamennyi funkciót. 

Az egyes funkciók bontását, általában olyan mélységig célszerű elvégezni, amíg az egyes képesség kapcsán 

egyértelműen rögzíthetők lesznek a következők: 

• kapacitás, illetve méretjellemzők, 

• minőségi követelmények, 

• a funkcióellátást, illetve a nem funkcionális célok projekteredményben való realizálását meghatározó 

környezeti feltételek, például a természeti környezet jellemzői. 

 

7.1. ábra: Adott projekt funkció-cél struktúrája 

Az eszközök vagy funkcióhordozók struktúrája a megvalósításra tervezett projekteredmény hierarchikusan 

felépített rendszere (7.2. ábra). A rendszer csúcsán a célként megfogalmazott projekteredmény egésze foglal 

helyet, ezt követik a funkcióhordozók azon fő csoportjai, amelyek a funkcióstruktúra első vonalbeli fő 

funkciócsoportjait realizálják, továbbá ez utóbbiak alcsoportjai, és így tovább egészen az elemi eszközök 

legvégső szintjéig. 

Az eszköz vagy funkcióhordozó a megvalósításra tervezett projekteredmény minden olyan részegysége, amely 

által egy funkció vagy annak egy eleme, esetleg egyidejűleg vagy egymást követően több is, működésbe 

hozható és működésben tartható. 
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7.2. ábra: Adott projekt eszköz (funkcióhordozó) struktúrája 

A projekteredmény megfogalmazásán, behatárolásán már túlmutat a tevékenységi struktúra elkészítése. A 

projekteredmény létrehozását szolgáló tevékenységek meghatározása a teljesítési tervek elkészítéséhez 

szükséges. Mivel a tevékenységi struktúra felépítése, elkészítésének logikája megegyezik a most tárgyalt 

struktúra tervekkel, ezért célszerű e helyen említést tenni a tevékenységi struktúráról is. 

A projektfolyamat tevékenységeinek meghatározásához célszerű a tevékenységi struktúra alkalmazása. A 

tevékenységi struktúra a projekteredményt létrehozó tevékenységek hierarchikusan felépített rendszere (7.3. 

ábra). A hierarchia csúcsán a projekteredmény egésze helyezkedik el, ezt követően az úgynevezett első 

vonalbeli felbontás eredményeként kialakított főbb tevékenységi csomagokból kiindulva a kisebb tevékenységi 

csoportokon keresztül a felbontás egészen az elemi tevékenységek szintjéig folytatható. Elemi tevékenységnek 

tekinthető minden olyan feladategység, amelyhez erőforrás még hozzárendelhető, tehát időtartama és helyszíne 

is meghatározható. 

A tevékenységi struktúrában alkalmazott felbontási szintek számát illetően elsősorban az erőforrás-allokáció 

szempontjai a meghatározóak. 

A körültekintően kialakított tevékenységstruktúra lehetővé teszi a költségek megbízható tervezését és kielégíti 

a projektkontroll igényeit is. 

 

7.3. ábra: Adott projekt tevékenységstruktúrája 
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8. fejezet - A megvalósíthatósági 
tanulmány 

A funkció-cél struktúra segítségével meghatározott, tartalmi és terjedelmi szempontból kellően behatárolt 

projekteredményt, megvalósíthatósági, illetve életképességi vizsgálatnak kell alávetni. 

Jelen alfejezet rövid áttekintést ad a stratégiaorientált projektvezetés igényeit is kielégítő értékelési 

szempontokról, illetve az egyes szempontok szerinti értékelés céljáról. A komplex módon elkészített értékelő 

elemzés egyben a megvalósíthatósági tanulmányok egy-egy résztanulmányát képezik. Valamennyi, 

következőkben felsorolt résztanulmány elkészítése nem szükséges minden egyes projekt esetében. 

A komplex megvalósíthatósági vizsgálat, illetve tanulmánykötet általában a következő résztanulmányokból áll: 

• technikai megvalósíthatósági tanulmány, 

• környezeti-ökológiai hatástanulmány, 

• projektmarketing tanulmány, 

• piaci tanulmány, 

• pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány, 

• kockázatokra vonatkozó tanulmány, 

• a fenntarthatóságra vonatkozó tanulmány, 

• a telepítés földrajzi helyszínére vonatkozó tanulmány. 

A felsorolás nem jelent sem fontossági, sem pedig logikai sorrendet, bár a technikai-műszaki 

megvalósíthatósági tanulmány éppen a projekteredmény behatárolása miatt, kiindulási alap, ezért indokoltan 

kerülhet az első helyre. 

A technikai megvalósíthatósági tanulmány célja, azon eszközök, berendezések (anyag, szoftver, technológiai 

folyamat) meghatározása, amelyek alkalmasak a projekteredmény elvárt képességeit realizálni, azaz funkcióit 

teljesíteni. A projekteredmény megvalósításának erőforrás- és időszükséglete is elemzésre kerül. A 

résztanulmány körültekintő elkészítése után, valamennyi fontosabb műszaki-, technikai kérdésre megadható a 

válasz. Technikai megvalósíthatósági tanulmányra minden projekt esetén szükség van. 

A környezeti-ökológiai tanulmány célja, annak értékelése, hogy az okozott hatás alapján milyen mértékben 

elégíthetőek ki a vonatkozó jogszabályok követelményei. Az elemzés és értékelés kiterjed a tervezett 

projekteredmény: 

• létrehozására, 

• működésére, 

• megszüntetésére. 

Az alapvető kérdés valamennyi vizsgálat esetében, hogy milyen hatás, terhelés éri a természeti környezetet. 

Csak olyan projektek esetében szükséges elkészíteni a tanulmányt, amelyek kapcsán a természeti környezetre 

gyakorolt hatás, illetve terhelés lehetősége fennáll. 

A projektmarketing tanulmány célja, hogy feltárja magában a projektben és annak létrejövő eredményében 

valamilyen érdekkel bíró érintettek körét. Meghatározza az általuk képviselt érdekeket, valamint a projekttel 

és a projekteredménnyel kapcsolatos várható magatartásukat. Elkészítése minden projekt kapcsán szükséges. 

A piaci tanulmány célja, hogy részletes értékelést adjon a projekteredmény révén előállított termékek és/vagy 

szolgáltatások piaci fogadtatásáról, a mennyiségek, az árak és az értékesítés költségei tekintetében. A 
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tanulmány megalapozza a várható bevételek kalkulációját. A tanulmány elkészítésének, akkor van értelme, ha 

a létrejövő termékek a piacon értékesíthetőek. 

A pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány célja összetett, a fontosabb elemek a következők lehetnek: 

• a projekteredmény létrehozásához szükséges tőke nagyságának és időbeli alakulásának értékelése, 

• a finanszírozási források, a tőkeösszetétel és tőkeköltségek értékelése, 

• a projekteredmény működése során keletkező hozamok, megtakarítások értékelése, 

• a megtérülés értékelése, 

• a megtérülést érintő kockázatok értékelése. 

Pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányra minden projekt esetében szükség van. 

A kockázatokra vonatkozó tanulmány célja, hogy feltárja és értékelje a teljesítést érintő kockázati 

tényezőket és lehetőség szerint számszerűsítse azok hatását. A résztanulmány készítése során célszerű 

megfogalmazni a követendő kockázat kezelési politika alapjait is. A bizonytalanság minden vállalkozás és 

projekt velejárója, ezért a kockázatokra vonatkozó tanulmány elkészítése minden esetben szükséges. 

A fenntarthatóságra vonatkozó tanulmány célja kettős, hiszen a 

• • technikai, 

• • és a pénzügyi fenntarthatóság 

értékelésére vonatkozik. A műszaki, vagy technikai fenntarthatóság a működőképesség megőrzésének 

feltételeit vizsgálja az alkatrész utánpótlás, a szakember ellátottság és a vezetői elkötelezettség tekintetében. A 

pénzügyi fenntarthatóság értékelése a folyamatos működés pénzügyi forrásainak elemzésére terjed ki. A 

résztanulmány elkészítése minden projekt kapcsán szükséges, különösen igaz ez a költségvetési forrásokból 

gazdálkodó projekttulajdonosi szervezeteknél, a pénzügyi fenntarthatóság elemzésére vonatkozóan. 

A telepítés földrajzi helyszínére vonatkozó tanulmány célja, hogy a projekteredmény létrehozásának 

lehetséges helyszíneit értékelje, amennyiben több helyszín között folyik a versengés. Egy lehetséges helyszín 

esetén az adott helyszín megfelelése, illetve annak alkalmassá tétele a vizsgálat tárgya. A tanulmányra csak új 

létesítményt eredményező beruházási projektek esetén van szükség. 

Az egyes résztanulmányok között kölcsönös összefüggés áll fenn. Könnyen belátható például, hogy egy 

műszakilag megvalósítható létesítmény, nem biztos, hogy ökológiailag is elfogadható, hiába áll rendelkezésre a 

technológia, a szükséges gép-berendezés, illetve az alapanyag. Ha egy létesítmény a kedvező piaci viszonyok 

miatt gazdaságos megtérülést biztosít, még nem biztos, hogy pénzügyileg finanszírozható. 

Fontos ismét hangsúlyozni, hogy a megvalósíthatósági tanulmányoknak döntés-előkészítő szerepe van. Ha csak 

egy projektváltozat került kialakításra, akkor a kérdés az, hogy megvalósul-e az adott projekteredmény vagy 

sem. Több projektváltozat esetén azt is értékelni kell, hogy melyik változat alkalmas leginkább a 

megvalósításra, azaz melyik leginkább életképes megoldás. 

A gyakorlatban, a versenyeztetésre kerülő különböző projektváltozatok az egyes - előzőekben bemutatott - 

értékelési szempontok alapján eltérő rangsor szerint helyezkednek el. Célszerűen ezért az összességében 

legkedvezőbb projektváltozat kiválasztására kell törekedni. 

A pontrendszer alapján történő rangsorolás és kiválasztás, mint az egyik lehetséges megoldási mód 

javasolható. Az életképes projektváltozatokhoz tartozó résztanulmányok, például 1-10-es skála alapján - az 

egymáshoz viszonyított helyezésük szerint - pontértékkel látható el. Az egyes projektváltozatok összesített 

pontértékét képezve, a legtöbb pontértékkel rendelkező projektváltozat tekinthető összességében a 

legkedvezőbb változatnak (8.1. táblázat). 

8.1. táblázat: A projektváltozatok összefoglaló értékelésének mátrixa 
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Célszerű, ha a megvalósíthatósági tanulmány az egyes résztanulmányok végén összefoglaló részt is tartalmaz, 

amelyben javaslat fogalmazódik meg a projektváltozat életképességére, a választandó változatra és a szükséges 

módosításokra vonatkozóan. 
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9. fejezet - A projekteredmény 
hatásainak értékelése 

A projekteredmény várható hatásainak értékelése szorosan összefügg a megvalósíthatósági tanulmányok 

eredményeivel, illetve a projekt kiindulási pontját képező stratégiai cél alapján kialakított sikerkritériumokkal 

is. 

Fontos megjegyezni, hogy a várható hatások értékelése, nem helyettesíti, azaz nem váltja ki, a 

megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését. 

Az elvárt hatások megjelenítéséhez, leírásához célszerű úgynevezett indikátorokat, vagyis az elvárt hatást 

kifejező fogalmakat használni. Ilyen indikátor lehet például a piaci részesedés növekedése, a foglalkoztatottak 

számának növekedése vagy csökkenése, a termék minőségi jellemzőinek javulása. Az indikátorok segítségével a 

projekteredmény kívánatos hatásai érthető és mérhető formában írhatóak le, illetve fogalmazhatóak meg. Az 

indikátorok elősegítik a projekt sikerességének értékelését is. 

Az indikátorok lehetnek kvantitatív és kvalitatív jellegűek is, kialakításuknál a következő kritériumokat 

célszerű figyelembe venni: 

 

A különböző hatásokat kifejező indikátorok kialakításával kapcsolatos követelmények könnyen 

megjegyezhetőek a közismert angol szó – SMART – alapján. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az előző fejezetekben ismertetett stratégiaorientált projektvezetési szemlélet, az 

azon alapuló projekt-sikerkritériumok és az indikátorokkal kapcsolatos követelmények között kölcsönös 

összefüggés van. 

A logikai keretmátrix 

A logikai keretmátrix, mint gondolkodási logika, a nemzetközi segélyszervezetek támogatási gyakorlatában 

alakult ki. A logikai keretmátrix használatával a támogatást nyújtók és a támogatásban részesülők 

hatékonyabban tudják fölhasználni a fejlesztési forrásokat. Az Európai Unió fejlesztési és támogatási 

programjaiban a támogatás előfeltétele a keretmátrix használata. 

A logikai keretmátrix egy olyan könnyen megérthető és alkalmazható eszköz, amely segít: 

• az elérendő célok megfogalmazásában, 
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• a cél elérését szolgáló projekt kialakításában, 

• a projekt teljesítéséhez szükséges feltételek megfogalmazásában, 

• a teljesítés és a célok elérésének értékelésében. 

A 4x4 mezős logikai keretmátrix (9.1. ábra) tehát - pontosabban kifejtve - lehetővé teszi, hogy a támogató 

szervezet: 

• megfogalmazza az elérendő stratégiai céljait, 

• megfogalmazza a stratégiai cél elérését biztosító projekteredményt, 

• definiálja a részeredményeket, 

• meghatározza az elvégzendő tevékenységeket, 

• kialakítsa a teljesülést értékelő indikátorokat, 

• rögzítse az indikátorokra vonatkozó információ-forrásokat, 

• megfogalmazza a célok eléréséhez és a teljesítés értékeléséhez szükséges feltételeket. 

A keretmátrix mezői vízszintesen és függőlegesen is logikai összefüggést mutatnak. A logikai keretmátrix 

tehát abban segíti az egyébként hasonló feladatokban nem túl jártas szervezetek vezetését, hogy a stratégiai cél 

szempontjából leginkább megfelelő, teljesíthető és fenntartható projekteredmény jöjjön létre. 

 

9.1. ábra: A logikai keretmátrix felépítése 
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Összegzés 

• A sikeres projektteljesítés legalapvetőbb feltétele a létrehozandó projekteredmény minél pontosabb 

ismerete. A stratégiaorientált projekteredmény behatárolás legmegfelelőbb módszere a funkció-cél 

struktúra. További segítséget jelent az eszköz struktúra létrehozása, illetve a projektteljesítés terveinek 

elkészítése kapcsán a tevékenységi struktúra összeállítása. 

• A kellő alapossággal kialakított tevékenységstruktúra lehetővé teszi az idő- és erőforrás szükséglet, illetve 

a költségek megbízható tervezését és kielégíti a projektkontroll igényeit is. 

• A projekteredmény megvalósíthatóságát és életképességét több szempont együttes figyelembe vétele alapján 

is értékelni kell. A különböző résztanulmányokból álló megvalósíthatósági vizsgálatok alkalmasak 

életképességi vizsgálatokra és az egyes projektváltozatok versenyeztetésére, rangsorolására is. 

• Az életképesség és a megvalósíthatóság vizsgálatán túl, a projekteredmény várható hatásainak értékelése is 

fontos feladat. Ezen hatások kifejezésére az indikátorok szolgálnak. Az indikátorok kialakításakor több 

kritériumot kell egyszerre figyelembe venni a „SMART” angol rövidítés alapján. 

• A logikai keretmátrix az Európai Unió támogatási gyakorlatában elterjedt gondolkodási séma, amely segíti 

a fejlesztési források hatékonyabb felhasználását. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a projekteredmény behatárolásának a jelentősége? 

2. Mire használható és hogyan készíthető a funkció-cél struktúra? 

Egyszerű példán szemléltesse a leírtakat! 

3. Mire használható és hogyan készíthető a tevékenységi struktúra? 

Egyszerű példán szemléltesse a leírtakat! 

4. Mi a megvalósíthatósági tanulmány célja, melyek főbb részei? 

5. Röviden ismertesse a környezeti-ökológiai hatástanulmány és a pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány 

lényegét! 

6. Hogyan értékelhetőek a létrehozandó projekteredmény várható hatásai? 

7. Milyen kritériumok figyelembe vétele mellett kerülnek kialakításra az indikátorok? 

8. Miben nyújt segítséget és hogyan épül fel a logikai keretmátrix? 
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V. rész - A projektmarketing 

A fejezet célja: értelmezni a projektmarketing fogalmát, bemutatni az érdekcsoportokat, a projektmarketing 

folyamatát és az alkalmazott projektmarketing-eszközöket, azaz 

• értelmezni a projektmarketing kibővült fogalomkörét, 

• strukturáltan áttekinteni a belső és külső érdekcsoportokat, 

• felsorolni és jellemezni a projektmarketing tevékenységfolyamatát, 

• bemutatni a projektmarketing fontosabb eszközeit és hatékony alkalmazásuk lehetőségeit. 



   

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. fejezet - A projektek érintettjei 

A projektmarketing fogalomköre az elmúlt néhány évtizedben kibővült. Eredeti jelentését tekintve, a 

projekteredmény képességeinek értékesítésére irányuló piaci tevékenységnek volt tekinthető. Az új tartalom a 

projektsiker értelmezésének fejlődésével magyarázható, miszerint az érintett érdekcsoportok megelégedettsége 

is egyre fontosabbá vált. 

Ennek megfelelően a projektmarketing ma már az érintett érdekcsoportok megelégedettségének az elérésére 

irányuló törekvésként is értelmezhető. A hagyományos jelentésmód és tartalom megőrzése mellett egyre 

dominánsabban jelenik meg az új tartalom. Az érdekcsoportok meghatározása mellett, a projektmarketing 

folyamata, a projektmarketing-eszközök és azok alkalmazása is szorosan tartozik e témakörhöz. 

Az érintettek fogalmát a vállalkozások kapcsán több szerző is definiálja. A projektek érintettjeivel 

összefüggésben legtöbb szakíró az érdeket emeli ki, ezért nem érintettekről, hanem érdekcsoportokról beszél. 

Az érintettek körét eltérő módon értelmezik a különböző elméleti szakemberek, ezért általánosságban állítható, 

hogy a projektek érintettjei jellegükben igen sokfélék lehetnek, így differenciált közelítésmódot igényelnek. A 

lehetséges érdekcsoportok két nagyobb csoportba sorolhatóak: 

• belső érdekcsoportok (a projekttulajdonosi szervezeten belüli), 

• külső érdekcsoportok (a projekttulajdonosi szervezeten kívüli). 

A kategórián belül, az egyes érdekcsoportok tovább bonthatóak a következők szerint: 

A belső érdekcsoportok: 

• a projekttulajdonosi szervezet tulajdonosai, részvényesei, 

• a projekt vezetésében és teljesítésében résztvevők, 

• a projekttulajdonosi szervezet vezetősége (szervezeti hierarchia szerint), 

• a projekttulajdonosi szervezet alkalmazottai (szakmai hovatartozás szerint), 

• a projekteredmény felhasználói (a projekttulajdonosi szervezeten belül), 

• a szakszervezeti csoportok. 

A külső érdekcsoportok: 

• hatósági jellegű érdekcsoportok (tervek, működés engedélyezése), 

• üzleti alapon működő szervezetek (finanszírozó, beszállító, teljesítést végző), 

• szakszervezeti központok, 

• szakmai és érdekvédelmi szervezetek, 

• fogyasztók, a projekteredmény felhasználói (a projekttulajdonosi szervezeten kívüli), 

• a köznyilvánosság, 

• helyi közösségek, 

• különböző mozgalmak, egyesületek (környezet- és, állatvédők) 

A felsorolt érdekcsoportok nem mindegyike fordul elő minden egyes projektben. Egy-egy konkrét projekt 

esetében az egyes érdekcsoportok tovább differenciálhatóak. Fontos ismerni azt is, hogy a projektben érintett 

érdekcsoportok magatartását milyen érdekek befolyásolják, motiválják. Az egyes érdekcsoportok által 

képviselt érdekek a következők szerint csoportosíthatóak: 

• gazdasági érdek (gazdasági előny vagy hátrány), 
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• törvényben szabályozott jogokhoz fűződő érdek (engedélyezési jogosultság adott projekttel kapcsolatban), 

• küldetést érintő érdek (nem személyes érintettség, hanem az érdekcsoport küldetése), 

• a biztonsághoz fűződő érdek (a fizikai biztonság tekintetében), 

• az életminőséghez fűződő érdek (vezetékes földgáz), 

• az előnyszerzés lehetőségének az érdeke (új információs rendszer bevezetése), 

• csoportérdek dominál, pártok, média) 

A lehetséges érdekcsoportok és az általuk képviselt érdekek tökéletesebb megismerése végett, hangsúlyozni 

érdemes a következő jellemzőket: 

• a belső érdekcsoportok bizonyos tagjainak projekthez való viszonyulása kívül eshet a projekttulajdonos 

hatókörén, 

• a hatósági jellegű érdekcsoportok magatartása többnyire kiszámítható, 

• a különböző, de az adott projektben hasonló érdekkel bíró csoportok fölerősíthetik egymás magatartásának 

intenzitását, sőt ezek hatására újabb érdekcsoportok is megjelenhetnek, 

• az azonos jellegű érdekcsoportok érdekei nem feltétlenül bírnak azonos intenzitással, az érdekek mögött 

különböző okok találhatóak, így az érdekcsoportok egymással konfliktusba kerülhetnek vagy koalíciót is 

köthetnek, 

• léteznek latens, az érdekeiket nyilvánosan nem vállaló érdekcsoportok is, amelyek –ennek ellenére – 

hatékonyan képesek befolyásolni a projekt elfogadottságának mértékét. 
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11. fejezet - A projektmarketing 
folyamata 

A projektmarketing önmagában is egy összetett tevékenységfolyamat. Arra irányul, hogy az érintett 

érdekcsoportok projekttel kapcsolatos elvárásait és érzelmeit megismerve, hozzásegítse a projekttulajdonosi 

szervezetet, a projekt elfogadottságának megteremtéséhez. Az érintett érdekeltek megelégedettségének 

kialakulásához is hozzájárul a folyamat. 

A projektmarketing tevékenységfolyamatának fontosabb elemei a következők: 

• a projektben érintett érdekcsoportok meghatározása, 

• az érdekcsoportok projekttel összefüggő érdekeinek azonosítása, 

• az érdekcsoportok viszonyulásának értékelése a projektteljesítés folyamatához, illetve a 

projekteredményhez, 

• az érdekcsoportok befolyásolási, illetve érdekérvényesítő képességének értékelése a projektteljesítésére és a 

projekteredmény működésére vonatkozóan, 

• az érdekcsoportok szervezettségi szintjének megállapítása, 

• az alkalmazandó projektmarketing-eszközök kiválasztása, 

• az eredmények rendszeres értékelése, szükség esetén a felsorolt lépések ismétlése, a projektmarketing-

eszközök módosított alkalmazásával. 

A projekthez való viszonyulás számszerűsíthető és ezzel együtt objektívebbé is tehető adott skála 

alkalmazásával. Hasonlóan értékelhető a befolyásolási, illetve az érdekérvényesítő képesség is egy másik 

skála segítségével. A skálák lehetséges kialakítására mutat példát az (11.1. táblázat). 

11.1. táblázat: A projekthez való viszonyulás és a befolyásolási képesség értékelése 

 

Az egyes érdekcsoportok projektekhez való viszonyulása, illetve a befolyásolási vagy érdekérvényesítő 

képesség értékelése után, a kapott eredmények összefoglalhatóak egy érdekcsoport-térkép segítségével. Így 

megállapítható, hogy melyik érdekcsoport érdemli a legnagyobb figyelmet, például a projekt erős 

elutasítottsága és a döntően meghatározó érdekérvényesítő képessége miatt (11.1. ábra). 
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11.1. ábra: Az érdekcsoport-térkép 

A projektmarketing folyamat egyes lépéseinek elvégzése után kapott eredményeket, a gyors áttekinthetőség 

érdekében, célszerű egy táblázatban összefoglalni (11.2. táblázat). 

11.2. táblázat: Adott projektben érintett érdekcsoportok összefoglaló táblázata 

 

A projektben érintettek értékelésére egy másik lehetséges eszköz a Venn-diagram. Ezen elemzési technika 

jellemzőiből következik, hogy ez a megoldás többnyire a problémamegoldó projektek esetében (nincs igazán 

jól kialakított szervezeti stratégia mögöttük), illetve a kormányzati és önkormányzati projektek során 

alkalmazható sikerrel. Ezekre a projektekre különösen igaz, hogy egy sor, az adott projekttel kapcsolatos érdek 

összehangolását kell megoldani. 

A Venn-diagramban a projektet jelölő ellipszis körül található körök ábrázolják az egyes, projektben érintett 

csoportokat (11.2. ábra). A körök mérete az érintettek érdekérvényesítő képességére utal, a projektet jelölő 

ellipszistől mért távolsága pedig az érintettség intenzitását fejezi ki. 
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11.2. ábra: A Venn-diagram 

A projekt-marketing-eszközök és alkalmazásuk 

A projektmarketing-eszközök általában alkalmazható lehetőségei a következők: 

• a projektbe, leginkább a projektkialakítás fázisába történő bevonás, 

• a konzultáció, 

• a kompenzáció, 

• a kommunikáció, 

• változtatás a projekteredményben. 

Az egyes lehetőségek röviden a következők szerint jellemezhetőek: 

• a projektbe, leginkább a projektkialakítás fázisába történő bevonás, azaz, a projekteredmény tartalmi-

terjedelmi behatárolásában való részvétel lehetőségének biztosítása. Az információsrendszer-projektek 

esetén a felhasználók bevonása a projektfolyamatba különösen fontos. Általánosságban állítható, hogy 

bármilyen projekt, bármelyik érdekcsoportjának bevonása a projektfolyamatba növeli a projekt 

elfogadását. 

• a konzultáció elterjedten alkalmazható eszköz, amelynek lényege az előzetes véleménykérés az egyes 

érdekcsoportoktól. Akkor igazán hatékony eszköz - ha bizonyos határokon belül – az előzetes vélemények 

figyelembe vételre kerülnek a projektben. 

• a kompenzáció az érdeksérelem kezelésének hatékony eszköze, amely akkor alkalmazható, amikor nincs 

egyéb racionális alternatíva, a projekt elfogadottságának növelésére. A kompenzáció megnyilvánulhat, az 

elbocsátandó munkavállalók más területre történő áthelyezésében, vagy például zajvédő fal építésében. 

• a kommunikáció széles alkalmazási lehetőséggel rendelkező eszköz, amely többféle formában valósulhat 

meg. Bizonyos érdekcsoportok projekttel szembeni ellenállásának a legfőbb oka az információ, illetve az 

ismeretek hiányából fakad. Rendkívül fontos, hogy a különböző érdekcsoportok a számukra lényeges és 

aktuális információt megkapják. A projekttulajdonosi szervezetnek minden, a projekttel kapcsolatos valótlan 

információra reagálnia kell. A leggyakrabban alkalmazott kommunikációs eszközök a következők: 

• a média, a köznyilvánosság, mint érdekcsoport bevonása esetén, 
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• rendszeres tájékoztató a projektteljesítésről, illetve az elért eredményekről, 

• szimpóziumok és helyszíni látogatások szervezése, beruházási projektek során. 

• a változtatás a projekteredményben, mint eszköz alkalmazására minél korábbi szakaszban kerül sor, annál 

kisebb még a projekt teljesítésére fordított összeg, így könnyebben végrehajtható a változtatás is. 

A projektmarketing - ismertetett - tevékenységfolyamatának utolsó lépése az értékelés, ami lényegében 

újraindíthatja az egész folyamatot. A projektmarketing eszközök sikeres alkalmazásához célszerű figyelembe 

venni a következő alapelveket: 

• a projektmarketing nem egy egyszeri akció a projektciklus adott pontján, hanem okszerűen ismétlődő, 

visszatérő, a projektfolyamatba ágyazott akciósorozat, 

• a projektmarketing nem válhat az egyes érdekcsoportok manipulálásának eszközévé, a projekttulajdonosi 

szervezet szilárd etikai normákkal kell, hogy rendelkezzen és kellő rugalmasságot is kell tanúsítania, 

• a projektmarketing ne legyen a burkolt egyéni érdekek érvényesítésének eszköze, hiszen ez fokozottan 

gátolja az érdekcsoportok megelégedettségét és a projekt elfogadottságának kialakulását, 

• a projektmarketing alkalmazásának eredményei részlegesek, az idő függvényében változhatnak, 

• a projektmarketing alkalmazása során a leginkább meghatározó érdekcsoportokra célszerű koncentrálni, 

figyelve az ellenséges magatartású érintetteket és nem magukra hagyva a támogatókat sem, nehogy 

megváltozzon ez utóbbiak pozitív magatartása. 
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Összegzés 

• A projekt sikerességének mértékét jelentősen befolyásolja a projektben érintett érdekcsoportok 

magatartása, ami megnyilvánul a projekt teljesítési és a projekteredmény működési szakaszában is. 

• A sikerkritériumok egyike a projekt és a projekteredmény elfogadottságának mértéke, ezért az 

érdekcsoportok támogatásának biztosítása, azaz a projektmarketing, a projektvezetés egyik fontos területe. 

• A projektmarketing komplex folyamata egy sor teendőt foglal magába, az érdekcsoportok azonosításától, 

egészen az alkalmazandó projektmarketing-eszközök meghatározásáig, illetve az eredmények rendszeres 

értékeléséig. 

• Kiemelkedő szerepe van az érdekcsoport térképnek, esetleg a Venn-diagramnak, amelyek 

megalapozhatják az érdekcsoportok differenciált kezelését és a projektmarketing-eszközök célirányos 

alkalmazását. 

• A projektmarketing könnyen válhat az egyes érdekcsoportok manipulálásának eszközévé, ezért a 

projektmarketing eszközeinek alkalmazása szilárd etikai normákon kell, hogy nyugodjon. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a projektmarketing fogalma, mit tud az érdekcsoport-térképről? 

2. Milyen tipikus belső és külső érdekcsoportok létezhetnek egy adott projekt kapcsán? 

3. Milyen érdekek motiválhatják az érdekcsoportok magatartását? 

4. Sorolja föl és röviden jellemezze a fontosabb projektmarketing-eszközöket! 

5. Főbb jellemzői alapján hasonlítsa össze az érdekcsoport-térképet és a Venn-diagramot! 

6. Miért fontos bizonyos etikai normák betartása a projektmarketing során? 
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VI. rész - A projekt idő-, erőforrás- és 
költségterve 

A fejezet célja: bemutatni, a projekttervezés folyamatának korszerű, komplex megközelítési módját, külön 

kitérve az idő-, erőforrás- és költségtervezés legfontosabb tudnivalóira, azaz 

• értelmezni és jellemezni a projekttervezés folyamatának lépéseit, 

• áttekinteni az időtervezés lényegét és tevékenységeit, kivéve az alkalmazott eszközöket, 

• megmutatni az erőforrás-tervezés lényegét és eszközeit, ismertetni az optimalizálás kapcsolódó feladatait, 

• bemutatni a költségtervezés jelentőségét, jellemzőit és a fontosabb költségbecslési eljárásokat. 
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12. fejezet - A tervezés folyamata és 
az időtervezés 

A projektkialakítási fázist követően szükség van a projekteredmény teljesítésére vonatkozó részletesebb és 

egyben pontosabb idő-, erőforrás- és költségtervekre. A hagyományos szakirodalmi megközelítésben, időben 

elválik egymástól az időterv kialakítása, az erőforrások allokálása és a költségek tervezése. Az egyes 

tevékenységek időszükséglete a felhasznált erőforrások és a költségek között szoros összefüggés áll fenn. A 

költségkeret növelésével növelhető az erőforrások mennyisége és teljesítőképessége, aminek következtében 

csökkenthető az időszükséglet. Ezek az összefüggések bármilyen további kombinációban fennállnak, azaz ha a 

három tényező, az idő, erőforrás és költség közül bármelyik megváltozik az hatást gyakorol a másik kettőre. 

Mindebből következik, hogy az időterv, az erőforrás-allokáció és a költségterv elkészítése nem lehet egymástól 

független folyamat, mivel a költségbecslés elkészítése feltételezi az erőforrások ismeretét és szükségességének 

időtartamát. Így tehát a korszerű megközelítés próbálja logikailag megalapozott folyamatba rendezni az idő-, 

erőforrás- és költségtervezés komplex, egymást befolyásoló tevékenységeit. 

A helyesen elkészített projektterveknek választ kell adniuk a következő kérdésekre: 

• melyek a teljesítendő feladatok, 

• ki vagy kik fogják azokat elvégezni, 

• ki vagy kik fogják azokat elvégezni, 

• mennyibe kerül a teljesítésük. 

Ennek megfelelően a projekttervezés folyamata a következő lépésekre bontható: 

• a tevékenységek kialakítása, 

• a tevékenységek sorrendjének rögzítése, 

• a tevékenységek erőforrás-szükségletének és időtartamának meghatározása, 

• az időterv és a költségterv kialakítása. 

A projekt szereplői számára a különböző projekttervek kommunikációs eszközként is szolgálnak, ezért nagyon 

fontos, hogy a projekt teljesítése során a terveket érintő változások és korrekciós intézkedések hatásai és 

következményei elemezhetőek és értelmezhetőek legyenek az érintettek körében. 

Figyelembe véve mindezen követelményt és a tervek közötti rendkívül szoros összefüggést a korszerű 

megközelítés a tervezés folyamatát a következő lépésekre bontja, illetve lépésekkel egészíti ki: 

• a tevékenységek meghatározása, 

• a tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok meghatározása, 

• az erőforrás-allokáció és a tevékenységi időtartamok kialakítása, 

• a teljesítési folyamat időterének ábrázolása, 

• az időterv elemzése, 

• a teljesítés költségeinek becslése és a teljesítés pénzáramlási tervének elkészítése, 

• optimalizálás. 

A projekttervezés folyamata során az egymást követő lépések rövid jellemzése a következő: 
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• a tevékenységek meghatározása a folyamat első lépése, melynek kiindulási alapja a helyesen behatárolt 

projekteredmény, a körültekintően kialakított funkció-cél és eszköz-struktúra. 

• a tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok meghatározása, mely során a tevékenységek 

teljesítésének sorrendisége alakul ki, a projektteljesítés tevékenységfolyamatára jellemző belső logikai 

összefüggések alapján. 

• az erőforrás-allokáció és a tevékenységi időtartamok kialakítása jelenti az erőforrások hozzárendelését 

az egyes tevékenységekhez, aminek alapján a tevékenységek teljesítési időtartama megállapítható, bár ekkor 

még nem ismertek a tevékenységek kezdési és befejezési időpontjai, csak a teljesítés időszükséglete. 

• • a teljesítési folyamat időtervének ábrázolása, melynek célja a projekt teljesítési folyamatának időbeli 

összefüggéseit szemléltetni, egy grafikusan megjelenített teljesítési program formájában, a sávdiagramok 

vagy a hálótervek segítségével. 

• • az időterv elemzése során kiderül, hogy milyen hosszúságú időtartamot igényel a projektben foglalt 

tevékenységfolyamat egészének teljesítése, azaz hány időegység a projekt átfutási ideje. Ebben a lépésben 

ismertté válnak az egyes tevékenységek kezdési és befejezési időpontjai is. 

• • a teljesítés költségeinek becslése és a teljesítés pénzáramlási tervének elkészítése, ebben a lépésben 

készül a költségterv, mivel ekkorra már ismertté válnak a tevékenységekhez szükséges erőforrásokra és az 

időtartamokra vonatkozó adatok. Ezek alapján a költségterv mellett a projekt teljesítésével összefüggő 

pénzáramlási terv is elkészíthető. 

• • az optimalizálás a projekttervezési folyamat utolsó lépése, amely irányulhat a projekt időtartamának a 

megváltoztatására és az erőforrás-felhasználás időbeli alakulására is. Az optimalizálás akár az egész 

tervezési folyamatot újraindíthatja, hiszen például a projekt időtartamának rövidítési igénye, szinte 

mindent megváltoztat. Újra kell tervezni a tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatokat, az 

erőforrás-allokációt, de változik a tevékenységek időtartama, az időterv grafikai megjelenítése, az egyes 

tevékenységek kezdési és befejezési időpontja is. Mindez természetesen hatással van a projekt költségeinek 

alakulására, és ezzel együtt a pénzáramlási terv is módosul. 

Az optimalizálás során tehát, egy iterációs folyamat eredményeként alakulnak ki a véglegesnek mondható 

teljesítési tervek. Ez az igen hosszadalmasnak tűnő folyamat a korszerű számítógépes programokkal 

támogatható. A korszerű technika megkönnyíti és meggyorsítja az újratervezési folyamatot, bár az 

elvégzendő tevékenységek meghatározásához, a közöttük lévő logikai-függőségi kapcsolatok megállapításához 

és az erőforrás-allokációhoz továbbra is felkészült szakemberek közreműködése szükséges. A projekttervezést 

támogató szoftverek és alkalmazásuk rövid áttekintésére a jegyzet 10. gyakorlati fejezetének keretein belül 

kerül sor. 

Az időtervezés 

A projekt időterve a projekteredményt létrehozó tevékenységek teljesítési programja, mely a tevékenységek 

időbeli összefüggéseit grafikai úton is megjeleníti. 

Az időterv a megvalósításban érdekelt szereplők között a kommunikáció hatékony eszköze. 

A projekt időterve, a következő szempontok teljesülése esetén megfelelő: 

• A tevékenységek időbeli összefüggései úgy jelennek meg, ahogy azok ténylegesen, a valóságban létrejönnek. 

• Az alkalmazott grafikai ábrázolás a sávdiagram vagy hálóterv megfelel a tervben foglalt tevékenységek 

teljesítettségének értelmezéséhez. 

• Az időterv részletezettsége megfelel a tervet felhasználók információigényének, ami lehet: 

• a felső vezetői (a stratégiáért felelős) szint, általában havi szinten átlátja a projekt főbb tevékenységeit, 

eseményeit, 

• a projektirányítás szintje, általában heti szinten tisztában van a főbb tevékenységekkel, határidőkkel, 

• a projektteljesítés operatív irányítási szintje, napi szinten, óráról-órára átlátja az elvégzendő feladatokat. 
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Az időtervezéshez kötődő fontosabb lépések sorozata a következő: 

• a tevékenységek meghatározása, 

• a tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok meghatározása, 

• az erőforrás-allokáció és a tevékenységi időtartamok kialakítása, 

• a teljesítési folyamat időtervének ábrázolása (sávdiagram, hálóterv), 

• a projekt kezdési és befejezési időpontjának meghatározása, 

• az egyes tevékenységek kezdési és befejezési időpontjának megállapítása, 

• a kritikus tevékenységek azonosítása, 

• a kritikus tevékenységek azonosítása, 

• a tartalékidők meghatározása. 

Az időtervezéshez szorosan kapcsolódó fontosabb tervezési technikákat, a sávdiagramot és a hálótervet, 

illetve azok alkalmazását a tananyag későbbi fejezete tárgyalja. E fejezetből tudható meg az is, hogy a 

projekttervezés folyamatában hol és milyen szerepe van az említett tervezési technikáknak. 
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13. fejezet - Az erőforrás-tervezés 

Az erőforrásterv a projekt teljesítéséhez szükséges erőforrásigényt leíró dokumentumok összessége. 

Elkészítése az időterv és a teljesítés helyszínének figyelembevételével valósul meg. Ismét szükséges 

hangsúlyozni, hogy a projekt időterve és a projekt teljesítéséhez igénybevett erőforrások között szoros 

összefüggés áll fenn. 

Az erőforrások rendkívül heterogének. Egy adott projekt teljesítése során sokféle erőforrásra lehet szükség a 

következő csoportosítás szerint: 

• emberi erőforrások, 

• technikai erőforrások (gépek, berendezések, eszközök), 

• anyag jellegű erőforrások (a projekteredménybe beépülő anyagok, berendezések). 

Az egyes erőforráscsoportok aránya minden projektben más. Általánosságban elmondható, hogy az erőforrások 

hatékony fölhasználása és a projekt sikeres teljesítése szempontjából a humánerőforrás egyértelműen 

meghatározó jelentőségű. 

A projektek teljesítésének erőforrás tervezése tevékenység-specifikus megközelítést igényel. Az erőforrások 

sokszínűsége miatt szinte lehetetlen általánosan alkalmazható módszertant javasolni. Az erőforrás szükséglet 

tervezését azonban a következő mátrixok segíthetik: 

• • az emberi erőforrások szakmai leltárának mátrixa, 

• • a feladat-felelősség mátrix, 

• • a tevékenység-erőforrás mátrix. 

Az emberi erőforrások szakmai leltárának mátrixa rendszerbe foglalja a rendelkezésre álló munkatársakat és a 

projekt teljesítéséhez szükséges szakmai képzettségeket, illetve gyakorlati tapasztalatokat. A mátrix celláiban 

jelölhető, hogy mely szakemberek rendelkeznek a projektben szükséges kompetenciákkal (13.1. ábra). 

 

13.1. ábra: Az emberi erőforrások szakmai leltárának mátrixa 

A feladat-felelősség mátrix a projektben foglalt tevékenységeket és a projektben résztvevő személyek 

(szervezeti egységek) nevét tartalmazza. A tevékenységek összeállítása a tevékenységi struktúra alapján, a 

személyek fölsorolása pedig, a szakmai leltár mátrixa alapján történhet. A feladat felelősség mátrix az egyes 

tevékenységek és személyek közötti kapcsolat jellegét is jelöli a mátrix egyes celláiban. (13.2. ábra). 
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13.2. ábra: A feladat-felelősség mátrix 

A projektek teljesítéséhez szükséges technikai és anyagjellegű erőforrások tervezését a tevékenység-erőforrás 

mátrix (13.3. ábra) segíti, amely végeredményben a feladat-felelősség mátrix kibővített változata. Az így 

kialakított mátrix egyes celláiban az időtartam és a mennyiség mellett a gépek, eszközök kapacitása, illetve a 

fajlagos, azaz az időegységre eső anyagszükséglet is jelölhető. A jobb áttekinthetőség miatt, a komplex, nagyon 

sokféle erőforrást fölhasználó projektek esetén az egyes erőforrástípusokat célszerű külön mátrixokban 

megjeleníteni. 

Az erőforrás tervezésben - éppen az erőforrások heterogén jellege miatt - nem létezik egyetlen univerzálisan 

használható módszertan. Ezzel együtt, ahogy az a tervezési folyamat lépéseinél már bemutatásra került, a 

folyamat utolsó lépéseként az optimalizálásra, azaz újratervezésre kerül sor. 
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13.3. ábra: A tevékenység-erőforrás mátrix 

Az elkészült tervek optimalizálására általában két alapvető körülmény szolgáltat alapot: 

• az időterv kritikus útja hosszabb időtartamú, mint a projekt elvárt teljesítési időtartama, azaz a 

rendelkezésre álló (rövid) idő alatt a projekt nem fejezhető be, 

• a projekt erőforrás-szükséglete túlságosan nagy, illetve az idő függvényében erősen hullámzó képet mutat. 

Az első esetben a megoldást, az optimalizálást a kritikus út rövidítése, a második esetben pedig az erőforrás-

kiegyenlítés lehetősége jelenti. 

A kritikus út rövidítése esetén a projekt kritikus tevékenységeire célszerű koncentrálni. A gyakorlatban 

kialakult megoldások, ha erre egyébként technikailag is lehetőség van, a következőkben foglalhatók össze: 

• több és/vagy nagyobb teljesítményű erőforrás alkalmazása azoknál a kritikus tevékenységeknél, 

amelyeknél erre lehetőség van, 

• a hosszabb kritikus tevékenységek felbontása, több párhuzamosan is végezhető résztevékenységre, 

• a hatékonyság növelése a kritikus tevékenységek teljesítésében, 

• a kritikus tevékenységek közötti átfedések számának és mértékének növelése, a várakozások számának és 

mértékének csökkentése, 

• A tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok újratervezése. 

A hullámzó erőforrásigény kiegyenlítésének egyik komoly indoka a projektköltség növekedésének elkerülése. 

A gyakorlati megoldások és a felmerülő szempontok a következőkben foglalhatóak össze: 

• az erőforrás-kiegyenlítés során a nem kritikus tevékenységekre célszerű támaszkodni, 

• ezek a nem kritikus tevékenységek elcsúsztathatóak vagy tervezett teljesítési időtartamuk megnövelhető, 

aminek hatására a felhasznált erőforrás csökkenthető, 
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• ennek az úgynevezett ütemezésnek az eredményeként, minden nem kritikus tevékenység esetében 

megtalálható az a hely, amely összességében a projekt leginkább kiegyenlített erőforrás-lekötését 

eredményezi. 

• mindennek köszönhetően, a projektvezető az átmeneti időszakokban sem kényszerül a nem kellően 

kihasználható erőforrások lekötve tartására, ami a projektköltségek csökkentését teszi lehetővé. 
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14. fejezet - A költségtervezés 

A projekt teljesítésének költségszükségletét feltáró és leíró dokumentum, amely az idő- és erőforrásterv 

figyelembevételével készül. Adott projekt megvalósításának költségbecslése az egyik legkritikusabb 

tevékenység. 

A költségkeret túllépése nagyon gyakori probléma, amelynek a szakirodalom szerint is több oka van: 

• a projekt korai szakaszában végzett költségbecslések irreálisan alacsony összege, 

• az előre nem látható technikai problémák fölmerülése, 

• a projekteredmény behatárolásának hiányosságai, 

• a projekt teljesítése közbeni változtatások, 

• gazdasági és egyéb külső körülmények változása, 

• a költségek tudatos elhallgatása, vagy szándékos leszorítása, a projekt elindítása reményében. 

A költségbecslés elérhető pontosságát tehát számos tényező befolyásolja. A projektciklus folyamán időben előre 

haladva a költségbecslés bizonytalansága folyamatosan csökken, ugyanakkor a projekt költségei folyamatosan 

nőnek (14.1. ábra). 

 

6.4. ábra: A költségbecslés bizonytalanságának és a projekt költségeinek alakulása a projektciklus folyamán 

A pontosabb költségkalkuláció kialakítását a minél megbízhatóbb adatok fölhasználása és a következő 

általánosan alkalmazható módszerek segítik: 

• a paraméteres költségbecslési eljárás, 
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• az egységárak alapján történő költségbecslés, 

• a költségnemek szerinti csoportosítás alapján elvégzett költségtervezés, 

• a tevékenység alapú költségbecslési eljárás. 

A különböző költségtervezési eljárások a következők szerint jellemezhetők: 

• a paraméteres költségbecslési eljárás a projektkialakítási fázis korai szakaszában használható. Ekkor a 

létrehozandó projekteredmény még több változatban és vázlatos formában kerül megfogalmazásra. A 

paraméteres költségbecslés akkor alkalmazható sikeresen ha: 

• a megvalósítandó projekteredmény fontosabb paraméterei megegyeznek, vagy hasonlóak egy már olyan 

korábban létrehozott projekteredmény paramétereivel, amelynek költségei már ismertek, 

• a két projekteredmény különbsége, illetve a költségkülönbözet paraméterekkel kifejezhető valamilyen 

matematikai formula segítségével. 

• Az egységárak alapján történő költségbecslés lényege, hogy a létrehozandó projekteredmény és a 

projektben foglalt tevékenységek mennyiségi mutatókkal kifejezhetők. Az egységár vonatkozhat az adott 

projekteredmény egységnyi mennyiségére, vagy a tevékenységek/szolgáltatások egységnyi mennyiségeire. A 

projekt költségeit az adott mennyiségek és a hozzájuk tartozó egységárak szorzata, illetve ezek összegzése 

adja. 

• A költségnemek szerinti csoportosítás alapján elvégzett költségtervezés a projekt költségeit költségnemek 

szerint veszi számításba, például: anyag, munkabér, közteher. A költségtervezés egysége a létrehozandó 

projekteredmény egésze. Ez a számítási módszer közvetlenül veszi figyelembe a projekthez szükséges 

erőforrásokat és azok lekötési időtartamát. 

• A tevékenység alapú költségtervezés akkor alkalmazható, amikor már elkészült a projekt tevékenységi 

struktúrája is, illetve ismert a projekt időterve és erőforrás-szükséglete. Ezen módszer alkalmazható ajánlati 

kalkulációk készítéséhez. Fontos szempont a közvetlen költségek és az arányosan felmerülő projekt-

általános, illetve egyéb általános költségek figyelembevétele, tartalékkeret kialakítása és lehetőség szerint 

egységárak alkalmazása. 

A tevékenység alapú költségtervezés eredményei egy erre a célra kialakított táblázatban összesíthetőek (14.1. 

táblázat). 

14.1. táblázat: A tevékenység alapú költségtervezés összefoglaló táblázata 

 

A projekt teljesítése során fölmerülő költségek miatti pénzmozgás pontos ismerete a projekttulajdonos és a 

közreműködők számára egyaránt fontos és a következő előnyökkel jár: 

• az adott projekt pénzáramlási terve beépíthető a szervezet egészének pénzáramlási tervébe, 

• a projekttulajdonos (beruházó) tervezni tudja a projekt finanszírozási forrásait, illetve a források 

igénybevételének idejét. 

A pénzáramlási terv (14.2. táblázat) elkészítése előtt tisztázni kell, hogy a tevékenységek tervezett költségei 

közül melyek: 
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• a teljesítéssel arányosan folyamatosan fölmerülő, 

• az időtartam arányában folyamatosan fölmerülő, 

• pontszerűen fölmerülő költségek. 

14.2. táblázat: Adott projekt pénzáramlási terve 

 

A pénzáramlási terv táblázata alapján a pénzmozgások grafikusan is ábrázolhatóak. 
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Összegzés 

• A projektek teljesítésének tervezése alapvetően a teljesítés időtartamának, erőforrásainak és költségeinek 

tervezésére irányul. 

• Az időtartam, a fölhasznált erőforrások és a költségek között rendkívül szoros összefüggés van, ezért a 

teljesítési tervek kialakítása során egy egységes folyamatban, egymásra épülő lépéssorozatként kell kezelni 

az idő-, erőforrás- és költségtervezés kérdéskörét. 

• A tervezési folyamat kiinduló lépése a teljesítendő tevékenységek meghatározása, az utolsó, a hetedik lépés 

pedig a tervek optimalizálása. A tervezési folyamatban valamennyi lépésnek pontos helye és fontos 

funkciója van. 

• A tervezés folyamatának megismerése mellett, a tervezési eszközök, technikák és módszerek ismerete is 

szükséges, melyek alkalmazása az idő-, erőforrás- és költségtervezésben egyaránt nélkülözhetetlen. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen folyamat alapján célszerű a projektteljesítési tervek kialakítása? 

2. Milyen célt szolgál a projekt időterve és mikor megfelelő az? 

3. Mire használható és hogyan épül fel az emberi erőforrások mátrixa? 

4. Hogyan készül és épül fel a tevékenység-erőforrás mátrix? 

5. Mi a teendő, ha az időterv kritikus útja hosszabb időtartamú, mint a projekt elvárt teljesítési időtartama? 

6. Mi a teendő, ha a projekt erőforrás-szükséglete túlságosan nagy, illetve az idő függvényében erősen hullámzó 

képet mutat? 

7. A költségkeret túllépésének melyek a leggyakoribb okai? 

8. Mi a tevékenység alapú költségbecslés lényege? 

9. Mi a paraméteres költségbecslés lényege? 

10. Miért fontos a projektteljesítés pénzáramlási tervének elkészítése? 
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VII. rész - A projektkockázatok 
értékelése és kezelése 

A fejezet célja: bemutatni, a kockázatkezelés komplex folyamatát, a kockázati források föltárása, a kockázati 

tényezők hatásának elemzése és a helyes kockázatkezelési politika alkalmazása tekintetében, azaz 

• értelmezni és jellemezni a kockázatkezelés folyamatának lépéseit, 

• áttekinteni a projekten belüli és kívüli kockázati forrásokat, 

• értelmezni a kockázati tényező fogalmát, csoportjait, 

• megmutatni a kockázatelemzés kvalitatív módszereit, 

• röviden ismertetni a kockázatelemzés kvantitatív technikáit, 

• bemutatni a kockázatkezelés eszközeit. 
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15. fejezet - A kockázatkezelés 
folyamata 

A projektek a változással foglalkoznak, ezért jelentős bizonytalansággal járnak, a bizonytalanság pedig, 

kockázatot szül. A projektkockázatok a hagyományos termékekkel foglalkozó iparágakhoz képest rendszerint 

szokatlanok és járatlan utat jelentenek a projektmenedzserek számára. A projektvezető és a projekt-team a 

kockázatot általában veszélyesnek tartja, mert az zavarja, vagy megakadályozza a projekteredmény sikeres 

elérését. Ezért valamennyi közreműködőnek arra kell törekednie, hogy felismerje, megbecsülje és kezelje a 

projekt sikerét fenyegető valamennyi kockázatot. Ezen folyamat során lehetséges, hogy hasznos lehetőségeket 

is felismernek, amiből további előny kovácsolható. 

A projektek egyik velejáró sajátossága tehát a bizonytalanság, illetve az ebből eredő kockázat. A különböző 

kockázatkezelési eljárások nem semmisítik meg a kockázati tényezőket, de segítenek abban, hogy hatásuk 

számszerűsíthető és formálható legyen. 

A kockázatkezelés komplex tevékenységfolyamata Görög (2003) szerint a következő lépések sorozataként 

értelmezhető: 

• a kockázati források föltárása és csoportosítása, 

• a kockázati tényezők meghatározása és csoportosítása, 

• a kockázati tényezők hatásának elemzése és számszerűsítése, 

• a kockázatkezelési politika kialakítása, 

• a kockázatkezelési politika alkalmazásának értékelése. 

A kockázati források föltárása során arra a kérdésre kell választ kapni, hogy honnan erednek a projektet 

valamilyen módon érintő kockázatok. A kockázati források föltárásában a csoportos alkotástechnikai módszerek 

segíthetnek. Eredetük alapján a kockázati források lehetnek: 

• projekten kívüliek, 

• projekten belüliek. 

A projekten kívüli kockázati források föltárása során célszerű a projekttulajdonos vagy a külső közreműködő, 

külső és belső környezetének, valamint a projektteljesítés környezeti feltételeinek minden olyan vonatkozását 

tekintetbe venni, amelynek változása hatást gyakorolhat a projekteredményre. 

A projekten belüli kockázati források föltárásában a már ismertetett projektvezetési eszközök (funkció-cél -, 

eszköz - és tevékenységi struktúra) segíthetnek, amelyek a projektben rejlő belső kockázati forrásokra is 

felhívhatják a figyelmet. 

A konkrét kockázati források a következők lehetnek: 

• Az időzítés: mindig magában hordoz bizonyos fokú bizonytalanságot. Minden projekttevékenység 

kapcsolatban van az idővel. 

• A technológia: minél újabb egy adott munka technológiája, annál nagyobb a terv szerinti befejezés 

bizonytalansága. A már kipróbált technológiában is van bizonyos bizonytalansági elem, különösen ha az 

alkalmazás újszerű. 

• Az emberi erőforrások: minden munkát végző ember bizonytalansági elemet visz a feladatba. Ezt a 

bizonytalanságot csökkentheti a jó képzés, a feladatok világos meghatározása és a jó kommunikáció. 

• A pénzügy: a szerződésben résztvevő felek számára lényeges, hogy a projekt finanszírozását megfelelően 

megvizsgálják, még a szerződés aláírása előtt. 
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• A vezetőség: előfordulhat, hogy az anyaszervezet nem ruházza fel a projektmenedzsert a projekt 

multifunkcionális problémáinak hatékony kezeléséhez szükséges hatáskörrel, vagy más módon beavatkozik 

a projekt vezetésébe. 

• A politika: az anyaszervezet belső politikája, illetve a nemzeti és a nemzetközi politika, jelentős hatással 

lehet a projekt sikerére vagy bukására. 

• A hálótervből eredő kockázat: a projekt nem fejeződik be határidőre, az adott költségkeretek között és a 

kijelölt céloknak megfelelően. A hálóterv készítésénél a túlságosan lineáris háló, a túlságosan mély háló, 

illetve a mérföldkövek vagy „konvergencia pontok” hiánya okozhat lehetséges kockázatokat a projektben. 

A kockázati források feltárása után a kockázatkezelés második lépése a kockázati tényezők meghatározása. A 

kockázati tényező a kockázati forrásból származó hatóerő. Ezen hatóerő változása mérhető, ezért különböző 

előfordulási értékeinek adott projektkimenetre gyakorolt hatása is kvantitatív módon megadható. A 

meghatározott kockázati tényezők hatásuk alapján lehetnek: 

• elsődleges projektcélokat érintő, 

• pénzügyi megtérülési kritériumokat érintő kockázati tényezők. 

A kockázati tényezők áttekinthetőségét, illetve a kockázatkezelési politika kialakítását segítheti egy a kockázati 

tényezőket összefoglaló táblázat (15.1. táblázat). 

15.1. táblázat: A kockázati tényezők összefoglaló táblázata 
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16. fejezet - A kockázati tényezők 
hatásának elemzése, a 
kockázatkezelés eszközei 

A kockázatkezelés folyamatának harmadik lépése a kockázati tényezők hatásának elemzése, illetve 

számszerűsítése. Az elemzés során kiderül, hogy az adott kockázati tényező milyen mértékű hatást gyakorol a 

vizsgált projektkimenetre. 

A szakirodalom alapvetően kétféle kockázatelemzést különböztet meg a következők szerint: 

• A kvalitatív kockázatelemzés a kockázati tényezők hatásának mértékét nem fejezi ki számszerűsített 

formában. A kvalitatív értékelés a kockázati tényezők eltérő sajátosságain alapul. A hatás mértékét egyfajta 

minősítő skálán értékeli. 

• A kvantitatív kockázatelemzés kifejezetten a hatások mértékének számszerű kifejezésére törekszik. 

Kvantitatív elemzési módszer lehet az érzékenységi vizsgálat és a valószínűségi elemzés. 

A kvalitatív kockázatelemzés 

Kvalitatív értékelés esetén a kockázati tényezők különbözőségei az előfordulási értékek bekövetkezési 

valószínűségében, valamint az okozott hatás mértékében figyelhető meg. 

Ennek megfelelően a következő kockázatcsoportok alakíthatóak ki: 

• nagy bekövetkezési valószínűség – nagymértékű hatás, 

• nagy bekövetkezési valószínűség – kismértékű hatás, 

• kicsi bekövetkezési valószínűség – kismértékű hatás, 

• kicsi bekövetkezési valószínűség – nagymértékű hatás. 

A kockázati tényezők fontossági sorrendje Fekete (2000) szerint a következő képlet alapján értékelhető: 

K = P + 2 x I 

ahol: K: a kockázati együttható, P: a bekövetkezés valószínűsége ötfokozatú skálán értékelve, I: az okozott 

hatás mértéke ötfokozatú skálán értékelve. 

A kockázati együttható (K) segítségével a kockázati tényezők a következő három kategóriába sorolhatóak: 

• kritikus kockázati tényezők, amelyek esetében 10 < K < 15 

• nem kritikus kockázati tényezők, amelyek esetében 5 < K < 10 

• elhanyagolható kockázati tényezők, amelyek esetében K < 5 

A kockázati együttható értékei alapján az elemzésre kerülő kockázati tényezők egy valószínűségi-hatás 

mátrixba foglalhatóak (16.1. ábra). 
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16.1. ábra: A kockázati tényezők valószínűség-hatás mátrixa 

A mátrix jobb felső részében a kritikus, a bal alsó részében pedig az elhanyagolható kockázati tényezők 

helyezkednek el. Egy-egy cellában akár több kockázati tényező is szerepelhet egyszerre. 

A kvantitatív kockázatelemzés 

Kvantitatív értékelés során a kockázati tényezők lehetséges előfordulási értékei jelentik a független változók 

halmazát, a kockázatelemzés középpontjában lévő lehetséges projektkimenetek pedig a függő változók 

halmazát. A lehetséges projektkimenetek az elsődleges projektcélok, illetve a pénzügyi megtérülési kritériumok. 

Az elemzések eredményeinek ábrázolása, jelentősen megkönnyíti azok értelmezését és további felhasználását. 

Kvantitatív elemzési módszer az érzékenységi vizsgálat és a valószínűségi elemzés. 

Az érzékenységi vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vizsgálatba vont kockázati tényezők egyenként, 

azaz egymástól függetlenül, milyen mértékű hatást gyakorolnak az érintett projektkimenetre. Az érzékenységi 

vizsgálat főbb lépései a következők: 

• a vizsgálatba vont kockázati tényezők legvalószínűbb előfordulási értékének (kalkulációs alapérték) 

meghatározása, 

• • a vizsgálatba vont kockázati tényezők reálisan várható előfordulási értékeit tartalmazó sáv meghatározása, 

azaz a független változók kijelölése, 

• a kijelölt sávokba tartozó 3-5, a kalkulációs alapértéktől eltérő lehetséges előfordulási érték alapján az 

érintett projektkimenet, mint függő változó újraszámolása, 

• a számítás eredményeinek ábrázolása. 

A kiszámolt és ábrázolt eredmények révén, megvalósítható a differenciált kockázatkezelés, azaz a 

projektvezetőnek lehetősége van a kockázatkezelés súlypontját a legkritikusabb kockázatokra koncentrálni. 

A valószínűségi elemzés első két lépése azonos az érzékenységi vizsgálat első két lépésével. Ezt követően 

azonban: 

• az egyes kockázati tényezők reálisan várható előfordulási értékeit rögzítő sávhoz, gyakorisági görbe kerül 

hozzárendelésre, amely megmutatja, hogy az egyes sávon belüli értékek milyen valószínűség mellett 

következnek be, 

• ha létezik korreláció a vizsgálatba vont kockázati tényezők között, akkor a korreláció erőssége és iránya is 

rögzíthető, 
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• az elemzésre kerülő kockázati tényezők mindegyike esetén egyidejűleg, véletlenszerűen kiválasztásra kerül 

egy-egy, sávon belüli lehetséges előfordulási érték, amelyeket a megadott korrelációs kapcsolatok szerint 

korrigálni kell, 

• az így kialakuló előfordulási értékek súlyozásra kerülnek a vonatkozó gyakorisági görbék szerinti 

bekövetkezési valószínűséggel. 

A választott projektkimenetre vonatkozóan, a felsorolt lépések eredményeként adódó kockázati értékek 

együttes hatását vesszük figyelembe. Így valamennyi kockázati tényező együttes hatása megjelenik. 

A mintavételi hiba kizárásához legalább ezer ilyen számítás elvégzése szükséges, amely a vizsgált 

projektkimenet különböző, egyenként azonban többször is előforduló eredményét adja. A kapott eredményekből 

gyakorisági diagram szerkeszthető, amelyhez kumulatív gyakorisági görbe illeszthető. 

A kockázatkezelés eszközei 

A kockázati források föltárása, a kockázati tényezők meghatározása és a hatásuk elemzése után a negyedik 

kockázatkezelési lépés a kockázatkezelési politika kialakítása. A kockázatkezelési politika a döntéshozónak a 

kockázatokkal szembeni reakciója, azoknak a cselekvési módoknak az összessége, amelyeket a kockázatok 

váltanak ki a döntéshozó magatartásában. 

A kockázatkezelési politika magában foglalja a kockázatkezelés eszközeinek a kialakítását, továbbá a 

kockázatkezelés folyamatos követését és értékelését. 

A kockázatkezelési politika jelentőségét mutatja az, hogy a kockázatkezelés két lényeges vonatkozásban is 

segíti a projekt sikeres megvalósítását: 

• lehetővé teszi az elsődleges projektcélok reálisabb, tehát kevesebb kockázattal járó tervezését, 

• hozzájárul a pénzügyi, megtérülési kritériumok teljesülésének értékeléséhez, segítve a kisebb megtérülési 

kockázattal járó projektváltozat kiválasztását. 

A kockázatkezelési politika alkalmazása során a kockázatokkal kapcsolatos alapvető magatartás és cselekvési 

mód a következő típusokba sorolható: 

• a kockázatok elkerülése, 

• a kockázatok csökkentése, 

• a kockázatok áthárítása, 

• a kockázatok megosztása, 

• a kockázatok elhalasztása, 

• a kockázatok elfogadása. 

A kockázatokkal összefüggő magatartási és cselekvési módok rövid jellemzése a következő: 

• a kockázatok elkerülése, ha a kockázatokat sikerült felismerni, akkor azok elkerülhetőek a funkció-cél 

struktúra, a megvalósíthatósági tanulmányok, illetve a projektteljesítési stratégia helyes kidolgozásával. 

Esetenként primer döntések meghozatala, például a projekt törlése, vagy az ajánlatadástól való elzárkózás is 

segíthet. 

• a kockázatok csökkentésének célja a kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentése. Bekövetkezés 

esetén a projektkimenetekre gyakorolt káros hatások csökkentése, illetve e kettő kombinációja. A legtöbb 

projekten belül e kockázatkezelési eszköz alkalmazása a jellemző. A kockázatok csökkentésében segít az 

idő- erőforrás- és költségtervezés, a projektmarketing, a projektszervezetek és a projektkontroll helyes 

kialakítása és alkalmazása. 

• a kockázatok áthárítása valakire, aki jobban tudja kezelni a problémát. Ez lehet egy szakember alvállalkozó, 

vagy egy biztosító, biztosítás útján. A kockázatok áthárítása elérhető a projektteljesítési stratégia, a pénzügyi 

biztosítékok (például, ajánlati garancia, teljesítési garancia) helyes és szakszerű kialakításával. 
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• a kockázatok megosztása a kockázatok áthárításához hasonlóan a projektteljesítési stratégia és a pénzügyi 

biztosítékok megfelelő és szakszerű kialakításával érhető el. 

• A kockázatok elhalasztása a kockázatokat el lehet halasztani, ha az adott tevékenységeket a projekten belül 

egy későbbi időpontra teszik, amikor minden káros hatás csökkenthető. Például az időjárástól függő 

tevékenységek időbeli áthelyezése. 

• A kockázatok elfogadása néhány kockázatot el kell fogadni. A kockázatok felismerése és a káros hatások 

értékelése után, egy úgynevezett katasztrófatervet készítenek a kockázat bekövetkezésére. 

A különböző kockázatpolitikai magatartásformák nem egymást kizáróan, hanem egymás mellett, egymást 

erősítve, többnyire egyidejűleg kerülnek alkalmazásra, beépülve a projektciklus folyamatába. A 

kockázatkezelési politika alkalmazására vonatkozó értékelés eredménye, különösen új kockázati tényezők 

megjelenése esetén, indokolhatja a kockázatkezelési folyamat lépéseinek megismétlését. 
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Összegzés 

• A projektek egyik velejárója a bizonytalanság, ami mindig a kockázat lehetőségét hordja magában. A 

különböző kockázatkezelési eljárások segítenek abban, hogy a kockázati tényezők hatása számszerűsíthető 

és formálható legyen. 

• A kockázatkezelés komplex tevékenységfolyamata a kockázati forrásokra, a kockázati tényezőkre és a 

kockázatkezelési politikára irányul. 

• A kockázati tényezők hatásának értékelésében kvalitatív és kvantitatív elemzési módszerek használhatók. 

Az alkalmazott elemzési technikák több tekintetben is különböznek egymástól. 

• Fontos megjegyezni, hogy a projektkockázatok kezelése nem csak egy specifikus lépéssorozat alkalmazása, 

a legtöbb projektvezetési eszköz egyben a kockázatkezelés valamilyen formáját is lehetővé teszi. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen lépésekből áll a kockázatkezelés folyamata, jellemezze azokat! 

2. Sorolja föl és röviden jellemezze a főbb kockázati forrásokat! 

3. Röviden ismertesse a kockázatelemzés kvalitatív módszereit! 

4. Röviden ismertesse a kockázatelemzés kvantitatív technikáit! 

5. Milyen kockázatokkal kapcsolatos alapvető magatartás és cselekvési módok alkalmazhatóak a 

kockázatkezelési politika alkalmazása során? 
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VIII. rész - A projektek szervezeti 
felépítése 

A fejezet célja: bemutatni, a tipikus projektszervezeti formákat, alkalmazásuk előnyeit és hátrányait, valamint a 

megválasztásuk során figyelembe veendő szempontokat, azaz 

• bemutatni a projektszervezeti megoldások hatását a projektek sikeres teljesítésére, 

• áttekinteni a lineáris-funkcionális, a projektre-orientált és a mátrix-struktúrán alapuló szervezeti formák 

lényegét, főbb előnyeit és hátrányait, 

• megmutatni a projektszervezet megválasztását befolyásoló egyéb szempontokat. 
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17. fejezet - A lineáris-funkcionális 
struktúrán alapuló és a projektre 
orientált projektszervezet 

A különböző szervezeti formák elsődleges feladata, az adott szervezetben végzett tevékenységek folyamatos 

koordinációjának biztosítása. A szervezeti struktúrában megvalósuló koordinációnak köszönhetően, az 

elvégzett tevékenységfolyamat, az elvárt eredményt hozza létre. Az egyes projektszervezeti formák eltérő 

koordinációs képességgel rendelkeznek, ezért a projektteljesítési folyamatban felmerülő problémákra, 

kérdésekre adott válaszhoz szükséges időtartam is különböző. Az elhúzódó döntések negatív következményei a 

tervezett időtartam és a tervezett költségek túllépésében jelentkezhet. 

Az emberi erőforrások megtervezése során a projekt teljesítéséhez szükséges adott képzettségű és létszámú 

projektcsoport összeállításán van a hangsúly. Nem szabad azonban azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a 

projektben résztvevő munkatársak milyen szervezeti keretek között végzik a projekt teljesítését. 

A tipikus szervezeti formák a projektek teljesítési folyamatában 

A projektteljesítés folyamatában három, egymástól markánsan elkülöníthető szervezeti struktúra figyelhető meg 

a következők szerint: 

• a lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet, amelyben a különböző projekt-tevékenységeket a 

feladat-felelősség mátrix szerint a szakmailag illetékes funkcionális szervezeti egységek munkatársai végzik, 

az adott funkcionális vezetők irányítása mellett, 

• a projektre orientált projektszervezet az előző ellentéte, amely egy külön – akár párhuzamosan kialakított – 

szervezeti egységet képez és integrálja a feladat-felelősség mátrix alapján a projektben szükséges funkcionális 

munkatársakat a szükséges létszámban és a szükséges időtartamra, 

• a mátrix-struktúrán alapuló projektszervezet az előző kettő kombinációja, amelyben a 

projekttevékenységeket – hasonlóan a lineáris-funkcionális szervezethez – a szakmailag érintett funkcionális 

szervezeti egységek munkatársai végzik, de a projekt vonatkozásában mind a projektvezető mind a 

funkcionális vezetők formálisan biztosított hatáskörrel rendelkeznek. 

A lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet 

Az egyes projekttevékenységeket a funkcionális szervezeti egységek irányítják és teljesítik. A projekt 

teljesítésével összefüggő lényeges döntéseket a szervezet felsőbb vezetése hozza meg. A projektmenedzser 

ebben a szervezeti felépítésben a felsőbb vezetői szint közvetlen irányítása alatt tevékenykedik (17.1. ábra). A 

projektvezetőnek nincs közvetlen utasítási joga a funkcionális szervezetek számára, illetve ellenőrzési joga 

sincs fölöttük. A funkcionális vezetők hatásköre csak a saját funkcionális területük határáig terjed. Ezért ebben a 

szervezeti elrendezésben a projekt egészére vonatkozó döntések meghozatala a felsővezetői szintre hárul. 

Mindebből az is következik, hogy a projektvezető sokkal inkább egy információközpont, mint sem a 

projektfolyamatok valódi koordinátora és integrátora. 
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17.1. ábra: A lineáris-funkcionális szervezeti struktúra kapcsolatrendszere 

A lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet előnyei a következőkben foglalhatóak össze: 

• az azonos szakmai képzettségű kollégák koncentrációjának köszönhetően a munkaidő hatékonyabban 

kihasználható, 

• a szakmai összetartozás további előnyöket rejt, a munkatársak egymás szakmai segítségét közvetlenül 

igénybe vehetik, 

• a viszonylag stabil szervezeti struktúrára épülő projektszervezet biztosítja a felhalmozódó tapasztalatok 

megőrzését és a később megvalósuló, hasonló projektekben történő fölhasználását. 

A lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet hátrányai a következők: 

• ebben a szervezeti struktúrában a projektmenedzser hatásköre mindig kisebb, mint a felelőssége, 

• a sajátosan alakuló hatásköri jellemzők következtében a funkcionális szakmai szempontok figyelembevétele 

háttérbe szoríthatja az integrált projektszempontokat, 

• a funkcionális területek vezetői az egyes projektfeladatok teljesítésével lassabban haladhatnak a mindennapi 

operatív feladatok párhuzamos ellátása miatt, 

• a több funkcionális területet is érintő döntéshozatal meglehetősen időigényes , ami az idő- és költségkeretek 

túllépéséhez vezethet, 

• a projektteljesítés ütemét lassíthatja a projektcsoport tagjai közötti közvetett információáramlás. 

A projektre orientált projektszervezet 

A lineáris-funkcionális szervezeti formához képest, egy sor tekintetben ellentétes jellemzőkkel bír. Ebben a 

konstrukcióban a projektteljesítés tevékenységeit, egy erre a célra kialakított, külön szervezet irányítja, a 

projektmenedzser vezetése mellett. A létrehozott szervezet magába integrálja a különböző funkcionális 

tevékenységeket a projekt szempontjából szükséges időtartamra és kapacitásban. A projektre orientált szervezet 

összetétele és mérete a projektteljesítés során is változik. A projekt teljesítésével összefüggő lényegi 
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döntéseket a projektvezető hozza meg. Munkáját az adott szervezet felső vezetési szintje közvetlen irányítása 

alatt végzi (17.2. ábra). 

A projektmenedzsernek közvetlen utasítási joga és ellenőrzési lehetősége van a projekt egyes tevékenységeit 

illetően, mivel az egyes funkcionális területek a saját szervezetében vannak integrálva. A projektvezető 

szerepköre ebben a konstrukcióban egyértelműen koordináló és döntéshozó jellegű, hatásköre és felelőssége 

többnyire átfedésben vannak. Nem véletlen tehát, hogy a hazai és a nemzetközi szakírók a projektvezetőt 

egybehangzóan a projekt vezérigazgatójának nevezik. 

A projektre orientált projektszervezeti formából származó fontosabb előnyök a következőkben nyilvánulnak 

meg: 

• A létrehozott projektszervezet az emberi és a tárgyi erőforrásokat, a projekteredmény elérésére képes 

koncentrálni, hiszen prioritásbeli problémák nem hátráltatják a projekt időbeni megvalósulását. 

• A hatásköri sajátosságoknak köszönhetően a projektcsoport tagjai közötti információáramlás gyors és 

közvetlen, így a projektszervezet reakcióképessége is jó. 

 

17.2. ábra: A projektre orientált szervezeti struktúra kapcsolatrendszere 

A projektre orientált projektszervezeti forma több hátránnyal is rendelkezik a következők szerint: 

• A sajátos, egyéb tekintetben előnyös, hatásköri viszonyok következménye lehet, hogy konfliktus esetén a 

projektérdek háttérbe szoríthat más, a funkcionális szervezetek által képviselt, esetleg az egész vállalatot 

érintő, szakmai érdekeket. 

• A projekt-team nem minden tagjának teljes a munkaterhelése a projektben végzett tevékenységek alapján. 

Ez a szervezet kisebb hatékonyságához és nagyobb költségekhez vezet. 

• A létrehozott projektszervezet az állandó ideiglenesség állapotában van, hiszen mind létszámában mind 

pedig, szakmai összetételében folyamatosan változik. Éppen ezért a projekttel való azonosulás és 

elkötelezettség, illetve az eredményes csapatmunka kialakítása, meglehetősen nehézkes. 
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• A projekt befejezésekor a szervezeti egység megszűnik, így a felhalmozódott tapasztalatok jelentős része 

elvész és nem feltétlenül hasznosítható további hasonló projektekben. 
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18. fejezet - A mátrixszervezeten 
alapuló projektszervezet 

Az előző két típus egyfajta kombinációja, hiszen a különböző projekttevékenységeket a megfelelő funkcionális 

szervezetek munkatársai végzik, a projektmenedzser és szervezetének úgynevezett horizontális koordinációja 

mellett. A projekt teljesítésével összefüggő lényeges döntések a projektmenedzser és a funkcionális területek 

vezetői között oszlanak meg. 

A projektvezető a felsővezetői szint irányításával végzi munkáját (18.1. ábra). A funkcionális területek 

munkatársai egy adott feladat elvégzésére vonatkozóan, mind a projektvezetőtől mind pedig, a funkcionális 

egység vezetőjétől kapják az utasítást. 

A közvetlen ellenőrzést is e két vezető gyakorolja. A mátrix-struktúrán alapuló projektszervezet 

működőképességének kulcskérdése a funkcionális vezetők és a projektmenedzser közötti hatáskör- és 

felelősség-megosztás. Általánosságban megállapítható, hogy egy adott feladat kapcsán a projektvezető a „mit 

és mikor” jellegű döntésekre koncentrál, a funkcionális vezetők pedig, a „hogyan és ki” döntésekre 

összpontosítanak, a rendelkezésre álló hatásköröknek és a viselt felelősségnek megfelelően. 

A gyakorlatban ezen kérdések szétválasztása nem egyszerű feladat. A meghozott döntések többsége közös 

döntés, egyfajta kompromisszum eredménye az integrált projektérdekek és a funkcionális szakmai 

megfontolások között. Ebben az esetben a projektszervezet kiegyensúlyozott mátrixnak nevezhető. Ha ez az 

egyensúly felborul és a döntések súlypontja valamelyik irányba eltolódik, akkor gyenge vagy funkcionális 

mátrixnak, illetve erős vagy projekt-mátrixnak nevezhető a szervezet. Az egyensúlyi zavar tartós jellege 

esetén a mátrixszervezet működése nem hatékony, mivel a közösen meghozott döntések helyett a közös 

felettesre hárul a döntés súlya. 

A mátrixstruktúra, mint projektszervezet igyekszik egyesíteni a lineáris-funkcionális és a projektre orientált 

szervezeti elrendezések előnyeit a következők szerint: 

• A megosztott hatásköröknek köszönhetően prioritásbeli konfliktusok nem gátolják a projekt teljesülés 

ütemét. 

• Az azonos szakmai képzettségű kollégák koncentrációja lehetővé teszi az emberi erőforrások hatékonyabb 

fölhasználását és a szakmai összetartozás előnyeinek kihasználását. 

• A viszonylag stabil szervezeti struktúra biztosítja a felhalmozódó tapasztalatok megőrzését és a később 

megvalósuló, hasonló projektekben történő fölhasználását. 

• Az információáramlás a projektben résztvevők között közvetlenebb és gyorsabb lehet a lineáris-funkcionális 

struktúrán alapuló projektvezetéshez viszonyítva. 
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18.1. ábra: A mátrixszervezetben megvalósuló projektirányítás kapcsolatrendszere 

A mátrixstruktúra is magában hordoz bizonyos hátrányokat a következők szerint: 

• A mátrixon alapuló projektszervezet működőképességét jelentősen befolyásolja a szervezeti kultúra és a 

motivációs rendszer. 

• Ha a projektmenedzser és a funkcionális vezetők között nem jön létre a kompromisszumos döntés, akkor a 

közös felettes dönt, ami hosszabb időt igényel és többlet költségeket is okozhat. 

• Amikor a projektenkénti kisméretű munkaterhelés miatt egy-egy kolléga több projektben is részt vesz, a 

több vezetőnek való megfelelés kényszere, a gyakori feladatváltás rontja a munka hatékonyságát. 
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• Több projektben való részvétel esetén egy gyenge vagy funkcionális mátrixban, az egy-egy projekttel való 

azonosulás és az elkötelezettség nehezen alakítható ki. A csapatépítés is akadályokba ütközhet. 

A megfelelő szervezeti forma megválasztása 

A projekt megvalósításának sikerességét jelentős mértékben befolyásolja a kialakított szervezeti felépítés, 

hiszen az egyben a projektteljesítés irányítási struktúrája is. 

A helyesen kialakított szervezeti struktúra képes korrigálni a szerződésstratégia hiányosságait, illetve az 

időtervezésben és a projekthez kapcsolódó egyéb számításokban elkövetett hibákat. 

Mivel ennek ellentétje is igaz, ezért állítható, hogy a nem megfelelően megválasztott szervezeti forma egy sor 

komoly veszteség forrása is lehet. 

A kapcsolódó szakirodalom általában nem fordít túlzott figyelmet a projektszervezet megválasztásával 

kapcsolatos kérdés megválaszolására, illetve nem kínál konkrét módszertani kapaszkodókat. Az általános 

megfogalmazás szerint a nem bonyolult projektek esetében jól alkalmazható a lineáris-funkcionális 

struktúrára épülő projektszervezet. A komplexebb projektekhez a projektre orientált szervezeti forma ajánlott. 

A nagyon komplex projekthez a mátrix-struktúrán alapuló projektszervezet kialakítása ajánlható. 

Görög (1996) szerint egy adott projekt esetében az alkalmazandó szervezeti formának a szükséges mértékű 

koordináció biztosítása érdekében illeszkednie kell: 

• az adott projekt sajátosságaihoz, 

• az adott projektvállalat, mint egész szervezeti sajátosságaihoz. 

A projekt sajátosságai alapján az egyes projektszervezeti formák alkalmazási lehetőségei a következők szerint 

alakul: 

• A lineáris-funkcionális struktúrára alapuló projektszervezet akkor ajánlható, ha a projektfolyamatokon 

belüli kölcsönös összefüggések csak kis komplexitásúak, valamint kevés számú és alacsony intenzitású 

bizonytalansággal jellemezhető a projekt. 

• A projektre orientált szervezeti megoldás akkor javasolható, ha a projektfolyamatokon belüli kölcsönös 

összefüggések igen komplexek, és nagyszámú, ugyanakkor intenzív bizonytalanságok jellemzik a projektet. 

Nagyméretű, összetett és komplex feladatokat ellátó projekteredmények létrehozása esetén a projektre 

orientált szervezet önmaga határain belül hoz létre egy, egyre kiterjedtebb lineáris-funkcionális struktúrát, 

ami korlátozza a szervezet belső összefüggés- és bizonytalanságkezelő képességét. 

• A mátrix-struktúrára épülő projektszervezet ugyancsak alkalmas a nagyon komplex és az intenzív 

bizonytalansággal jellemezhető projektek teljesítésére, de a projektre orientált szervezetnél lényegesen 

komplexebb, a méretekkel kapcsolatos belső összefüggések esetén is jól alkalmazható. 

A projekttulajdonosi szervezet meghatározó sajátosságai a következő szempontokon keresztül hatnak a 

projektszervezeti formák megválasztására: 

• A projekt jelentősége az adott szervezet működésében. Ha egy projekt fontos szerepet játszik a szervezet 

életében, akkor célszerűbb a projektre orientált szervezeti formát alkalmazni. 

• Az adott szervezetben működő funkcionális egységeknek, az adott projektre vonatkoztatott szakmai 

kompetenciái. Ha a projektvállalat szervezetében a projektfolyamatban szükséges szakmai szervezeti 

egységek léteznek, akkor elméletileg bármelyik projektszervezeti forma választható, természetesen csak 

ebből a szempontból vizsgálva. Ellentétes esetben az egyetlen alkalmazható megoldás a projektre orientált 

szervezet. 

• A szervezeti kultúra jellege. A szervezeti kultúra tekintetében azt kell megvizsgálni, hogy az milyen 

mértékben támogatja a konszenzusos döntéshozatalt egy mátrix-struktúrára épülő projektszervezet 

keretében. 

• A projekt-csoport lehetséges tagjainak munkaterhelése a delegáló szakmai szervezetekben. Ez a kérdés 

elsősorban a lineáris-funkcionális szervezet keretei között és a mátrix-struktúrában megvalósuló 
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projektteljesítés esetén kerül előtérbe. Ha a potenciális tagjelöltek munkaterhelése a delegáló szervezetekben 

túlfeszített, akkor a projektfolyamat könnyen konfliktusokkal terhelt lesz. 

• Az adott projekttulajdonos szervezeti formájához, sajátosságaihoz igazodó projektszervezetre vonatkozó 

döntést az úgynevezett szervezeti profil segíti elő. A szervezeti profil, elsősorban a döntési feladat 

strukturálása révén segíti kiválasztani az ebből a szempontból leginkább alkalmas projektszervezeti formát. 
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Összegzés 

• A szervezeti formák alapvető feladata a szervezet tagjai által teljesített tevékenységek koordinációjának 

biztosítása. A projektek sajátosságaiból következik, hogy a projektszervezeti formák helyes megválasztása 

döntő hatással lehet a projekt sikeres teljesítésére. 

• A szakirodalom szerint és a projektek gyakorlatában is három egymástól eltérő projektszervezeti forma 

különböztethető meg. Mind a három megoldás magában hordoz a projektteljesítés vonatkozásában előnyös és 

hátrányos sajátosságokat. Ezen jellemzők ismerete feltétlenül szükséges. 

• A megfelelő projektszervezeti forma megválasztása kapcsán egy sor egyéb szempontot célszerű 

figyelembe venni, az adott projekt, a projekttulajdonosi szervezet a projektvezető és a projektet támogatók 

tekintetében. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja föl és röviden jellemezze a tipikus projektszervezeti formákat! 

2. Melyek a lineáris-funkcionális szervezeti struktúrán alapuló projektszervezet főbb előnyei és hátrányai? 

Milyen esetben javasolható alkalmazása? 

3. Melyek a projektre-orientált szervezeti struktúrán alapuló projektszervezet főbb előnyei és hátrányai? Milyen 

esetben javasolható alkalmazása? 

4. Melyek a mátrix-struktúrán alapuló projektszervezet főbb előnyei és hátrányai? Milyen esetben javasolható 

alkalmazása? 

5. Mely szempontok figyelembe vétele alapján javasolható egyik vagy másik projektszervezeti forma? 
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IX. rész - A projektkontroll 

A fejezet célja: bemutatni, a projektkontroll jelentőségét, ismétlődő lépéseit, a folyamatkontroll és az 

eredménykontroll főbb különbségeit, a mérő- és mutatószámok rendszerét és az eredmények ábrázolását, azaz 

• bemutatni a projektkontrollt, mint döntéstámogató információs rendszert, 

• értelmezni és szemléltetni a projektkontrollt, mint körfolyamatot, 

• megmutatni az eredménykontroll és a folyamatkontroll főbb sajátosságait, 

• kifejteni a létrehozott értéken alapuló projektkontroll mérő- és mutatószámait, 

• ismertetni a projektkontroll kialakításának és működtetésének fontosabb követelményeit. 
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19. fejezet - A projektkontroll 
folyamata 

Amikor elkezdődik egy projekt teljesítése, az igény is megjelenik arra vonatkozóan, hogy a projektért felelős 

vezetők, rendszeres, megbízható információval rendelkezzenek a projekt előrehaladásáról. Ezt az igényt 

elégíti ki a projektkontroll, amely egyrészt a projekteredményre, másrészt pedig magára a folyamatra 

vonatkozik. A projektkontroll rendszerében keletkező információk lehetővé teszik egy-egy időpontban a 

kialakult helyzet értékelését és az esetleg szükségessé váló korrekciós döntések meghozatalát. 

Adott projekt teljesítése kapcsán, mind a létrejövő eredményt, mind a teljesítés idő- és költségkeretét illetően, 

olyan eltérések következhetnek be, amelyek veszélyeztetik a projekt sikerességét. Ezen eltérések 

felismeréséhez nyújt segítséget a projektkontroll. Olyan szándékolt változtatásokra is sor kerülhet, elsősorban 

a projekteredmény kapcsán, amelyek kívül esnek a projektkontroll hatáskörén. 

A sikeres projektvezetés szempontjából a projektkontroll folyamatának ismeretén túl, a kontrollal kapcsolatos 

különböző elvárások, követelmények és a kontroll eszközrendszerének megismerése is fontos. 

A projektkontroll a projekt teljesítésére vonatkozó döntéstámogató információs rendszer, amely magában 

foglalja: 

• a tervezett elsődleges projektcélok teljesülésére vonatkozó elemzések elvégzését, 

• az elemzési eredmények alapján a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalát. 

A kontrollfolyamat (19.1. ábra) a projekt teljesítése során négy, egymástól elkülönülő, de időben ismétlődő 

lépéssorozatból áll, a következők szerint: 

• a normák meghatározása a folyamat első lépése, a normák a projekt teljesítése során a mindenkori aktuális 

helyzet viszonyítási alapját képezik az elemzés kapcsán: 

• a folyamatkontroll esetében, a projekt időtartamára és költségeire irányul, a normák szerepét az idő- és 

költségterv testesíti meg, 

• az eredménykontrollban, az elérendő eredményre irányul, a projektindítási dokumentumokban rögzített 

mérföldkő események formájában. 

 

19.1. ábra: A projektkontroll mint körfolyamat 
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• az információk gyűjtése a második lépése a körfolyamatnak, amelynek gyakorisága eltérést mutat az 

eredménykontroll és a folyamatkontroll esetében. Folyamatkontroll esetén a projektteljesítés kezdeti és 

befejezési szakaszaiban gyakoribb információgyűjtésre van szükség mint a közbünső szakaszban. Az 

eredménykontrollban az információgyűjtés gyakoriságát a mérföldkőesemények gyakorisága határozza 

meg. Általánosságban elmondható, hogy az információgyűjtés gyakorisága: 

• napi – a rövid időtartamú kritikus tevékenységek esetében, 

• heti – minden kritikus tevékenység és hosszú időtartamú, költséges erőforrású nem kritikus tevékenység 

esetében, 

• havi – minden projekttevékenység esetében. 

• az elemzés a harmadik lépés, amely a normákon és a tényhelyzetre vonatkozó információkon alapul és a 

folyamatkontrollban jelenti: 

• az eltéréselemzést, ami a normák és a tényleges helyzet különbözősége és 

• az előrejelzést, ami a befejezésre vonatkozó várható helyzet. 

Az eredménykontroll során, az eltéréselemzés az adott mérföldkő eseményhez tartozó tervezett és valós állapot 

közötti különbség értékelését jelenti. 

• a korrekció a negyedik lépés, amelyre az elemzés eredményei alapján kerülhet sor. A korrekciót elsősorban 

a nem szándékolt eltérések kialakulása indokolja. A korrekció lehet olyan jellegű is, hogy már nincs reális 

lehetőség az eredeti normákhoz való igazodásra – így módosítani kell az idő- és költségtervet, illetve a 

létrehozandó projekteredményt. 

• A folyamatkontroll során az elemzési eredmények indokolhatják a projekt gyorsítását, azaz a kritikus út 

rövidítését. A gyorsítás során célszerű a már befejezéshez közel álló és a hosszú időtartamú 

tevékenységekre koncentrálni. Nem szabad megfeledkezni a gyorsítás költségekre gyakorolt hatásának 

vizsgálatáról sem, ami befolyásolhatja a vállalható gyorsítás mértékét. 

• A projekteredményre vonatkozó korrekció a mérföldkő-események kapcsán elvégzett elemzések 

eredményeként válhat szükségessé. 

A bemutatott kontrollfolyamatnak mind a négy eleme, jellegében más-más feladatot foglal magában. A szerzők 

meghatározó többsége egyetért abban, hogy a lépések együttesen képezhetik a projektkontroll egészét. 
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20. fejezet - A folyamatkontroll 

A projektek teljesítési folyamatának értékelésében olyan mutatószámok segítenek, amelyek értékelhetővé 

teszik a projekttevékenységek összességében elért teljesítményt. Ezen kívül előrejelzést tesznek lehetővé a 

várható teljesítésre és a költségek várható alakulására vonatkozóan. Az így kialakított mutatószámok 

többsége a ráfordítás tényleges és tervezett mennyiségeinek a hányadosa alapján határozza meg az elért 

teljesítési arányt. Ez torzításhoz vezet, amit a százalékos arányon alapuló pontrendszer alkalmazása sem 

szüntet meg, mivel az egyes tevékenységek értékét kifejező százalékpontok megállapítása meglehetősen 

szubjektív. 

A létrehozott értéken alapuló projektkontroll kialakítása jelentős változást hozott, a szisztematikus és 

formálisan is strukturált folyamatkontrollban. Az így kialakított folyamatkontroll: 

• gyakorlatilag torzításmentes, 

• egységes rendszerbe foglalja az eltéréselemzést és az előrejelzést, 

• alkalmazási lehetősége feltételezi a tevékenység alapú költségbecslést, 

• függetlenül a projekttevékenységek naturális tartalmától, minden projekt esetében alkalmazható. 

A napjainkban elterjedt projektvezetést támogató programcsomagok mindegyike ezt a projektkontroll-

megoldást alkalmazza. A létrehozott értéken alapuló projektkontroll három mérőszámon alapul a következők 

szerint: 

• BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled), azaz, az ütemezett tevékenység tervezett költsége, újabban 

használatos a PV (Planned Value) tervezett érték megnevezés. 

• BCWP (Budgeted Cost of Work Performed), azaz, a teljesített tevékenység tervezett költsége, újabban 

használatos a EV (Earned Value) a létrehozott érték megnevezés. 

• ACWP (Actual Cost of Work Performed), azaz, a teljesített tevékenység tényleges költsége. újabban 

használatos a AC (Actual Cost) a tényleges költség megnevezés. 

Az egyes mérőszámok röviden a következőkben ismertetőek: 

• BCWS az ütemezett tevékenység tervezett költsége a tevékenység alapú költségbecslés eredményei alapján 

határozható meg. Ha egy adott tevékenység, egy adott elemzési időszakon belül kerül teljesítésre, akkor a 

tevékenység BCWS értéke megegyezik a tevékenység kalkulált költségével. Ha csak részbeni teljesítésre 

(pl.50%) kerül sor – még ha az egész tevékenység be is fejeződött – akkor az adott időszak BCWS értéke a 

tevékenység tervezett költségének, az adott időszakban teljesítendő teljesítési hányaddal arányos része, azaz 

(pl. 0,5x a tevékenység tervezett költsége). A projekttevékenységek összességére vonatkozó értelmezéshez, az 

adott elemzési időszakra, az egyes tevékenységekre kalkulált BCWS értékeket szükséges összegezni. 

• BCWP a teljesített tevékenység tervezett költsége maga az úgynevezett létrehozott érték, amely mérőszám 

azt mutatja meg, hogy egy adott elemzési időszakban, egy adott tevékenységben megvalósított teljesítéshez 

mekkora tervezett költség tartozik (pl. 0,5x a tevékenység tervezett költsége). Ha egy adott tevékenység, egy 

adott elemzési időszakon belül kerül teljesítésre, akkor a BCWP értéke megegyezik a tevékenység tervezett 

költségével. A projekttevékenységek összességére vonatkozó értelmezéshez, az adott elemzési időszakra, az 

egyes tevékenységekhez kalkulált BCWP értékeket szükséges összegezni. 

• ACWP a teljesített tevékenység tényleges költsége a harmadik mérőszám megmutatja, hogy egy adott 

tevékenység adott elemzési időszakban megvalósított teljesítési hányada során mekkora tényleges költség 

merült fel. A projekttevékenységek összességére vonatkozó értelmezéshez, az adott elemzési időszakban, az 

egyes tevékenységeken elért teljesítés során felmerült ACWP értékeket kell összegezni. 

A fentiekben ismertetett három mérőszámból két-két mutatószám fejezhető ki, kettő a teljesítés alakulására 

(SV, SPI), kettő pedig a költségek alakulására (CV, CPI) vonatkozóan. 

A teljesítés alakulására vonatkozó mutatószámok (SV, SPI) 
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A projektben egy adott elemzési időszak alatt egy adott, vagy az összes tevékenységen megvalósított teljesítést a 

következő mutatószámokkal lehet értékelni: 

• SV (Schedule Variance) azaz, tervteljesítési eltérés = BCWP-BCWS 

• SPI (Schedule Performance Index) azaz, tervteljesítési index = BCWP / BCWS 

Mind a két mutatószám a tényleges teljesítés alakulását fejezi ki, értékkategória segítségével, de eltérő 

formában. Az SV az eltérés mértékét jelzi, az SPI az eltérés arányát mutatja százalékos formában. 

Az SV alapján értelmezve a teljesítést: 

• ha BCWS > BCWP, akkor a teljesítés az adott időszakban elmaradt a tervezett mértéktől (értékben 

kifejezve), 

• ha BCWS = BCWP, akkor a teljesítés az adott időszakban megegyezik a tervezett mértékkel (értékben 

kifejezve), 

• ha BCWS < BCWP, akkor a tervezettnél nagyobb értékű teljesítés jött létre az adott időszakban (értékben 

kifejezve). 

Az SPI alapján értelmezve a teljesítést: 

• Az SPI alapján értelmezve a teljesítést: 

• ha SPI = 1, akkor a teljesítés megegyezik a tervezettel, 

• ha SPI > 1, akkor a többletteljesítés jött létre. 

Az eltéréselemzés eredményei szemléletesen ábrázolhatóak, megkönnyítve az eredmények értelmezését. Adott 

projekt teljesítésének és költségeinek alakulását a projekt folyamán a jellegzetes S görbék segítségével lehet 

szemléltetni. A tervteljesítési index és a költséghatékonysági index alakulása is ábrázolható (20.1. ábra). 

A teljesítések és a költségfölhasználás alakulása nemcsak egy-egy elemzési időszakra vonatkozóan 

értelmezhetőek. Mindkettő értelmezhető a projekt teljesítésének megkezdésétől az utolsó aktuális elemzési 

időszak végéig terjedő időszakra is. Akár egy-egy tevékenység, akár a projekttevékenységek összessége 

szempontjából is. A teljesítés alakulásának összefoglalására a táblázatos forma jól alkalmazható (20.1. 

táblázat). 

 

20.1. ábra: A teljesítési index és a költségindex alakulása 
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A teljesítésértékeléssel megegyező módon a költségelemzés táblázata is összeállítható. A különbség csak annyi, 

hogy az SV értékek helyébe mindenütt a megfelelő CV értékek kell, hogy kerüljenek. 

Az esetek többségében egy adott tevékenység, nem egy adott elemzési időszak folyamán kezdődik, illetve 

fejeződik be, ezért szükség van a részteljesítések becslésére, ami bizonyos torzításokat okozhat. Mantel et al. 

(2001) szerint ezekre az esetekre két szabály is alkalmazható: 

• 50-50%-os szabály a teljesítés megkezdésekor a tevékenység 50%-os készültségűnek tekinthető, a második 

50% befejezéskor kerül számításba vételre, 

• 100%-os szabály, a teljesítés befejezéskor kerül számításba vételre a tevékenység, akkor azonban 100%-os 

mértékben. 

A megalapozott szakértői becslés, mindkét ajánlott módszerhez képest kisebb torzulást okoz. 

Az ismertetett eltéréselemzésekből nyert eredmények ugyan jellemzik a projekt aktuális helyzetét, de arra nem 

adnak választ, hogy mi történik akkor, ha a projekt a kialakult tendenciák alapján folytatódik tovább. Olyan 

további számításokra van tehát szükség, amelyek megmutatják, hogy mennyi lesz a projekt várható teljesítési 

időtartama és hogyan alakulnak a projekt befejezéséig a költségek, ha a meglévő tendenciák folytatódnak, azaz 

nem történik beavatkozás. A föltett kérdések megválaszolása érdekében, a létrehozott értéken alapuló 

projektkontroll az előrejelzést, konstans költség- és konstans teljesítéshatékonyságot feltételezve értelmezi. 

A teljesítés várható összes időtartama 

Egy adott aktuális elemzési időpontig kialakult helyzet alapján a teljesítés várható összes időtartamára 

vonatkozóan - a létrehozott értéken alapuló projektkontrollban - a következő összefüggés alkalmazható: 

 

ahol: ETC (Estimated Time to Completion), azaz a teljesítés várható összes időtartama, ATE (Actual Time 

Expended), azaz a projekt teljesítésének megkezdése és az aktuális utolsó elemzési időpont között eltelt 

időtartam, OD (Original Duration), azaz a projekt teljesítésének tervezett időtartama, illetve az időterv kritikus 

útjának hossza. 

Az összes időszükséglet láthatóan két részből tevődik össze. Az ATE – a már eltelt időszak, már nem 

befolyásolható. A második tag azt fejezi ki, hogy mennyi az az időtartam, ami még az ezt követően teljesítendő 

tevékenységek teljesítéséhez szükséges, azaz korrekciós intézkedésekkel még alakítható. 

A teljesítés várható összes költsége 
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Egy adott aktuális elemzési időpontig kialakult költségfölhasználás alapján a várható összes költség 

előrejelzésére vonatkozóan - a létrehozott értéken alapuló projektkontrollban - a következő összefüggés 

alkalmazható: 

 

ahol: EAC (Estimated Cost at Completion), azaz a teljesítés várható összes költsége, BAC (Budgeted Cost at 

Completion), azaz a projekt teljesítésének tervezett költsége, vagyis a tevékenységalapú költségtervben a 

tevékenységek tervezett költségének az összessége. 

Az összes költség is két részből tevődik össze. Az ACWP – az elemzés időpontjáig fölmerült költségek, azaz 

már nem befolyásolhatóak. A második tag azt fejezi ki, hogy mennyi az a várható költség, ami még az ezt 

követően teljesítendő tevékenységek teljesítéséhez szükséges, azaz korrekciós intézkedésekkel még alakítható. 

Fontos hangsúlyozni, mind a teljesítési időtartamra, mind pedig a költségek előrejelzésére vonatkozóan, hogy 

az első néhány elemzési időszak adatai alapján – általában nem kapható megbízható eredmény. Így ezen 

kalkulációkra alapozva nem készíthető hosszú időszakra vonatkozó, megbízható előrejelzés. 

A folyamatkontroll során keletkező elemzési eredményeket akkor érdemes összefoglalni, egy kontroll-

jelentésben, amikor a projekttevékenységek összességéről átfogó, értékelő elemzés készülhet. A körültekintően 

összeállított kontrolljelentés a következő kérdésekre ad választ: 

• milyen a projekt valós állapota a teljesítést és a költségfölhasználást illetően, a várható összes időtartam és 

az összköltség tekintetében (az utolsó aktuális elemzési időpont eredményei alapján), 

• mi a következő elemzési időszak végéig elérendő cél a teljesítés és a költségfölhasználás vonatkozásában 

(beleértve az esetlegesen szükséges korrekciókat is), 

• milyen külső és belső körülmények fenyegetik a teljesítést, azaz a projekt terveknek megfelelő teljesítését a 

különböző kockázatok tekintetében (érdekcsoportok, technikai és pénzügyi problémák stb.). 

A folyamatkontrollban bemutatott elemzések jól illeszkednek az operatív vagy koordinációs 

projektértekezletek rendjéhez, mely értekezletek célja a következő: 

• a projekt állapotának az értékelése a kontrolljelentésre alapozva, 

• a problémák föltárása, a megoldási javaslatok megfogalmazása és értékelése (műszaki problémák, 

korrekciókra vonatkozó javaslatok stb.), 

• a korrekciós döntések kialakítása, 

• a projekttel kapcsolatos tájékoztatások és utasítások közlése. 
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21. fejezet - Az eredménykontroll 

Az eredménykontroll jelentős szerepet tölt be a projektsiker kialakulásában, mert érinti a háromszintű 

sikerkritérium-rendszer mindegyik szintjét. Az eredménykontrollban – a projekteredmények egyedisége és 

sokszínűsége következtében - nem alakult ki olyan egységes technikai megoldás, mint a folyamatkontrollban. 

A folyamatkontrollhoz hasonlóan az eredménykontrollban is szükség van normákra, azaz viszonyítási 

alapokra. A projektteljesítés megkezdése előtt rendelkezésre kell, hogy álljanak az eredménykontrollhoz 

szükséges normák, amelyek már a projekteredmény behatárolása során megfogalmazásra kerülnek. Norma 

lehet a projekteredmény egy-egy jól körülhatárolható, adott paraméterekkel jellemezhető része, egy 

létesítményi projektben például a létrehozandó épület alapja, illetve annak a kiviteli tervdokumentáció szerinti 

elrendezése, mérete. 

A minőség tekintetében megjegyzendő, hogy a nem megfelelő minőségben elvégzett teljesítés nem tekinthető 

tényleges teljesítésnek. De a tevékenységek kifogástalan minőségű teljesítése sem jelenti automatikusan a 

projekteredmény-rész megfelelőségét. 

Az eredménykontrollban az információgyűjtés gyakorisága nem a rendszeresen ismétlődő időpontokhoz, hanem 

a mérföldkőeseményekhez köthető. Az eredménykontrollban az elemzés – a harmadik lépés - úgy valósul meg, 

hogy a létrejövő projekteredmény-rész mérhető paraméterei összevetésre kerülnek a normaként szereplő 

paraméterekkel. Ez, ebben az esetben, természetesen eltéréselemzést jelent. 

A negyedik lépés, a korrekciós intézkedések szükségességét az elérendő projekteredmény-résztől való nem 

szándékolt eltérés válthatja ki, de a szándékos változtatás, módosítás is meglehetősen gyakori. 

A projekteredmény tartalmára vonatkozóan a szándékos változtatás leggyakoribb okait Görög (1996) a 

következő körülményekben jelöli: 

• a projekt teljesítése során megjelenő jelentős technikai problémák, melyek rövid- távon nem hidalhatóak át, 

• a szervezeti stratégiai célok változása a projekttulajdonosi szervezetben, 

• a projekteredmény pontatlan tartalmi-terjedelmi behatárolása miatt új igények megjelenése, 

• a technikai fejlődésnek köszönhetően előnyösebbnek ítélt, korszerűbb megoldások előtérbe kerülése, 

• jelentős, a projekttulajdonosi szervezet számára nem vállalható, illetve nem kezelhető kockázati tényezők 

megjelenése, 

• a projektben, és/vagy a létrehozandó projekteredményben érintett érdekcsoportok magatartásának 

megváltozása. 

A szándékolt változtatások kezdeményezéséhez és a normáktól való nem szándékolt eltérés korrekciójához 

kötődő döntések formai keretéül szolgálhatnak az áttekintő-értékelő értekezletek. Ezen értekezletek célja és 

összehívásuk oka különböző lehet, a leggyakrabban előforduló okok a következők lehetnek: 

• mérföldkőesemények kapcsán a teljesítés átfogó értékelése és a folytatás további irányainak meghatározása, 

ami különösen akkor szükséges, ha a projekteredmény behatárolása nem történt meg megfelelően, 

• a stratégiai célok megváltozása miatt, a projekt prioritási helyzetének változása következik be, ami az 

elsődleges projektcélok megváltoztatásához vagy a projekt törléséhez kapcsolódó döntések meghozatalához 

vezethet, 

• A projektteljesítés folytatásának mérlegelése, jelentős technikai, pénzügyi stb. problémák miatt, 

• a fontos érdekcsoportok szerepének és az alkalmazott projektmarketing-eszközök hatékonyságának az 

értékelése, 

• a projektteljesítést veszélyeztető kockázatok áttekintése, az alkalmazott kockázatkezelési politika 

hatékonyságának értékelése, 
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• a szervezeti stratégia megvalósításának átfogó értékelése. 

A projektkontroll működési követelményei 

A projektkontrollnak, mint a projektvezetés döntéstámogató információs rendszerének a következő 

követelmények alapján kell működnie: 

• olyankor jelezze a nem szándékolt eltéréseket, és/vagy a korrekció szükségességét, amikor azok még kis 

ráfordítás mellett helyesbíthetőek, véghezvihetőek, 

• a projektkontroll információáramlási folyamata legyen összhangban az alkalmazott projektszervezeti 

formával, különösen a nem szándékolt eltérések miatti korrekció esetén lényeges, 

• a projektkontrollból származó elemzési-értékelési eredményeknek nem lehet kizárólagos, egyedüli 

felhasználási módja a személyi felelősségre vonás, mert ez információtorzuláshoz vezet, 

• különösen a folyamatkontrollra jellemző követelmény, hogy a tevékenységre vonatkozó elemzési eredmények 

– eltérések - gyorsan áttekinthető és értelmezhető formában jelenjenek meg - táblázatok, grafikonok és 

kalkulációk, nem pedig szövegszerű megfogalmazások. 

A projektkontroll gyakorlati alkalmazása közben fontos szempont a jövőorientált szemléletmód, azaz a projekt 

teljesítése során jelen időben, múltbeli projektfejleményekre alapozva a projekt jövőbeli sorsára vonatkozóan 

kell korrekciós döntéseket hozni. 
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Összegzés 

• A projekt teljesítése során a projektkontroll a döntéstámogató információs rendszer szerepét tölti be, részben 

a teljesítés folyamatára - idő- és költség – részben pedig a létrejövő projekteredményre vonatkozóan. 

• A projektkontroll egyik alapvető feladata, hogy az eltérésekre mind a projekteredmény mind pedig a 

teljesítési folyamat vonatkozásában már az eltérés korai szakaszában felhívja a figyelmet. 

• A folyamatkontroll négy, szisztematikusan ismétlődő lépésből álló körfolyamatként valósul meg. 

• A folyamatkontroll a létrehozott értéken alapul és az eltérések értékelése mellett, az előrejelzésre is 

lehetőséget ad. Az eredménykontroll csak a létrejövő projekteredmény-rész - tervezett állapothoz viszonyított 

eltéréseit - képes jelezni. 

• A projektkontroll kialakítása és sikeres működtetése során, számos követelmény teljesülését szükséges 

biztosítani. 

Önellenőrző kérdések 

1. Hogyan definiálható a projektkontroll, mint döntéstámogató információs rendszer? 

2. Hogyan ábrázolható és jellemezhető a projektkontroll, mint körfolyamat? 

3. Ismertesse a létrehozott értéken alapuló folyamatkontroll három mérőszámát! 

4. Mit tud a teljesítés alakulására vonatkozó mutatószámokról (SV, SPI)? 

5. Hogyan határozható meg a teljesítés várható összes költsége? 

6. Milyen okai lehetnek a projekteredmény tartalmára vonatkozó szándékos változtatásoknak? 

7. Melyek a projektkontroll kialakításának és működtetésének legfőbb követelményei? 
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X. rész - A projektteljesítési stratégia 

A fejezet célja: ismertetni a projektteljesítési stratégia főbb elemeit, a szerződés típusának és a pénzügyi 

elszámolás módjának megválasztását, bemutatva az előminősítés és a versenyeztetés fontosabb alapeseteit, azaz 

• bemutatni a különböző szerződés-típusokat és azok jellemzőit, 

• ismertetni a pénzügyi elszámolási módok lényegét, kitérve az előnyökre és a hátrányokra, 

• értelmezni az előminősítést és a versenyeztetés fogalmát, megmutatva a gyakorlatban is használt egyes 

alapeseteket. 
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22. fejezet - A szerződés típusa 

A tágabb értelemben vett szerződésstratégia vagy projektteljesítési stratégia egy adott projekt teljesítési 

fázisával (fizikai megvalósításával) összefüggő felelősségek és kockázatok allokálásának eszköze, és mint 

ilyen, kialakítása az odaítélési szakasz meghatározó tevékenysége. A szerződésstratégia mindig csak külső 

projektek esetében értelmezhető, ahol a felelősség- és kockázatallokáció szempontjából a projektben 

résztvevők következő két csoportját célszerű megkülönböztetni: 

• a projekttulajdonost, azt a szervezetet, amelynek a projekteredmény létrehozása a stratégia 

megvalósításához szükséges; 

• a külső közreműködőket, azokat a szervezeteket, amelyek a projekteredményt létrehozzák. 

A tágabban értelmezett szerződésstratégia eszköztárába tartoznak a következők: 

• a szerződéstípus, 

• a pénzügyi elszámolási módok, 

• az előminősítési és versenyeztetési eljárás. 

A fejezetben bemutatott egyes példák többnyire a beruházási, létesítményi projektek köréből kerültek ki. 

A projekttulajdonos és a közreműködők között az elérendő projekteredmény teljességével, minőségével és 

funkcióképességével stb., továbbá a teljesítés időtartamával összefüggő felelősségek és kockázatok 

allokációjának eszköze. A szerződés típusa (22.1. ábra) lehet: 

• tradicionális, 

• kulcsrakész, 

• menedzsment típusú. 

A tradicionális szerződéses kapcsolatrendszerben, a projekttulajdonossal szemben több közreműködő között 

oszlanak meg a projekteredmény egészével (teljesség, működőképesség, minőség, stb.) és a megvalósítás 

időtartamával (határidő) összefüggő felelősségek és kockázatok. A beruházó legalább a tervezésre és az 

építés-szerelésre egymástól független közreműködőkkel köt megállapodást. Minden közreműködő csak a saját 

vállalásának határáig tartozik felelősséggel és visel kockázatot, aminek következtében a projekttulajdonosra 

hárul az eredmény egészéért és az időtartam egészéért viselendő felelősség és kockázat (22.2. ábra). 
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22.1. ábra: A különböző szerződéstípusok 
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22.2. ábra: A tradicionális szerződéstípus kapcsolatrendszere 

A tradicionális típusú szerződések a következő előnyöket kínálják: 

• A beruházó teljes körű ellenőrzést gyakorolhat saját létesítménye fizikai megvalósítása fölött - nagyobb 

rugalmasság, könnyebb a menet-közbeni módosítás. 

• A beruházó kiválaszthatja a leghatékonyabb és a legolcsóbb specializált szakvállalatokat - a tervezés, 

kivitelezés, stb. feladataira. 

A tradicionális típusú szerződések a következő hátrányokkal járnak: 

• A létesítmény komplettségéért, a teljesítmény paraméterekért és a fizikai megvalósítás teljes időtartamáért a 

felelősséget lényegében egy személyben a beruházó viseli. 

• A tervező, a beszállító és a vállalkozó csak a saját tevékenységük terjedelméig viselnek felelősséget. 

• A mérnök szerepe alapvetően meghatározó a kapcsolatrendszerben, bár felelőssége csak a személyes 

hanyagság mértékéig terjed. 

• Az alapvető szerződéses kapcsolatok csak részben fedik át az alapvető információs kapcsolatokat. 

• Nincs formális kapcsolat a tervező, a vállalkozó és az üzembe helyező között, a speciális szempontok 

figyelembe vétele nehéz. Az információáramlás csak ritkán közvetlen. 

A kulcsrakész szerződéses kapcsolatrendszerben, a projekttulajdonossal szemben egyetlen közreműködő 

viseli az alapvető felelősségeket és kockázatokat a projekteredmény egészéért (teljesség, működőképesség, 

minőség, stb.) és a megvalósítás időtartamáért (határidő) a projektciklus teljesítési szakaszában. A beruházó a 
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kulcsrakész fővállalkozóval köt egyetlen szerződést a létesítmény komplett fizikai megvalósítására, azaz a 

tervezésre, a beszállításra, az építés-szerelésre, illetve az üzembe helyezésre és a próbaüzemre (22.3. ábra). 

A kulcsrakész típusú szerződésnek több fajtája különböztethető meg a következők szerint: 

• A klasszikus modell, esetén a kulcsrakész fővállalkozó tevékenységének terjedelme a létesítményi munkák 

egészét tekintve teljes egészében csorbítatlan, de az üzembe helyezést és a próbaüzemet követően nem vesz 

részt a kész létesítmény működtetésében. 

• A félig kulcsrakész modellben a beruházó szerepe az előbbinél aktívabb. A kulcsrakész fővállalkozó csak a 

meghatározó, a létesítmény technológiai folyamatait megtestesítő egységek megvalósítását végzi. A 

beruházó magára vállalja a melléklétesítmények megvalósítását, esetleg azok tervezését és építését is. 

• A „termék a kézben” modell esetén a kulcsrakész fővállalkozó egy meghatározott ideig, általában két évig, 

részt vesz az elkészült üzembe helyezett létesítmény további üzemeltetésének irányításában. 

Közreműködésével az üzemszerű működés során a teljesítmény-paraméterek elérését, illetve a beruházó 

szakembereinek a megfelelő jártasság megszerzését segíti elő. 

• A „profit a kézben” modell annyiban tér el az előbbitől, hogy a kulcsrakész fővállalkozó egy meghatározott 

ideig, általában két-három évig, részt vesz az új létesítmény vezetésében és irányításában is. Elsődleges 

feladata a vezetési és marketing módszerek továbbadása a beruházónak. 

 

22.3. ábra: A kulcsrakész típusú szerződés kapcsolatrendszere 

A kulcsrakész típusú szerződések a következő előnyöket kínálják: 

• Egyetlen partner a teljes fizikai megvalósítás során - egyszerű, közvetlen kapcsolattartás. 

• Az alapvető szerződéses és információs kapcsolatok teljes egészében átfedik egymást. 

• Nincs szükség a beruházónál komolyabb irányító szervezetre, ami költségmegtakarítással jár és csökken a 

konfliktus források száma. 
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• Gyorsabb a létesítmény megvalósítása, mivel egy kézben van a tervezés és az építés-szerelés, ezért az egyes 

fázisok átfedhetik egymást. 

• Egyszemélyi és oszthatatlan felelősség - a garanciális időszakban is egyértelmű a felelősség kérdése. 

A kulcsrakész típusú szerződések a következő hátrányokkal járnak: 

• A beruházó viszonylag korán, teljes mértékben elkötelezi magát a komplett fizikai megvalósítás egészére, 

ezért kevés a későbbi módosítási lehetőség. 

• A beruházó, a tradicionális modellhez képest, kevésbé tudja befolyásolni a fizikai megvalósítás menetét. 

• Kevesebb az alkalmas kulcsrakész fővállalkozó, nehezebb a kiválasztásuk, hosszabb időt és alaposabb 

előkészítést igényel az előzetes minősítés és az ajánlatok értékelése is. 

A menedzsment típusú szerződéses kapcsolatrendszer kialakításában elsősorban a tradicionális és a 

kulcsrakész szerződéstípusok előnyeinek megtartása, illetve hátrányainak kiküszöbölése játszott szerepet. A 

menedzsment típusú szerződés esetén a beruházó vagy projekttulajdonos és a közreműködők között egy 

sajátos további szereplő a menedzsmentvállalkozó foglal helyet. Ez a közreműködő, egy olyan beruházás-

szervezésre, -vezetésre és - irányításra szakosodott vállalat, amely a létesítmény fizikai megvalósítása során a 

beruházó nevében biztosítja legalább a tervezés és az építés-szerelés közötti koordinációt, illetve magára 

vállalja a tradicionális típusú szerződésből eredően a beruházóra háruló, a projekteredménnyel és a teljesítés 

időtartamával összefüggő felelősségek jelentős részét (22.4. ábra). 

A menedzsment típusú szerződésnek a gyakorlatban több modellje alakult ki a következők szerint: 

• Az egyszerű menedzsment-modell legfőbb jellemzője, hogy a menedzsment-vállalkozó csak a vállalkozóval 

áll közvetlen szerződéses kapcsolatban. A tervező pedig, csak a beruházóval van közvetlen kapcsolatban. Az 

egyszerű menedzsment-modell a tradicionális modellhez képest a tervezés és az építés-szerelés nagyobb 

fokú kölcsönösségét és koordinációját biztosítja, illetve átfedést tesz lehetővé a fázisok között. Nagyobb a 

beruházó mozgástere a kulcsrakész modellhez viszonyítva. 

• A tervezés plusz építés-szerelés-modellben a legfőbb különbség az előbbi modellhez képest, hogy ebben a 

tervező és a menedzsment-vállalkozó között is szerződéses kapcsolat van. Ennek köszönhető, hogy a 

tervezés és az építés-szerelés tevékenységeinek integrációja egy magasabb fokon jön létre. 

• A projektmenedzsment-modellben az előbbi menedzsment modellekhez képest két alapvető különbség 

figyelhető meg. Ezek szerint a beruházó nem csak szerződéses viszonyt alakít ki a menedzsment-

vállalkozóval, hanem az, mármint a menedzsment-vállalkozó beépül a beruházó szervezetébe. A létesítmény 

fizikai megvalósításáért felelős szervezeti egységet közösen alakítják ki. További különbség, hogy ebben a 

modellben a menedzsment-vállalkozó nem csak a menedzseri tevékenységeket látja el, hanem tervezőként 

vagy kivitelezőként is részt vesz a megvalósítási folyamatban. 
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22.4. ábra: A menedzsment típusú szerződés kapcsolatrendszere 

A menedzsment típusú szerződések legfőbb előnyei a következőkben jelölhetők meg: 

• A kulcsrakész típusú szerződéshez hasonlóan, rövidebb lehet a megvalósítási idő az átfedési lehetőségek 

miatt, a tervezés és az építés-szerelés fázisai között. 

• A tradicionális típusú modellhez hasonlóan, könnyebben érvényre juttathatóak a módosítási igények, a 

beruházó a menedzsment-vállalkozón keresztül jelentős mértékű ellenőrzést gyakorolhat a létesítmény 

fizikai megvalósítása fölött. 

• A tradicionális típusú modellhez hasonlóan, kiválasztható az adott tevékenységhez legmegfelelőbb 

vállalkozó, amivel költség takarítható meg. 

• A kulcsrakész típusú szerződéshez hasonlóan, nincs szükség gyakorlott szervezetre, ezt nyújtja a 

menedzsment-vállalkozó, aki erre specializálódott. 

A menedzsment típusú szerződés modell legfőbb hátrányai a következők: 

• Nincs egy egyszemélyben és oszthatatlan módon felelős partner. Lényegében a beruházó a felelős a 

komplettségért, a teljesítményparaméterekért és a határidőért. Különösen igaz ez az egyszerű menedzsment-

modellre. A projektmenedzsment-modellnél a felelősség már megoszlik a beruházó és a menedzsment-

vállalkozó között. 

• A szerződéses és információs kapcsolatok átfedése nem teljes. Kisebb a koordinációs és integrációs 

képesség a kulcsrakész modellhez képest. 
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23. fejezet - A pénzügyi elszámolás 
módja 

A pénzügyi elszámolási mód, a megvalósítással összefüggő költségkockázatok eldöntésének eszköze, 

ugyanakkor a megvalósítás ellenértékének kiszámítási alapja is. A pénzügyi elszámolás módja alapvetően 

háromféle lehet (23.1. ábra): 

• ár bázisú, 

• költség bázisú, 

• cél bázisú. 

 

23.1. ábra: A különböző pénzügyi elszámolási módok 

Az ár bázisú pénzügyi elszámolási módok lényege, hogy a vállalkozói ár, a bekerülési összeg előzetesen 

rögzítésre kerül a beruházó és a vállalkozó között a szerződéskötéskor. A költségek változásából bekövetkező 

kockázatokat (infláció stb.) a vállalkozó viseli. 

A fizetendő összeg, az ár, előzetes rögzítése két alapvető formában lehetséges a következők szerint: 

• Átalányár, amikor a külső közreműködő által teljesítendő feladatmennyiség egészére egyetlen összegben 

kerül meghatározásra a fizetendő pénzérték. 

• Egységár, amikor egységnyi mennyiségek pénzértéke, ára kerül rögzítésre (például 1 m2 lakóterület vállalási 

ára). 

Az egységárakat is előzetesen rögzítik, mint az átalányárat, de nem egy összegben, hanem esetenként több száz 

egységár formájában. Az egységár típusú elszámolási módokat összefoglaló néven szokás, felmérésen alapuló 

elszámolási módoknak is nevezni. 
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Fontos, hogy az egységár típusú elszámolási módoknál és az átalányár alkalmazásakor is a munka-terjedelmek 

a vállalkozó számára előre legyenek ismertek. 

Hosszú fizikai megvalósítás esetén (3-5 év) általánosnak tekinthető a részteljesítések folyamatos elszámolása, 

ami kötődhet időszakhoz vagy mérföldkő eseményhez. Egységárak alkalmazása esetén, teljesített mennyiséget 

kell szorozni az egységárral. Átalányár alkalmazásakor, az egy összegben meghatározott ár kerül felbontásra 

százalékos formában, egyes munkafázisokhoz vagy egy-egy részegységhez rendelve. 

Az ár bázisú pénzügyi elszámolási módok legfőbb előnyei a következőkben jelölhetők meg: 

• A beruházó vagy projekttulajdonos számára a projektfeladat teljesítésének költségei előzetesen ismertek, 

eltekintve a teljesítés közben kezdeményezett módosításoktól és változtatásoktól. Ennek köszönhető, hogy a 

projekt teljesítésére vonatkozó pénzáramlási terv megbízhatóan kialakítható. 

• A beruházót nem terhelik a költségkockázatok, eltekintve a teljesítés közben kezdeményezett módosításoktól 

és változtatásoktól. 

Az ár bázisú pénzügyi elszámolási módok fontosabb hátrányai a következők: 

• Akkor alkalmazható ez az elszámolási mód, ha a létrehozandó projekteredmény pontosan ismert. Ez a 

feltétel a reális ajánlati ár megadásához szükséges. 

• Nem elég rugalmas a bizonytalanságok okozta költséghatásokkal szemben, ami a következőkben részletezett 

szélsőséges árajánlatokhoz vezet. 

• Az előre rögzített árnál a vállalkozó figyelembe veszi az összes előre látható költségét és nyereséggel is 

kalkulál. A bizonytalanságok pénzügyi következményeit tartalékkeret formájában érvényesíti az árban, 

amely sok esetben rejtett módon jelenik csak meg. Ez a beruházó (projekttulajdonos) szempontjából nehezen 

kezelhető, ezért előfordulhat a bizonytalanságok pénzügyi következményeinek túlértékelése is. 

• A vállalkozó (külső közreműködő) alulértékeli a bizonytalanságok pénzügyi következményeit, vagy nem 

kellő körültekintéssel kalkulál. Ez likviditási gondokhoz vezet, ami minőségi problémát okoz a létesítmény 

paramétereiben, illetve a beruházás (projekt) elhúzódásához vezet. 

• A rugalmatlanság következménye az is, hogy a nem várt munkakörülményeknek vagy a projekttulajdonosi 

módosításoknak, változtatásoknak a rögzített árra gyakorolt hatása erősen az alkupozíciótól függ. 

Különösen igaz ez az átalányárra, egységárak esetén egyszerűbben kezelhető a helyzet, különösen akkor, ha 

az eltérés a munkaterjedelemben nem nagyobb, mint 20-30%. 

• Az ár bázisú elszámolási módok mind az egységárak, mind pedig, az átalányár alkalmazása esetén 

kiegyenlítetlenek, azaz elől- vagy hátul-terheltek. 

• Különösen az egységárak alkalmazása esetén a vállalkozó abban érdekelt, hogy a technológiai sorban 

előbbre lévő tevékenységekre magasabb árat érjen el, azaz lehetőleg elől-terhelt legyen az elszámolási 

mechanizmus, ami a beruházási költségeket indokolatlanul megnöveli. 

• A hátul-terhelt elszámolási mechanizmus kialakulása általában az átalányár alkalmazásának a 

következménye. Ez a mechanizmus költségfinanszírozási problémához és annak a korábbiakban leírt 

következményeihez vezet vállalkozónál (külső közreműködőnél). 

• Az ár bázisú elszámolási módok esetén, a pénzügyi kockázatok zömét a vállalkozó viseli, de a valós 

kockázat megosztás mértéke rejtve marad a beruházó előtt. 

Az ár bázisú pénzügyi elszámolási módok hátrányait csökkenthetik a: 

• • a vegyes alkalmazás, 

• • a csúszó-ár klauzula. 

A vegyes alkalmazás esetén, az egyösszegű átalányár mellett egységárak is meghatározásra kerülnek. Ez 

csökkenti az átalányár merevségét, rugalmatlanságát. 
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A gyakorlatban is egyszerűen alkalmazható, ha átalányáras elszámolás esetén a munkaterjedelemben 

bekövetkező növekedés, vagy csökkenés elszámolásáról van szó. Például földgáz vezeték teljes hossza, illetve a 

lecsatlakozások száma tekintetében. 

A csúszó-ár klauzula (záradék) alkalmazásával az infláció negatív következményei védhetők ki. Így a 

vállalkozó (külső közreműködő) az ár bázisú elszámolási módok esetén az árba kevésbé épít be irreálisan 

magas rejtett tartalékokat. Csúszó-ár klauzula alkalmazásakor az aktuális árváltozás mértékét kell 

meghatározni. 

A csúszó-ár klauzula bevezetésekor a következők szerint kell rögzíteni az ahhoz kapcsolódó körülményeket: 

• az anyagár - és bérváltozások mértékét, amely fölött a klauzula érvényesíthető, 

• az előbbi adatok forrását - a szerződéses árnak azon elemeit, amelyekre nem alkalmazhatóak (fix hányad), 

illetve amelyekre alkalmazhatóak (változó hányad), 

• az időtartamot, amin belül, vagy amikor a klauzula alkalmazható. 

A költség bázisú pénzügyi elszámolási mód lényege, hogy a létesítmény fizikai megvalósításának vagy a 

projektfeladat teljesítésének teljes összege, az ár nem kerül előzetesen meghatározásra. Ebben a konstrukcióban 

csak a vállalkozói díj (a vállalkozó általános költségei és nyeresége) vagy a projektfeladat teljesítéséért a külső 

közreműködőt megillető pénzösszeg kerül rögzítésre. A beruházó a megvalósítás során felmerülő közvetlen 

költségeket térít a vállalkozó részére és fizeti számára az előre megállapított díjat. 

A vállalkozói díj megállapítása kétféle módon lehetséges: 

• költség plusz fix díj, 

• költség plusz százalékos díj. 

A pénzügyi kockázatokat szinte teljes mértékben a beruházó (projekttulajdonos) viseli, ezért fontos a 

következők figyelembe vétele: 

• A beruházó közvetlen és aktív részvétele a fizikai megvalósítási (teljesítési) folyamat ellenőrzésében. 

• A mérnök pártatlan döntőbírói szerepkörének biztosítása. 

• Mindkét fél számára hozzáférhető, áttekinthető és korrekt költség-nyilvántartási és bizonylatolási rendszer. 

• Célszerű azt is rögzíteni, hogy mely költségekre nyújt fedezetet a vállalási díj és melyek kerülnek a 

közvetlen költségek közé. 

A költség bázisú elszámolási módok előnyei a következőkben jelölhető: 

• Nem szükséges a projektfeladat teljes ismerete, mivel nem kell az ajánlati árat rögzíteni. 

• A technikailag lehetséges átfedések a megvalósítás egyes tevékenységei, fázisai között kihasználhatóak, így a 

teljesítés időtartama csökkenthető. 

• Nem okoznak gondot az előre nem látható körülményekből fakadó bizonytalanság és nem gond, ha a 

beruházó menetközben módosít, vagy változtat. 

• Könnyen érvényesíthető a gyors ár -, bérnövekedés vagy csökkenés. 

• A vállalkozó vagy külső közreműködő nem tud rejtett tartalékokat és kockázati alapokat beépíteni a 

költségek közé, hiszen az elszámolási mechanizmus korrekt. 

A költség bázisú elszámolási módok hátrányai a következők: 

• A vállalkozó nem az ésszerű költség-gazdálkodásban érdekelt - különösen nem a költség plusz százalék 

típusú elszámolási módnál. Ez egyfajta érdekellentét a vállalkozó és a beruházó között. 
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• A beruházó (projekttulajdonos) nem látja előre a létesítmény megvalósítás (projektfeladat) költségeit. Nem 

készíthető megbízható pénzáramlási terv. 

• A precíz költség-nyilvántartási és bizonylatolási rendszer kialakítása mind a beruházónál, mind pedig a 

vállalkozónál többlet-költséget jelent. 

A cél bázisú elszámolási módok kialakítását motiválta az ár- és költség bázisú elszámolási módok egyoldalú 

kockázat megosztásának kiegyenlítettebbé tétele a beruházó (projekttulajdonos) és a vállalkozó (külső 

közreműködő) között. A módszer további célja, hogy a vállalkozót jobb teljesítésre ösztönözze. 

A vállalkozó járandóságának mértékét oly módon határozzák meg, hogy egy előre rögzített célkitűzéshez 

viszonyítva a vállalkozó milyen teljesítést ér el. A célbázisú pénzügyi elszámolási mód háromféle lehet: 

• költségcél típusú, 

• határidőcél típusú, 

• paramétercél típusú pénzügyi elszámolási mód. 

A felsorolt célérték mindegyike az elsődleges projektcélokhoz kapcsolódik. Könnyen belátható, hogy a 

beruházónak érdekében állhat a kitűzött célköltséghez viszonyított kisebb költség melletti megvalósítás vagy a 

rögzített célhatáridőhöz viszonyított korábbi befejezés. 

Az előre meghatározott paramétereknél egy jobb paraméterekkel rendelkező projekteredmény is szolgálhatja a 

projekttulajdonos érdekeit. A vállalkozónak a többletteljesítményéért jelenben kifizetett többletjuttatás jövőbeni 

fedezete a többlethozam, illetve a költségmegtakarítás lehet. 

A cél bázisú pénzügyi elszámolási mód önmagában nem alkalmazható, azaz adott cél bevezetése feltételezi az 

ár bázisú vagy a költség bázisú elszámolási mód egyidejű alkalmazását. A költségcél például, csak a költség 

bázisú elszámolási móddal együtt alkalmazható. A határidőcél és a költség bázisú elszámolási mód 

kombinációja a közöttük feszülő ellentétek miatt nem szerencsés. 

A cél bázisú elszámolási módok sikeres alkalmazásának feltételei a következők: 

• A célértékek (költség, határidő, paraméter) egyértelmű és pontos rögzítése összhangban, a projektfeladatban 

megfogalmazott munkaterjedelemmel. 

• A célértéket mindig kvantitatív módon kell kifejezni és az ahhoz viszonyított teljesítést is, kvantitatív módon 

kell mérni. 

• Az alkalmazott mérési módszerek legyenek egyszerűek és rugalmasak a menet-közbeni változások 

kezelésére. 

• A cél eléréséhez kapcsolódó pénzügyi ellenszolgáltatás mértékének meghatározása. 

• A kitűzött célértékhez viszonyított jobb teljesítés elismerésének, illetve a rosszabb teljesítés 

szankcionálásának mértékét előzetesen rögzíteni kell. Ezt a számítási mechanizmust úgy kell kialakítani, 

hogy az egyaránt ösztönző legyen a vállalkozó (külső közreműködő) és a beruházó (projekttulajdonos) 

számára is. 

• A cél bázisú elszámolási módok legkritikusabb pontja maga a cél, illetve a célok időbeli értékállandósága, 

különösen magas infláció vagy a munkaterjedelem menet közbeni változtatása esetén. Ilyenkor a költség-, 

illetve a határidő célértékeket a pillanatnyi alkupozíciónak megfelelően módosítani kell. 

• Célszerű a lépcsőzetes célok bevezetése, különösen hosszú átfutási idejű projektek esetén. A lépcsőzetesen 

kialakított célértékek egy-egy céleleme hozzárendelhető a projekt megvalósítási folyamatában mérföldkőnek 

tekintett tevékenységek befejezéséhez. Ez esetben mindig csak egy rész-célérték meghatározása szükséges. 

• Különféle célbázisok együttes alkalmazásánál azokat kell választani, amelyek legkevésbé gyengítik egymás 

ösztönző hatását. 

• A beruházónak ki kell választania a domináns célt. 
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A cél bázisú elszámolási módok főbb előnyei a következőkben összegezhető: 

• Jobb teljesítményre ösztönöz. 

• Védik a vállalkozót a tiszta ár bázisú elszámolási mód potenciális nagy veszteségei ellen. 

• Védik a beruházót a tiszta költség bázisú elszámolási módok potenciálisan nagy költségnövekedési 

hajlamával szemben. Költségcél alkalmazása esetén különösen helytálló a megállapítás. 
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24. fejezet - 24. A versenyeztetési 
eljárás 

A versenyeztetés a létesítménymegvalósítási folyamat odaítélési szakaszának fő tevékenysége, melynek során a 

beruházó, az alkalmasnak minősített, vagy nem minősített vállalkozók köréből kiválasztja azt a vállalkozót, 

amellyel a létesítmény megvalósítására megállapodást hoz létre. Az előminősítés a potenciális közreműködők 

tömegéből az alkalmas közreműködők kiválasztásának módja. 

A versenyeztetési eljárás tehát a lehetséges közreműködők versenyeztetésének eszköze. Azt az eljárási 

módot jelenti, ahogyan a szűkebben értelmezett projektstratégiához (a szerződéstípusa és a pénzügyi elszámolás 

módja), pontosabban az annak alapján történő teljesítéshez az alkalmasnak ítélt közreműködők köréből a 

tényleges közreműködők kiválasztásra kerülnek. Az eljárás konkrét módját az határozza meg, ahogyan ahhoz 

az előminősítés kapcsolódik, így a versenyeztetés lehet (24.1. ábra): 

• nyílt, 

• szelektív, 

• kétszintű, 

• meghívásos. 

 

24.1. ábra: A különböző versenyeztetési módok 

A nyílt versenyeztetési eljárás legfőbb ismérve, hogy az ajánlatadás lehetősége nincs előminősítés 

megszerzéséhez kötve, így minden potenciális közreműködő számára adott az ajánlat benyújtásának 

lehetősége. Nyílt versenyeztetés esetén gyakran kerülhet sor úgynevezett utóminősítésre, amelynek tartalmi és 

formai követelményei hasonlóak az előzetes minősítéshez. További jellemzője az eljárásnak, hogy minden 

benyújtott ajánlat értékelésre kerül. 

A szelektív versenyeztetés lényege, hogy a vállalkozó ajánlatadási lehetősége az előzetes minősítés 

megszerzéséhez kötött. Ennek értelmében csak az a vállalkozó juthat hozzá az ajánlati felhíváshoz, illetve 

nyújthat be ajánlatot, amelyik az előminősítési eljárás során megfelelő minősítést nyert az adott létesítményi 

munkákra. 

A kétszintű versenyeztetés legfőbb jellemzője, hogy a vállalkozói ajánlattételre két, egymástól elkülöníthető 

lépésben kerül sor. Az első lépés több vonatkozásban az előminősítés szerepét tölti be. A kétszintű 

versenyeztetési eljárásnak a következő változatai ismertek: 
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A közvetlen fölkérésen alapuló vagy meghívásos versenyeztetés alkalmazása során a beruházó a tervezett 

létesítmény főbb paramétereinek a megadásával együtt közvetlenül kér föl ajánlattételre néhány, általában egy-

három vállalkozót. A fölkért vállalkozó és a beruházó tárgyalások során, közösen alakítják ki a részletes 

dokumentációt. A tárgyalás sorozat végére egy formálisan is benyújtott árajánlat a szerződés alapját képezi. 

Ebben a versenyeztetési formában az ajánlattételt nem előzi meg előminősítés. A fölkérés alapja az adott 

technológia kizárólagos birtoklása, a jó referencia, illetve a vállalkozó elismert „goodwill”-je. Ajánlatot csak a 

meghívott, illetve az adott meghívást elfogadó vállalkozó nyújthat be. 

A kapcsolódó szakirodalomban megtalálható a „folytonos” vagy „széria” jellegű, egymást követő 

versenyeztetési eljárás is. Lényege, hogy az ismertetett első három versenyeztetési forma valamelyikének és a 

meghívásos formának az egymást követő alkalmazásáról van szó. Több azonos egységből álló beruházási 

program esetén, a beruházó a vele előzőleg már sikeresen együttműködő vállalkozót fölkéri a beruházási 

program következő egységére vonatkozó ajánlat kidolgozására és benyújtására. 
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Összegzés 

• A projektteljesítési stratégia helyes kialakítása a sikeres projektmegvalósítás egyik előfeltétele. A szerződés 

típusa, a pénzügyi elszámolás módja, az előminősítés és a versenyeztetés a megvalósítási stratégia 

alappillérei. 

• A szerződés típusa háromféle lehet és nagyon fontos, hogy tudatos megválasztásakor az előnyök és 

hátrányok mérlegelése mellett az adott projekt és a projekttulajdonos sajátosságait is figyelembe kell venni. 

• A pénzügyi elszámolás módjának kiválasztásakor az egyes meghatározó jellemezőkön túl, az alkalmazott 

szerződés típusára is figyelemmel kell lenni. 

• Az első két pillér után kerülhet sor a potenciális külső közreműködők közül a megvalósítást végző 

közreműködők kiválasztására, azaz az előminősítésre és a versenyeztetésre. 

Önellenőrző kérdések 

1. Röviden ismertesse a teljesítési stratégia kialakításának főbb elemeit! 

2. Sorolja föl és röviden ismertesse a szerződés típusait! Tetszőlegesen választott szerződés példáján mutassa be 

a főbb előnyöket és hátrányokat! 

3. Ismertesse a pénzügyi elszámolási módok lényegét! 

4. Mit tud az ár bázisú elszámolási módok főbb jellemzőiről? 

5. Hogyan csoportosíthatóak és jellemezhetőek a versenyeztetés különböző típusai? 
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XI. rész - A projekt lezárása 

A fejezet célja: ismertetni, a projektzárás főbb elemeit, a működési próbák és a projektértékelés 

vonatkozásában, külön kitérve a projektvezetési tevékenység és a projekt sikerességének értékelési 

sajátosságaira, azaz 

• bemutatni a működési próbák alapvető célját és főbb lépéseit, 

• ismertetni a projektzárás négy típusát, 

• értelmezni és jellemezni a projektzárás egyes lépéseit, 

• bemutatni az összefoglaló jelentés és a projektzáró értekezlet lényeges tartalmi elemeit, 

• ismertetni az utóelemzés jelentőségét és meghatározó tevékenységeit. 



   

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

25. fejezet - A projekteredmény 
működési próbái, a projekt lezárása 
és értékelése 

A projekteredmény létrejöttét követően, megkezdődik annak használatba vétele, illetve működtetése. Ez azt 

jelenti, hogy egy adott szervezetfejlesztési projekt esetén a projekttulajdonosi szervezet az új struktúra alapján 

folytatja működését, vagy az adott beruházási projekt kapcsán létrejött objektum megkezdi mindennapi 

operatív működését. Mindezzel, kialakul az a kívánatos helyzet, amely a stratégiai célokban megfogalmazott 

változásokat, hosszabb vagy rövidebb idő alatt előidézi. 

A létrejövő projekteredmények többségénél a használatbavétel, a projekteredmény próbája, illetve annak 

eredményes lezárása egy sajátos folyamat eredményeként valósul meg. Az elkészült projekteredmény 

működésbe- és használatbavétele után nyílik lehetőség a projekt lezárására és a projektciklus negyedik 

fázisában foglalt utóelemzésre. 

Működési próbára nem csak a projekteredmény egészének elkészülte után kerülhet sor. Külső projektek 

esetében, az egyes közreműködői munkacsomagok befejezéseként létrejövő projekteredmény-részek működési 

próbáira is szükség van. Indokoltak a projekteredmény egyes elkészült részeinek a működési próbái az 

eredménykontroll alkalmazásakor, illetve ha a létrehozandó projekteredmény több, egymással összefüggő 

szintet tartalmaz. 

Az elkészült projekteredmény próbáinak célja annak értékelése, hogy az adott működési, környezeti 

feltételek mellett a projekteredmény milyen mértékben képes eleget tenni a megfogalmazott képességeknek, az 

előzetesen rögzített méretjellemzők és minőségi elvárások mellett. 

A létrejött projekteredmény próbái további célok megvalósulását is lehetővé teszik, a következő felsorolás 

szerint: 

• lehetőséget teremtenek a projekteredmény működtetését végző alkalmazottak és a felhasználók 

betanítására, 

• lehetőséget biztosítanak a projektcsoport által elvégzett tevékenységteljesítés komplettségének az 

értékelésére, 

• keretet biztosítanak a külső közreműködői szervezet szerződéses kötelezettségei teljesítésének értékeléséhez, 

• külső projektek esetében keretet teremtenek az átadás-átvételi folyamat számára, 

• a kulcsrakész fővállalkozó a próbák során bizonyítja, hogy eleget tett a komplettségi és garanciális 

kötelezettségeinek. 

A próbák, azaz a megfelelőség értékelése néhány esetben szemrevételezéssel vagy egyszerű méréssel is 

megvalósítható, különösen a nem funkcionális képességek esetén. A funkcióellátás értékelése a működési 

próbák során, önmagában is egy összetett folyamat eredményeként valósul meg, ami műszaki, létesítményi 

projektek esetén a következő lépések sorozataként valósítható meg (Raine et al., 1981): 

• előzetes működésbe helyezés, amikor is a különböző berendezések és részegységek funkcionális próbájára 

kerül sor, azaz a fizikai működőképesség kipróbálása történik (kapcsolható-e, nyitható-e). Ez a hidegpróba 

szakasza, az úgynevezett terhelés nélküli próba. 

• beindítás, amikor is a projekteredmény egésze fokozatosan megkezdi az üzemszerű működést. Ez a lépés a 

normál és a rendkívüli körülmények között megtartott terheléspróbákat is jelenti. 

• próbaüzem, amikor is meghatározott időtartamon keresztül mérésre és értékelésre kerül, hogy a 

projekteredmény milyen mértékben felel meg a funkcionális követelményeknek, a rögzített 

kapacitásjellemzők és minőségi elvárások mellett, az adott működési környezetben. 
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Látható, hogy a próbafolyamat önmagában is egy összetett feladatot képez. A próbák szerepe különösen külső 

projektek esetén döntő fontosságú, mivel a sikeres próbát követően a projekttulajdonosi szervezet átveszi, 

elfogadja a külső közreműködő teljesítését. A nem észlelt hiányosságok következményei már csak rendkívül 

nehézkesen érvényesíthetőek a projekttulajdonos részéről. 

A projekt lezárása és értékelése 

A projekt harmadik, úgynevezett teljesítési fázisa a sikeres próbaüzemet követően lezárható és elvégezhető a 

negyedik fázishoz tartozó utóelemzés. A projektzárás különböző, a klasszikus lezárástól eltérő megoldásait 

(Mantel et al., 2001) a következő négy típusba sorolja: 

• megszüntetés, amely azért következik be, mert a projekt sikeresen befejeződött vagy, mert a sikeres 

befejezésre nincs esély, 

• hozzáillesztés, amikor a létrejött projekteredmény, az üzemszerű működés során, egy önálló szervezeti 

egységet képez a projekttulajdonosi szervezeten belül (új termelőüzem), 

• integráció, amikor a létrejött projekteredmény, üzemszerű működése nem egy önálló szervezeti egység 

keretében valósul meg, hanem beépül a projekttulajdonosi szervezet egészébe (egy integrált 

vállaltirányítási rendszer), 

• kiéheztetés, amikor a projekt formálisan ugyan nem kerül megszüntetésre, de a finanszírozási források 

jelentős korlátozása miatt, az valójában csak részlegesen létezik (valós teljesítés nem mutatkozik). 

A projektzárás, különösen a külső projektként teljesülő, komplex és kiterjedt projekteredményt adó 

projekteknél, önmagában is értelmezhető folyamat lehet, amely során a következő lépések elvégzése 

szükséges: 

• a külső közreműködők és a projekttulajdonosi szervezet dokumentáció-szolgáltatási kötelezettségeinek 

teljesítése és a dokumentációk rendszerezése és archiválása, 

• a projektteljesítési folyamat pénzügyi helyzetének tisztázása a megoldatlan kérdések rendezése, 

• a projektteljesítési folyamat szerződésjogi helyzetének áttekintése, 

• a technikai jellegű erőforrások (anyagok, gépek, berendezések) értékesítése vagy átirányítása más feladatra, 

• a projektcsoport megszüntetése a tagok átirányítása más feladatra, 

• az összefoglaló jelentés elkészítése, 

• a projektzáró értekezlet megtartása, 

• a projektfolyamat utóelemzésének elkészítése. 

Egyszerűbb, többnyire belső projektek esetében a felsorolt lépések nem különülnek el ilyen élesen és elvégzésük 

legtöbbször a projektvezető felelősségébe tarozik. 

A projektzárás összetett folyamatának két meghatározó feladata az összefoglaló jelentés elkészítése és a 

projektzáró értekezlet lebonyolítása. E két tevékenységet tartalmi szempontból is szükséges továbbvizsgálni. 

Az összefoglaló jelentés és a projektzáró értekezlet tartalmi elemei a következő kérdéskörök köré 

csoportosíthatóak: 

• a projekt tartalmi-terjedelmi behatárolása keretében megfogalmazott projekteredmény rövid összefoglalása, 

• az előbbiek szerint elkészített idő-, erőforrás- és költségterv fontosabb adatainak bemutatása, 

• a teljesítés során a projekteredményre vonatkozó szándékos változtatások és módosítások összefoglaló 

ismertetése, 

• az eszközölt változtatások és módosítások hatása az idő-, erőforrás- és költségtervre, illetve a minőségi 

követelményekre, 
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• az aktuálisan elvárt projekteredmény és a létrejött projekteredmény összehasonlító bemutatása, 

• a projektteljesítést hátráltató, akadályozó, váratlan körülmények ismertetése, 

• a létrejött projekteredményre vonatkozó további működtetéssel, karbantartással, korszerűsítéssel kapcsolatos 

javaslatok megfogalmazása, 

• az alkalmazott projektvezetési eszközök és megoldások megfelelőségének értékelése, a projektvezetés 

tanulságainak levonása. 

A projektzáró értekezlet szempontjából a felsorolás utolsó pontja bír igazán komoly jelentőséggel. Egy több-

szereplős értékelő vita keretében sok olyan hasznos észrevétel, tanács fogalmazható meg, amely a jövőben 

tervezett és teljesített projektek kapcsán kiválóan hasznosítható. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a projekt utóelemzése nem csak a projektvezetés értékelését, hanem a projekt 

egészének az értékelését is jelenti. Mindezt figyelembe véve az utóelemzés tartalma a következőkre terjed ki: 

• a projektvezetési eszköztár alkalmazásának értékelésére, mind a projekt-specifikus vezetési képességek, 

mind pedig a humán képességek tekintetében, 

• a projektvezetés kapcsán a tanulságok levonására, a pozitívumok megerősítése, az esetleges hibák későbbi 

elkerülése érdekében, 

• a megfogalmazott tanulságok dokumentálására, biztosítva mások számára is a hozzáférést, 

• a projekt sikerességének az értékelésére, amely magában foglalja: 

• az elsődleges projektcélok (időtartam, költség, projekteredmény minősége) alapján elvégzett értékelést, 

• a projekttulajdonosi szervezet megelégedettségét vizsgáló értékelést, 

• a projektben érintett érdekcsoportok megelégedettsége alapján történő értékelést. 

Külső projektek esetében, a külső közreműködői szervezet számára is fontos az utóelemzés keretében 

elvégzett értékelés. A projektvezetés értékelése, de a projekt sikerességének az értékelése is döntő jelentőséggel 

bír a jövőbeni projektfeladatok elnyerése kapcsán. 
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Összegzés 

• A tervezett projekteredmény létrejöttét követően, a teljesítési szakasz végén, következik a projekt formális 

lezárása. Ez jelenti a teljesítési szakasz végén a projekteredmény tesztelését, azaz próbáját, illetve az 

utóelemzés részeként az értékelést. 

• Lehetőség szerint, a projekteredmény próbáira egy szisztematikusan kialakított tesztelési folyamatban kerül 

sor. Az ellenőrzés és értékelés azt kutatja, hogy az elkészült projekteredmény milyen mértékben felel meg az 

elvárásoknak, a képességek, a kapacitás és a minőség tekintetében. 

• A projektértékelés, egyrészt kiterjed a projektvezetési tevékenység komplex értékelésére és 

dokumentálására, másrészt a projekt sikerességének az értékelésére. 

• A projekt sikerességének az értékelése, a korábban megfogalmazott sikerkritériumok alapján történik. A 

sikerkritériumok esetleges szubjektív jellegéből adódik, hogy nem minden esetben végezhető el az értékelés 

közvetlenül a projekteredmény létrejötte után. 

Önellenőrző kérdések 

1. Melyek a működési próbák, tesztek főbb céljai? 

2. Sorolja fel és röviden ismertesse a működési próbák főbb lépéseit! 

3. Sorolja föl és röviden jellemezze a projektzárás fontosabb lépéseit! 

4. Melyek az összefoglaló jelentés és a projektzáró értekezlet lényeges tartalmi elemei? 

5. Mely területek értékelésére terjed ki a projekt utóelemzése? 

6. Milyen jellemzők és miért nehezítik a projekt sikerességének a megítélését? 
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XII. rész - A projektdokumentumok 

A fejezet célja: ismertetni, a projektdokumentumok készítésének célját, főbb csoportjait, tartalmi elemeit és 

formai követelményeit, részletesen kitérve a projektvezetési dokumentumokra és azok jelentőségére, azaz 

• bemutatni a technikai, jogi és projektvezetési dokumentumokat, 

• ismertetni a projekt-előkészítési és projektindítási dokumentumok tartalmi elemeit, 

• röviden bemutatni az odaítélési, a teljesítési, és a projektzárási dokumentumok lényegét, 

• megmutatni a projektdokumentumok formai követelményeit, 
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26. fejezet - A projektdokumentumok 
csoportosítása és formai 
követelményei 

Modern világunkban, egyre inkább szabályozott és dokumentált környezetben élünk. A projektek sikeres 

teljesítésének egyik feltétele a folyamatok megfelelő dokumentáltságának elérése és fenntartása. Ezt teszi 

szükségessé a felelősség és az azzal összefüggő számon kérhetőség igénye is. A projektdokumentumok 

többfélék lehetnek. 

Az új létesítményről, vagy termékről, mint projekteredményről terv készül, amit a projektmegvalósítás, majd 

később az objektum működése során is többször használni esetleg változtatni kell. A tervek és módosításuk 

dokumentálása, majd hosszú időre történő megőrzése szintén feladat. A projektek különböző szereplői közötti 

szerződéses viszonyokat, a szerződő felek jogairól és kötelezettségeiről a szerződéses (jogi) dokumentumok 

rögzítik. Talán kevésbé tűnik természetesnek, mégis állítható, hogy a projektvezetési folyamat is tervezendő 

és dokumentálandó. Ezek a dokumentumok biztosítják az előre- és visszatekintés lehetőségét, a vezetők 

számára a projektteljesítés, illetve a későbbi üzemszerű működés szakaszában. A projektvezetési 

dokumentumok fontosságát növeli, hogy azok egyfajta hivatkozási alapot is jelentenek. 

A projektekhez kapcsolódó különböző dokumentumok, azok célja és tartalma alapján a következő csoportokba 

sorolhatóak: 

• a technikai dokumentumok célja magának a projekteredménynek a rögzítése. Tartalmazzák azokat a 

funkcióhordozókat és eszközöket, amelyek szükségesek a megfogalmazott funkcionális és nem funkcionális 

elvárások - adott feltételek melletti - teljesüléséhez. Különféle tervrajzok, anyag-, eszköz- és berendezés 

listák, szabványok és egyéb specifikációk is részét képezhetik a műszaki dokumentumoknak. 

• a jogi dokumentumok célja a projektfeladat teljesítésére vonatkozó jogok és kötelezettségek szabályozása, 

külső projektek esetében a projekttulajdonosi szervezet és a külső közreműködői szervezet között. 

Szabályozzák a szerződő felek együttműködésének módját. Belső projektek esetében nincs szükség jogi 

dokumentumokra. Szerződéses megállapodások, szándék- és/vagy elfogadólevelek, az ajánlati felhívás és a 

nyertes ajánlat lehet része a jogi dokumentumoknak. 

• vezetési dokumentumok célja átláthatóvá és számon kérhetővé tenni a projektvezetés folyamatát. A 

tervezettség és dokumentáltság javítja a projektvezetés minőségét és maga a projektvezetési folyamat is 

értékelhetővé válik. 

A pozitív és negatív projektvezetési tanulságok könnyebben megállapíthatóak, a megállapítások is 

dokumentálhatóak és másokkal megoszthatóak. 

Az egyes projektdokumentumok között sok átfedés és kölcsönös összefüggés van, ezért egy adott dokumentum 

egyszerre több csoportba is tartozhat. Adott technikai-műszaki dokumentum egy része, mint a szerződés 

tárgyát rögzítő dokumentum, egyben a jogi dokumentumok közé is sorolható. 

A projektvezetési dokumentumok 

Azzal a céllal készülnek, hogy egy adott stratégiai cél elérését szolgáló projekt (projekteredmény) 

meghatározásra kerüljön. Általában több változatban készülnek, legfőbb szerepük a projektváltozatok 

előszűrésében van, még a megvalósíthatósági tanulmányok előtt. A döntés-előkészítő összefoglaló javaslat, a 

döntési javaslat indoklását is kell, hogy tartalmazza. A fontosabb dokumentumok a következők: 

• a projektbehatárolási dokumentumok: 

• funkció-cél struktúra, 

• funkcióhordozó (eszköz) struktúra, 

• tevékenységi struktúra, 
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• erőforrásterv, 

• időterv, 

• időterv, 

• a megvalósíthatósági tanulmányok, 

• döntés-előkészítő összefoglaló javaslat a teljesítendő projektváltozatra. 

A projektindítási dokumentumok 

Azért készülnek, hogy a projektfeladat és a teljesítési folyamat alapvető követelményei, részleteiben is 

ismertek legyenek, mind a projektcsoport tagjai és mind a projektvezető számára. Elkészítésükben kiindulási 

alapot jelentenek a megvalósíthatósági tanulmányokban foglalt információk, azon belül is a teljesítésre szánt 

projektváltozatot elemző részek. 

A dokumentum gyűjtemény a következő elemekből áll: 

• a projekteredmény tartalmi-terjedelmi behatárolása, 

• a projekteredmény funkcióhordozó és eszköz struktúrája (berendezések, anyagok), e két első dokumentum a 

megvalósíthatósági tanulmánytervek alapján állítható össze, de már csak a létrehozandó projekteredmény 

változatra vonatkozóan. 

• kockázatpolitikai terv, a kockázatkezelés eredményei alapján, részletesen fogalmazza meg a kockázatok és 

váratlan események kezelésének módját, 

• projektmarketing terv, a projektmarketing-eszközök alkalmazási módját és az érdekcsoportok 

kezelésének folyamatát fogalja össze. 

• erőforrásterv, 

• időterv, 

• költségterv, 

(E három terv részletessége elsősorban a projekt típusától függ, belső projektek esetén a projekttulajdonos 

részletes terveket készít, külső projekteknél ez a külső közreműködők feladata.) 

• a projekt sikerkritériumai, a kritériumrendszer kialakítása és dokumentálása a kvantitatív módon nem 

megfogalmazható projekteredmények vonatkozásában különösen fontos, (például az elkészült 

projekteredmény kapcsán a működési próba nem értelmezhető, így a sikeresség csak később értékelhető), 

• a projektszervezeti struktúra, a feladat-felelősség mátrix alapján rögzíti a projektcsoport szervezeti 

struktúráját, a projektben résztvevő csoporttagok és a projektvezető személyét, elvárt, hogy a hatásköri 

viszonyokat és a döntési mechanizmusokat is tisztázza a dokumentum, 

• projektkontroll-terv, meghatározza a folyamat- és eredménykontrollra vonatkozóan, az információgyűjtés 

és az elemzés gyakoriságát, az ezekért felelős munkatársak nevét. A szükséges korrekciós intézkedések 

szabályozása, legyen összhangban a projektszervezetre vonatkozó dokumentummal. E dokumentumban kerül 

szabályozásra, a folyamatkontroll kapcsán tartandó operatív projektértekezletek, illetve az 

eredménykontrollhoz kötődő áttekintő-értékelő értekezletek rendje, beleértve a kapcsolódó 

dokumentumokat (jegyzőkönyvek, emlékeztetők). 

• módosítási és változáskezelési eljárás, a törvényszerűen bekövetkező módosítások és változtatások 

dokumentálása azért nagyon fontos, mert azok eltéríthetik a projekteredményt a stratégia szerinti kívánatos 

projekteredménytől. A változtatásra vonatkozó döntési mechanizmus legyen összhangban a 

projektszervezetre vonatkozó dokumentummal. 

• minőségbiztosításra vonatkozó terv, az elérendő projekteredmény elvárt minőségét megalapozó 

tervdokumentáció, ami jelentősége miatt kell, hogy része legyen a projektindítási dokumentumoknak. 
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A projektvezetési folyamat átláthatóságát segíti, ha a különböző, részletesen kidolgozott projektindítási 

dokumentumok, különösen az idő-, erőforrás- és költségtervek egységes szerkezetben készülnek. 

Az odaítélési dokumentumok 

Ezen dokumentumok elkészítése csak külső projektek esetében szükséges. Az odaítélési dokumentumok 

összeállításának célja, hogy a külső közreműködők kiválasztása összhangban legyen, az adott projekt és 

projekttulajdonosi szervezet jellemzőivel. Az odaítélés dokumentumai közé a következők tartozhatnak: 

• előminősítési kritériumrendszer, 

• előminősítésre történő felhívás, 

• előminősítési kérdőív és az alkalmasságot igazoló benyújtandó dokumentációk, 

• ajánlatértékelési kritériumrendszer, 

• ajánlati felhívás, 

• szerződéses megállapodás. 

A teljesítési dokumentumok 

Segítségükkel a projektindítási dokumentum tervei összehasonlíthatóak a projektteljesítési folyamat tényleges 

helyzetével, ami lehetővé teszi a korrekciós intézkedések szükségességének fölismerését. Nem szabad 

elfelejteni, hogy a projektteljesítés folyamatát a módosítások és változtatások tovább bonyolítják, ami a 

dokumentumok jelentőségét növelik. A projekt teljesítési dokumentumainak rövid jellemzése, a projektindítási 

dokumentumoknál leírtakkal megegyezik, ezért azok ismétlése nélkül a teljesítési dokumentumok fölsorolása 

a következő: 

• a projektkontroll elemzési dokumentumai, 

• a projektértekezletek dokumentumai (koordinációs és áttekintő-értékelő értekezletek) 

• a korrekciós döntések dokumentumai, 

• a változtatások és módosítások dokumentumai, 

• a minőségellenőrzésre vonatkozó dokumentumok. 

A projektzárási dokumentumok 

Alapvető célja, a létrejött projekteredmény megfelelőségének értékelhetővé tétele, illetve a projektvezetési 

folyamat és a projekt sikerességének az értékelése. Minden eddigi dokumentumra, de különösen a teljesítési 

dokumentumokra nagy szükség van. A projektzárás tevékenységeinél leírtak alapján, az egyes 

dokumentumok tartalma már nem szorul részletesebb bemutatásra. A projektzáráshoz köthető dokumentumok a 

következők: 

• működési próbák dokumentumai, 

• az összefoglaló jelentés, 

• a projektzáró értekezlet jegyzőkönyve, 

• a projektvezetési folyamat értékelésének dokumentumai, 

• a projektsiker értékelésének dokumentumai. 

Külső projektek esetében a projektzárás további dokumentumai: 

• ideiglenes átadás-átvételi jegyzőkönyv, a sikeres működési próbákat követően készül, amikor is a 

projekttulajdonosi szervezet igazolja a próbák sikerességét és a külső közreműködőtől átveszi a működő 

projekteredményt, 
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• a garanciális időszakban előforduló meghibásodásokra vonatkozó dokumentumok, amelyekben a 

garanciális időszakban a projekt teljesítését végző külső közreműködő vétkességére visszavezethető 

meghibásodásokat és azok elhárítását szükséges rögzíteni, 

• végleges átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely a garanciális időszak leteltével készül és az előzőekben említett 

dokumentumok is szükségesek hozzá. 

A projektdokumentumok formai követelményei 

A projektdokumentumok elsődleges célja, hogy átláthatóvá, számon kérhetővé és értékelhetővé tegyék a 

projektvezetés folyamatát illetve, hogy javítsák e tevékenység minőségét. Mindezek elérése érdekében a 

projektdokumentumoknak, egy sor formai követelményt is ki kell elégíteniük, azaz valamennyi dokumentum 

vonatkozásában legyenek egyértelműek a következők: 

• a dokumentum tartalma (legyen a tartalomra egyértelműen utaló címe), 

• a dokumentum célja (előzetes tájékoztatást nyújtó, döntés-előkészítő, végleges változatot rögzítő) 

• a dokumentum elkészítésének időpontja (adott dokumentum több alkalommal is elkészülhet a projektciklus 

során), 

• a dokumentum elkészítéséhez rendelkezésre álló, illetve az ahhoz fölhasznált különböző adatok és 

információk, 

• a dokumentumot ellenőrző vagy jóváhagyó személy (az átláthatóság és a számon kérhetőség érdekében), 

• azok a személyek, akiknek meg kell kapniuk a dokumentumokat (átláthatóság, számon kérhetőség), 

• a dokumentum eredeti példányának tárolási helye, 

• elektronikus dokumentum esetében a hozzáférési jogosultság is. 

A projektdokumentumokra az átláthatóság és számon kérhetőség követelményén túl, a projektteljesítés operatív, 

azaz napi gyakorlatában is szükség van. A helyesen vezetett és kezelt dokumentumok jelentősen segítik új 

munkatársak folyamatos bekapcsolódását a projektcsoport munkájába. Ezzel együtt állítható, hogy a 

gyakorlatban dolgozó szakemberek mindenféle adminisztrációs terhet túlzónak találnak. 
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Összegzés 

• Valamennyi projekttel szembeni elvárás, hogy azok, megfelelően dokumentált keretek között kerüljenek 

teljesítésre. Indokolja ezt a sikeres projektteljesítés, a siker mértékének megállapítása, a felelősség és a 

számon kérhetőség igénye is. 

• Az elérendő projekteredmény tervdokumentációban történő rögzítése mellett, természetes igény kell, hogy 

legyen a projektvezetési dokumentumok szakszerű elkészítése és archiválása is. 

• A technikai, jogi és vezetési dokumentumok elkészítése nem igényel különleges (az eddigiektől eltérő) 

projektvezetési eszköztár alkalmazását. A projektciklus mentén, a szakszerű projektvezetési tevékenységek 

elvégzése esetén ezek a dokumentumok egyébként is létrejönnek. 

• A projektdokumentumok elkészítése során a vonatkozó tartalmi követelmények mellett, a formai 

követelmények kielégítése is fontos szempont. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a projektdokumentumok készítésének fő célja? 

2. Hogyan csoportosíthatóak és röviden jellemezhetőek a projektdokumentumok? 

3. Miért készülnek és milyen elemekből állnak a projektindítási dokumentumok? 

4. Röviden ismertesse a projektzárási dokumentumok fő célját és tartalmi elemeit! 

5. Sorolja föl és röviden jellemezze a projektdokumentumok fontosabb formai követelményeit! 
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XIII. rész - A projektvezetési 
technikák 

A fejezet célja: ismertetni, a folyamatszervezés néhány alapfogalmát, a Gantt-diagram és a hálóterv készítés 

főbb lépéseit, illetve a teljesítés időtartamával kapcsolatos főbb elemzési eljárásokat, azaz 

• bemutatni a folyamatszervezés lényegét, 

• ismertetni a Gantt-diagram alkalmazhatóságát és készítésének lépéseit, 

• értelmezni a hálótervezés fázisait és egyes lépéseit, 

• ismertetni az átfutási idő, a kritikus út és a tartalékidők lényegét, 

• bemutatni a kapcsolódó mintapéldákat és gyakorló feladatokat. 
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27. fejezet - A Gantt-diagram 

A projekt komplex tevékenységek sorozata. Ezen tevékenységek sikeres tervezéséhez és teljesítéséhez szükség 

van a folyamatszervezésben használatos menedzsment technikák ismeretére és alkalmazására. A 

folyamatszervezés alapvető módszere a modellezés. A modell a valóság leegyszerűsített, absztrakt mása, 

megfelelője. Minden folyamat működését alapvetően a transzformáció határozza meg. Minden egyes folyamat 

valamilyen állapotból valamilyen állapotba juttatja a vizsgált rendszert. 

A folyamatszervezés során leginkább használt modell a szimbolikus modell, amely a folyamatok valóságos 

elemeit, tényezőit szimbólumokkal, jelképekkel és a közöttük kialakított logikai összefüggésekkel írja le. A 

szimbolikus modellek lehetnek statikusak és dinamikusak. A folyamatszervezés gyakorlatában a dinamikus 

szimbolikus modellek alkalmazása a legelterjedtebb, mert a szöveges modelleknél gyorsabban olvashatóak és 

jobban áttekinthetőek. Nagy előnyük továbbá, hogy a tartalmi kapcsolódásokon túl felszínre kerülnek a 

logikai kapcsolatok is. A valós folyamatok lényegét egyszerűen, kevéssé félreérthetően tartalmazzák, emiatt a 

valóság követésére, az adott feladat aktualizálására és a tervtől való eltérések megállapítására is jól 

alkalmazhatóak. 

A projektekben a tevékenységfolyamat időtervének megjelenítésére általánosan alkalmazható ábrázolás 

technikai módszerek két nagy csoportja az oszlop- vagy sávdiagramok és a hálódiagramok. 

A folyamatszervezésre illetve, folyamattervezésre szolgáló rendszerek egyik legrégibb változatát Henry L. 

Gantt dolgozta ki és alkalmazta ipari termelésprogramozási feladatok megoldására. A Gantt-diagram célja 

kettős: 

• Adott folyamat egyes lépéseinek, tevékenységeinek rögzítése azért, hogy a folyamat megvalósítása teljes 

legyen. 

• A végrehajtás irányítójának segítése a terv nyomon követésében és a megvalósítás időbeli figyelésében. 

Adott folyamat modellezésének főbb lépései a következők: 

• a feladat építőelemeinek, azaz az egyes tevékenységek felsorolása azok számbavétele, 

• a tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok megállapítása, 

• az egyes tevékenységekhez tartozó idő- és erőforrás - hozzárendelés elvégzése, 

• a Gantt-diagram megrajzolása. 

A megszerkesztett diagram információ-tartalma a következőkről tájékoztat: 

• a végrehajtáshoz szükséges tevékenységekről, 

• az egyes tevékenységek kezdési és befejezési időpontjairól, 

• a tevékenységekhez tartozó idő- és erőforrás értékekről, 

• a projektfeladat átfutási idejéről (arra az esetre, ha valamennyi kritikus műveletet sikerül a becsült időtartam 

alatt megvalósítani). 

A Gantt-diagram (sávdiagram) a projekt egyes tevékenységeit egy-egy vízszintesen elhelyezkedő oszloppal 

vagy sávval jeleníti meg az időtervben. A diagram kialakításától függően az oszlopok, egy időskála alatt vagy 

fölött helyezkednek el és azok hossza arányos a tevékenységek tervezett teljesítési idejével. A diagram 

baloldalán található a tevékenységek fölsorolása. 

A diagram a tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatokat a következőkben jelöli: 

• Ha a tevékenységi oszlopok egymás mellett vannak, akkor ez azt jelenti, hogy az időben előbb (sorban 

följebb) lévő tevékenységet be kell fejezni ahhoz, hogy a követő tevékenység megkezdhető legyen. 
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• Ha a tevékenységi oszlopok egymás alatt vagy fölött találhatóak, akkor ez azt jelzi, hogy az adott 

tevékenységek párhuzamosan végezhetők. 

• Ha két tevékenységi oszlop átfedésben van, akkor ez azt fejezi ki, hogy az időben előbb kezdődő 

tevékenységet nem kell teljesen befejezni ahhoz, hogy az azt követő tevékenység teljesítése megkezdhető 

legyen. Ez az úgynevezett pozitív átfedés. 

• Két tevékenységi oszlop közötti távolság (oszlop nélküli rész) utal a várakozás mértékére, a késleltetésre 

vagy az úgynevezett negatív átfedésre. 

A tevékenységekhez rendelt erőforrások ismeretében a Gantt-diagram alapján megszerkeszthető a 

terhelésdiagram is. A terhelésdiagram vízszintes tengelyén a Gantt-diagrammal megegyező időskála, a 

függőleges tengelyén pedig a megjelenített erőforrás mértéke szerepel. 

Mintapélda Gantt-diagramra 

A projekt célja: Adott épület felújítása és bővítése négy további iroda helyiséggel. 

Feladat: A tevékenységjegyzék (27.1. táblázat) elkészítése után a Gantt-diagram és a terhelésdiagram 

megszerkesztése (27.1. ábra). 

27.1. táblázat: A tervezett tevékenységek jegyzéke az idő- és erőforrás értékekkel 
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27.1. ábra: A Gantt-diagram és a terhelésdiagram 
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28. fejezet - A hálótervezés alapjai 

A sávdiagramon az egyes részfeladatok megkezdésének és befejezésének időpontjai jól nyomon követhetőek, 

de a közöttük lévő logikai, technológiai kapcsolatok nem látszanak, ezért indokolt a hálótervek alkalmazása. A 

hálótervezés matematikai alapja a gráfelmélet. 

A hálódiagram, mint valamennyi hálótervezési módszer közös alapja speciális gráfnak tekinthető. A háló 

egyfajta végrehajtási utasítás, a megvalósítás receptje. 

A hagyományos CPM (Critical Path Method - kritikus út módszere) típusú hálók három szerkezeti elemből 

épülnek fel: 

• A tevékenység munkafolyamatot jelent, a terv jól körülhatárolható részfolyamata, amelynek meghatározott 

kezdő, illetve végállapota van (28.1. ábra). A leggyakrabban nyílban végződő folyamatos vonallal jelenítjük 

meg. 

• Az esemény a terv meghatározott, pillanatnyi állapotaként értelmezhető, készültségi foknak is nevezhető. 

Valamennyi tevékenységet egy kezdő- és egy végesemény határol. Az események a grafikonon kis körrel 

ábrázolhatók. Bármilyen méretű feladat, projekt felfogható a készültségi fokok és az őket biztosító 

munkafolyamatok sorozataként. 

• A látszattevékenység a hálók megrajzolásakor felhasznált sajátos tevékenység típus (28.2. ábra). Két 

esemény egymásutániságát fejezi ki, önmaga nem jelent konkrét munkavégzést, ezért időtartam és erőforrás 

nélküli. Grafikusan nyílban végződő szaggatott vonallal jelölik. 

 

28.1. ábra: A nyílként értelmezett „i-j” tevékenység grafikus ábrázolása 

 

28.2. ábra: A látszattevékenység megjelenítése szaggatott nyíl formájában 

A hálótervezés fontosabb szabályai a következőkben összegezhető: 

• Geometriai szabályok: soros és párhuzamos tevékenységek ábrázolása (28.3. ábra), csomópont 

megjelenése a hálóban (28.4. ábra), illetve az egyéb geometriai szabályok (28.5. ábra). 
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• A lineáris rendezés szabályai: A tevékenységek az alacsonyabb sorszámú eseményből mutatnak a nagyobb 

sorszámú esemény felé (i<j). A lineáris rendezés szabályai a háló hurokmentességét, ciklusmentességét (is) 

biztosítják. 

 

28.3. ábra: A soros (a) és a párhuzamos (b) nyílként értelmezett tevékenységek grafikus ábrázolása 

 

28.4. ábra: A csomópont megjelenése a hálón nyílként értelmezett tevékenységek esetén 

A tevékenységeket geometriai alakzatként értelmező hálódiagramokban (28.6. ábra) a téglalapokat vagy az 

ellipsziseket összekötő nyilak csupán csak a tevékenységek kapcsolódásait jelölik. Minden tevékenység 

egyetlen egy számmal azonosítható. Ebben a hálóban nincs szükség látszattevékenységek alkalmazására, mert 

a hálóterv látszattevékenység bevezetése nélkül is egyértelműen mutatja a tevékenységek közötti kapcsolatokat. 

A tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatokat jelölő nyilak tehát mindig valós tevékenységeket 

kötnek össze valós tevékenységekkel. A tevékenységek közötti átfedés vagy késleltetés jelölése ebben az 

ábrázolásmódban egyszerűbb. A két tevékenységet összekötő nyíl mentén a tervezés időegységének megfelelő 

pozitív vagy negatív előjelű számmal érzékeltethető. Ez a megoldás nagyszámú tevékenység esetén is biztosítja 

a komplikált diagram átláthatóságát. A ciklus alkalmazása ebben az ábrázolásmódban sem megengedett. 
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28.5. ábra: A hálótervezés fontosabb geometriai szabályai nyílként értelmezett tevékenységek esetén 
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28.6. ábra: A tevékenységeket geometriai alakzatként értelmező ábrázolásmód 

A tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok tisztázása érdekében a hálótervezés során is három 

kérdést szükséges tisztázni a következők szerint: 

• • Milyen közvetlenül megelőző tevékenységeket kell feltétlenül befejezni, egy adott tevékenység 

megkezdése előtt? 

• • Milyen tevékenységeket lehet egyidejűleg, egymással párhuzamosan végezni azonos időpontban 

megkezdve vagy átfedéssel? 

• • Milyen közvetlenül következő tevékenységeket lehet indítani, illetve elkezdeni egy adott tevékenység 

befejezése után? 
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29. fejezet - A hálótervezés fázisai 

A hálótervezés első fázisa a logikai tervezés, amelynek alapvető funkciója a tervezés alapjául szolgáló 

hálódiagram elkészítése, melyhez szükség van a feladatok összességét tartalmazó úgynevezett 

tevékenységjegyzékre (29.1. táblázat). 

29.1. táblázat: A logikai tervezéshez szükséges tevékenységjegyzék. 

 

A tevékenységek azonosíthatósága érdekében minden tevékenységet legalább az egyik elemében különböző 

számpárossal kell jelölni, különben a párhuzamosan teljesíthető tevékenységek megkülönbözhetetlenné válnak. 

A helyesen jelölt tevékenységek ismeretében a háló elkészíthető (29.1. ábra). 

 

29.1. ábra: A tevékenységjegyzék alapján összeállított hálóterv 

A hálótervezés második fázisa az időtervezés, amely a következő lépésekből áll: 

• a feladat (projekt) kezdési és befejezési időpontjának meghatározása, 

• a tevékenységek időbecslése, kezdési és befejezési időpontjának megállapítása, 

• a feladat (projekt) átfutási idejének meghatározása, 

• a kritikus tevékenységek azonosítása, a kritikus út kijelölése, 

• az időtartalékok meghatározása. 

A második fázis lépéseinek, feladatainak rövid leírása a következő: 

• A projekt kezdési és befejezési időpontjának meghatározása: Az adott feladat vagy projekt befejezési 

időpontja a projektet kezdeményező projekttulajdonos (beruházó) stratégiai célja alapján határozható meg. 

A külső közreműködő (vállalkozó) számára ez az időpont korlátként rögzített az ajánlati felhívásban, illetve a 
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szerződésben. A feladat lehetséges kezdési időpontját mindkét említett szereplő annak mérlegelésével 

állapíthatja meg, hogy mikorra adottak a projektteljesítés megkezdésének különböző feltételei például, az 

engedélyek, szerződések, erőforrások. 

• A tevékenységek időbecslése, kezdési és befejezési időpontjuknak megállapítása: A tevékenységek 

időbecslése: időtartamok megadása, amelyek alatt várhatóan elvégezhetőek az egyes részfeladatok. Az 

időbecslés módszere alapvetően kétféle lehet: 

• határozott időtartamú, CPM („Critical Path Method” azaz „kritikus út módszer”) amikor minden egyes 

tevékenységhez egy konkrét időtartam kerül hozzárendelésre, 

• határozatlan időtartamú, PERT-eljárás (Program Evaluation and Review Technique) amikor a 

tevékenységidők valószínűségi változóként értelmezettek így optimista, pesszimista, legvalószínűbb 

időtartam kerül megadásra. 

Az időtervezés következőkben bemutatásra kerülő lépései a CPM hálóra, azaz a határozott időtartamú 

tervezésre vonatkoznak! 

A tevékenységek kezdési és befejezési időpontjának meghatározásához a kiindulási pontot a projekt kezdési 

időpontja adja meg, ami nem más, mint az időtervben foglalt első tevékenység legkorábbi kezdési időpontja, 

angolul (ES) rövidítéssel jelölhető. Jelentése „earliest start” legkorábbi kezdés. Ehhez az időponthoz 

hozzáadva az első tevékenység tervezett teljesítési időtartamát, az első tevékenység legkorábbi befejezési 

időpontja adódik. Angolul (EF) rövidítéssel jelölhető, jelentése „earliest finish” azaz legkorábbi befejezés. 

Könnyen belátható, hogy ezen utóbbi időpont a második (követő) tevékenység legkorábbi kezdési időpontja 

(ES) is. Ezen második tevékenység legkorábbi kezdési időpontjához hozzáadva a második tevékenység 

tervezett teljesítési időtartamát, a második tevékenység legkorábbi befejezési időpontja, illetve a harmadik 

tevékenység (ES) időpontja válik ismertté. Ez a kalkulációs módszer a projektfeladat legutolsó 

tevékenységének legkorábbi befejezési időpontjáig (EF) folytatható. 

A hálótervezéssel foglalkozó szakirodalmak egyes események legkorábbi bekövetkezési időpontjait (ES és EF) 

a tx
(0) jelöléssel azonosítják, ami az x-edik esemény legkorábbi teljesülését jelenti. 

• A feladat (projekt) átfutási idejének meghatározása: A feladat vagy projekt átfutási ideje a kezdéstől a 

befejezésig szükséges időtartam. Meghatározásához az egyes események legkorábbi bekövetkezési 

időpontjainak ismerete szükséges. 

Az ES és EF értékek hálón történő meghatározásának fontosabb szabályai a következőkben összegezhetőek 

(29.2. ábra): 

• elölről kell hátrafelé haladni a hálón, 

• összegeket képezve, a kezdő esemény legkorábbi bekövetkezési időpontjához hozzá kell adni a tevékenység 

elvégzésének idejét, ami megadja a záróesemény legkorábbi bekövetkezését, 

• csomópontnál (több tevékenységnek ugyanaz a záró-, illetve nyitóeseménye) a befutó értékek közül a 

legmagasabbat kell alapul venni a továbblépéshez, 

• a kapott összegek a nyíl hegyénél lévő eseményre vonatkoznak. 
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29.2. ábra: Az ES és EF, azaz tx
(0) értékek meghatározása a hálón, az átfutási idő 9 hét 

• A kritikus tevékenységek azonosítása, a kritikus út kijelölése: A kritikus tevékenységek meghatározása, 

illetve a kritikus út kijelölése érdekében az előzőekben ismertetett előrehaladó kalkuláció mellett, szükség 

van visszafelé haladó kalkulációra is. 

A visszafelé számolással meghatározható a tevékenységek legkésőbbi befejezési, illetve legkésőbbi kezdési 

időpontjai. Angolul (LF) rövidítéssel jelölhető „latest finish” a legkésőbbi befejezés, illetve (LS) rövidítés 

jelöli, „latest start” a legkésőbbi kezdést. A projektfeladat tervezett befejezési időpontja, az elkészített 

időterv legutolsó tevékenységének legkésőbbi befejezési időpontja (LF). Ebből az időpontból levonva az adott 

tevékenység tervezett teljesítési időtartamát, adódik a legutolsó tevékenység legkésőbbi kezdési időpontja (LS). 

Ezen időpont egyben az utolsó előtti tevékenység legkésőbbi befejezési időpontja (LF) is. 

Ez a visszafele folytatott kalkulációs módszer egészen a projektfeladat legelső tevékenységének legkésőbbi 

kezdési időpontjáig (LS) folytatható. 

A kapcsolódó szakirodalomban az egyes események legkésőbbi bekövetkezési időpontjait (LF és LS) a tx
(1) 

jelöléssel azonosítják, ami az x-edik esemény legkésőbbi teljesülését jelenti. 

Megállapítható tehát, hogy az (LF) és (LS) értékek hálón történő meghatározása, mindenben ellentétes, az 

(ES) és (EF) értékek meghatározásához leírt szabályokkal (29.3. ábra), azaz: 

• hátulról kell előrefelé haladni a hálón, 

• különbségeket képezve, a záró esemény legkésőbbi bekövetkezési időpontjából le kell vonni a tevékenység 

elvégzésének idejét, ami megadja a nyitóesemény legkésőbbi bekövetkezését, 

• csomópontnál (több tevékenységnek ugyanaz a záró-, illetve nyitóeseménye) a befutó értékek közül a 

legkisebbet kell alapul venni a továbblépéshez, 

• a kapott különbségek a nyíl kezdőpontjánál lévő eseményre vonatkoznak. 
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29.3. ábra: Az LF és LS, azaz tx
(1) értékek meghatározása a hálón 

Az előzőekben bemutatott előrehaladó és visszafelé haladó kalkuláció eredményeként minden tervezett 

tevékenység kapcsán négy időpont áll rendelkezésre (ES, LS, EF, LF). Ezek ismeretében lehetővé válik annak 

megállapítása, hogy az adott tevékenység kritikus-e vagy sem. Ehhez minden egyes tevékenység esetében 

képezni kell a két kezdési időpont és a két befejezési időpont különbségét. 

LS - ES = LF - EF=TF 

Ahol, az angol (TF) rövidítéssel jelölhető a „total slack”, azaz teljes csúszási időtartam, vagy teljes 

tartalékidő. Ha a képzett különbségek megegyeznek nullával, akkor az adott tevékenység kritikus 

tevékenység, hiszen a teljesítésében bekövetkező csúszás, csúsztatni fogja a teljes feladat (projekt) befejezését, 

azaz a legutolsó tevékenység (LF) időpontját (29.2. táblázat). 

29.2. táblázat: A kritikus tevékenységek meghatározása 

 

A kritikus út a kritikus tevékenységek láncolata. A kritikus úton fekvő tevékenységek ismerete azért fontos, 

mert a feladat átfutási idejét ezen tevékenységek összes időigénye szabja meg. Ha tehát a kritikus tevékenységek 

közül, valamelyik nem a tervezett időtartam alatt készül el, az a feladat (projekt) egészének átfutási idejét 

megváltoztatja (29.4. ábra). 

 

29.4. ábra: A kritikus út jelölése a hálón 
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30. fejezet - Az időtartalékok 
meghatározása 

A hálótervezés második fázisának az időtervezésnek a négy lépése közül az utolsó, negyedik lépés az 

időtartalékok meghatározása. Általában igaz, hogy a hálónak nem minden egyes tevékenysége kritikus 

tevékenység. Ennek megfelelően, a tervezett tevékenységek végrehajtása során, a következő időtartalékok 

állhatnak rendelkezésre: 

• a teljes, 

• a szabad, 

• a feltételes és 

• a független időtartalék. 

Az időtartalékok értelmezése és rövid jellemzése a következők szerint foglalható össze: 

• A teljes időtartalék. A maximális vagy teljes időtartalék megadja, hogy az adott tevékenység időtartama 

hány időegységgel növelhető, illetve megkezdése hány időegységgel tolható el anélkül, hogy az egész terv 

befejezése eltolódna. Ebben az esetben feltételezve, hogy a megelőző tevékenységek a lehető legkorábban 

fejeződtek be és a következő tevékenységek időtartamát betartjuk. Másképp fogalmazva egy adott eseményig 

terjedő leghosszabb és legrövidebb út különbsége. 

A teljes tartalékidő tehát azt az időtartamot jelöli, amelyen belül a folyamat időtartamát növelni lehet anélkül, 

hogy ezzel a kritikus út megváltozna. Függőséget fejez ki a kritikus és nem kritikus tevékenységek között. 

A teljes időtartalékot – amint az előzőekben már olvasható volt - teljes csúszási időtartamnak (TF) is nevezik 

angolul, meghatározása a kritikus tevékenység meghatározásából a már ismert összefüggéssel történhet: Teljes 

időtartalék TI = LS - ES = LF – EF (30.1. ábra) 

• A szabad időtartalék. A szabad időtartalék megadja, hogy az adott tevékenység időtartama hány 

időegységgel növelhető, illetve megkezdése hány időegységgel tolható el anélkül, hogy veszélybe kerülne a 

következő tevékenység megkezdésének legkorábbi lehetséges időpontja. Ebben az esetben feltételezve, 

hogy a megelőző tevékenységek a lehető legkorábban fejeződnek be. 

A szabad tartalékidő a követő tevékenység legkorábbi kezdete és a vizsgált tevékenység legkorábbi 

befejezése közötti különbséggel egyenlő. A nem kritikus tevékenységek közötti függőséget fejezi ki. Szabad 

időtartalék csak olyan eseménynél lehet, ahol legalább két tevékenység végződik. Szabad időtartalék SZI = 

ESkövető - EFvizsgált (30.2. ábra). 
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30.1. ábra: A teljes időtartalék (TI) 

 

30.2. ábra: A szabad időtartalék (SZI) 

• A feltételes időtartalék. A feltételes időtartalék megadja, hogy az adott tevékenység időtartama hány 

időegységgel növelhető, illetve megkezdése hány időegységgel tolható el anélkül, hogy az egész projektterv 

befejezése eltolódna. Ebben az esetben feltételezve, hogy a megelőző tevékenységek a lehetséges legkésőbbi 

időpontban fejeződtek be. A feltételes időtartalék az egész út minden tevékenységére vonatkozik, ha 

azonban valamely tevékenység kezdésénél felhasználjuk, akkor az út további tevékenységei számára nem 

szabad időtartalék. (30.3. ábra) 
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30.3. ábra: A feltételes időtartalék (FeI) 

• A független időtartalék. A független időtartalék megadja, hogy az adott tevékenység időtartama hány 

időegységgel növelhető, illetve megkezdése hány időegységgel tolható el. Ebben az esetben feltételezve, hogy 

a megelőző tevékenységek a legkésőbbi időpontban fejeződnek be, a következők pedig a legkorábbi 

időpontban kezdődnek. 

A független időtartalék csak akkor jön létre, ha a megelőző tevékenység legkésőbbi befejezése és a 

rákövetkező tevékenység legkorábbi kezdése közötti különbség nagyobb, mint a vizsgált tevékenység y (i,j) 

ideje. A FüT mindenkor felhasználható anélkül, hogy ezzel a többi tevékenység tartalék idejét csökkentenénk, 

vagy a befejezés határidejét veszélyeztetnénk. Kihasználása mindig célszerű. Független időtartalék FüT = 

ESkövető - LFvizsgált (30.4. ábra) 

 

30.4. ábra: A független időtartalék (FüI) 

Az időtartalékok (30.5. ábra) elosztásakor először célszerű felhasználni a független, majd „újraszámolás” után 

a szabad időtartalékokat. Kis-számú tevékenységek esetében az elosztást megkönnyítheti a sávdiagram-szerű 

ábrázolásmód. Ilyenkor ugyanis az egyes tevékenységek mintegy csúsztathatók a meglévő időkorlátok 

figyelembe vételével. 
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30.5. ábra: A független időtartalék (FüI) 
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31. fejezet - Mintapélda hálótervre 

A projekt célja: Adott épület felújítása és bővítése négy további iroda helyiséggel. 

Feladat: A tevékenységjegyzék (31.1. táblázat) elkészítése után a hálódiagram (31.1. ábra) megszerkesztése, 

az átfutási idő, a kritikus út és a teljes tartalékidők meghatározása (31.2. táblázat), a kritikus út jelölése a hálón 

(31.2. ábra). 

31.1. táblázat: A tervezett tevékenységek jegyzéke az időértékekkel 

 

 

31.1. ábra: A hálódiagram az időértékekkel 

31.2. táblázat: Az átfutási idő, a kritikus tevékenységek és a teljes tartalékidő meghatározása 
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LS-ES=LF-EF=S Az átfutási idő: 21 nap 

 

31.2. ábra: A hálódiagram a kritikus út megjelölésével 

Gyakorló feladatok 
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2. FELADATSOR 

 

3. FELADATSOR 
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4. FELADATSOR 



 Mintapélda hálótervre  

 133  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



   

 cxxxiv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Összegzés 

• A jó terv a projektek esetében a sikeres teljesítés alapja. Mivel a projektek egymásra épülő szisztematikus 

tevékenységek, ezért szakmai szempontból a folyamatszervezés feladatkörébe tartoznak a kapcsolódó 

szervezési feladatok. 

• A két legismertebb hagyományos folyamattervezési technika, a Gantt-diagram és a hálótervezés. A Gantt-

diagram az egyszerűbb esetekben használható, amikor a teljes projekt tevékenységeinek ütemezése 

viszonylag könnyen áttekinthető. 

• A hálótervezés alkalmazása akkor indokolt, amikor a tevékenységek közötti logikai-időrendi kapcsolatok 

korrekt megjelenítésének is szerepe van. Mindkét eljárás egy sor olyan információt eredményez, amelyek az 

operatív munkában igen hasznosak. 

• Az egyes ábrázolásmódok tehát, nem azonos képességekkel rendelkeznek, de bármelyik formában is készül 

az időterv, annak elemzése révén megállapítható a teljesítési folyamat egészének időtartama. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen ábrázolás-technikai megoldásokkal készíthető el a projekt időterve? 

2. Hogyan határozható meg az egyes tevékenységek logikai-függőségi kapcsolata? 

3. Hálótervezés során, melyek az időtervezés fázisának főbb lépései, hogyan jellemezhetőek röviden? 

4. Hogyan határozható meg és értelmezhető a projekt átfutási ideje? 

5. Hogyan határozható meg és értelmezhető a kritikus tevékenység és a kritikus út? 

6. Melyek, hogyan értelmezhetőek és ábrázolhatóak a különböző tartalékidők? 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

XIV. rész - A projektvezetés 
számítógépes támogatása 

A fejezet célja: ismertetni, a projektmenedzsmentet támogató programcsomagok jelentőségét, főbb jellemzőit, 

kitérve a szoftverek funkcionális elemeire, illetve a programcsomag kiválasztásának szempontjaira, azaz 

• bemutatni a projekttámogató szoftverek jelentőségét és típusait, 

• ismertetni az alkalmazás előnyeit, esetleges hátrányait, 

• értelmezni és jellemezni a különböző funkcionális és egyéb képességeket, 

• bemutatni a programcsomagok kiválasztását befolyásoló főbb szempontokat, 

• rendszerezni és ismertetni a különböző kiválasztási kritériumokat. 
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32. fejezet - A projekttámogató 
szoftverek jellemzői 

A projektvezetést támogató programcsomagok iránti érdeklődés világszerte megnőtt. A különböző 

projektvezetési technikák, módszerek és eljárások mellett, a számítógépes programok jól felhasználhatóak a 

projektek komplex feladatainak áttekintésében, ütemezésében és a döntések előkészítésében. 

Már a projektkialakítás fázisában is szerephez juthat a tevékenységek, résztevékenységek lebontásánál, 

rendszerezésénél, a közreműködő szervezetek kapcsolatainak meghatározásánál, a felelősségi- és hatáskörök 

rögzítésénél. A tevékenységek ütemezésével, a határidők, az erőforrások és a költségek tervezésével megbízható 

kiindulási alapot teremt a projekt teljesítéséhez. Adott programcsomag segítségével könnyen követhető a 

projekt előrehaladása és az idő- vagy költségtervet érintő eltérések oka is vizsgálható. A projekt szereplői 

közötti információáramlást is támogatja a célszerűen kialakítható és megjeleníthető hagyományos és 

elektronikus jelentések formájában. 

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a projektvezetés, mint mesterség, sokkal összetettebb feladatot jelent, 

mintsem valamely korszerű keretprogram használata. A számítógépes szoftver alkalmazása során – hasonlóan 

egyéb mérnöki területekhez – a teljesítendő projekt modellje kerül kialakításra, a számítógép segítségével. A 

felállított modell elemzése alapján készülnek el a különböző táblázatok és diagramok, amelyek a projektterv 

legfontosabb adatait tartalmazzák és szemléltetik. Ezzel együtt, a komplex projektterv és annak teljesítése 

mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból sokkal többet jelent, mint adott szoftver bemeneti és 

kimeneti adatainak összessége. 

A számítógépes projekttámogató eszközök használatával minden egyes önálló projektre meghatározható: 

• mely tevékenységeket kell végrehajtani a projektcélok eléréséhez, 

• mikor kell az egyes tevékenységeket elvégezni, 

• milyen következményekkel jár, ha az egyes tevékenységek nem készülnek el a tervezett ütemezés szerint, 

• ki fogja elvégezni az egyes feladatokat, 

• milyen erőforrások fölhasználása szükséges, 

• milyen költségekkel jár mindez. 

A megfelelően működtetett projektvezetési rendszer önmagában még nem jelenti a projekt sikerességét, de a 

kudarc kockázatát jelentős mértékben csökkentheti. A projektek számítógépes támogatása megkönnyíti a 

projektmenedzserek munkáját, de nem helyettesítheti a felelősségteljes döntést. 

A projekttámogató szoftverek alkalmazása segít: 

• hatékonyan és következetesen ütemezni az egyes tevékenységeket és erőforrásokat; 

• megjeleníteni és bemutatni a projekttervet különböző, tetszőleges formában; 

• nyomon követni a munkafolyamatokról, az időtartamokról és a projekt erőforrásigényéről gyűjtött 

információkat; 

• cserélni a különböző projektadatokat; 

• kommunikálni a projekt erőforrásaival és a projekt szereplőivel. 

A projektek számítógépes támogatására egy sor szoftver képes. A számítógépes programok két nagyobb 

csoportba sorolhatóak az alkalmazási lehetőségük terjedelme szerint: 

• speciális programcsomagok, 

• általános projektvezetési programcsomagok. 
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A két különböző programcsomag jellemzése a következők szerint lehetséges: 

• a speciális programcsomagok azok, amelyek a kvantitatív projektvezetési eszköztár egy meghatározott 

eszközének alkalmazására biztosítanak lehetőséget. A leggyakoribb ilyen programok, a projekt pénzügyi 

megtérülési mutatóit érintő kockázatok elemzésére képesek. Ezen alapvető funkcionális képesség mellett, 

további funkcionális képességekre is szükség van, a program működését segítendő: 

• a projektteljesítést áttekintő idő-, erőforrás- és költségterv elkészítése, 

• a projektteljesítés és az üzemszerű működés során jelentkező pénzáramlás tervezése, 

• megtérülési kalkulációk elvégzése. 

• az általános projektvezetési programcsomagok nem rendelkeznek a kockázatelemzés képességével, de ha 

mégis, akkor az a projektteljesítés időtartamát és a teljesítés költségeit érintő kockázati tényezők hatásának 

elemzésére alkalmas. Ezen programcsomagok többsége az idő-, erőforrás- és költségterv kialakításában, a 

folyamatkontrollban és a korrekciós intézkedések miatti tervmódosításokban nyújtanak igazi segítséget. 

• Az általános projektvezetési programcsomagok - az esetek többségében - következőkben fölsorolt 

funkcionalitásokkal rendelkeznek: 

• a projekt teljesítésére vonatkozó időterv összeállítása: 

• a tevékenységek értelmezése és azonosítása (lista vagy struktúra), 

• a tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok értelmezése, 

• a tevékenységek teljesítési időtartamának és erőforrásigényének kezelése, 

• a naptár funkció, azaz a heti munkanapok, napi munkaórák számának értelmezése, (napi, heti vagy havi 

bontás), 

• az erőforrások nyilvántartása, a költségek és a rendelkezésre állás korlátozásának lehetősége, az erőforrás-

allokáció prioritásai, erőforrás-kiegyenlítés, 

• az időterv ütemezése és elemzése, 

• kezdési és befejezési időpontok (ES, LS, EF, LF), 

• kritikus út meghatározása, rövidítési lehetőségek, 

• a költségterv összeállítása az egyes tevékenységek alapján, a teljes projektre vagy adott 

tevékenységcsoportra, a folyamatkontrollban alkalmazott létrehozott érték (BCWP) mérőszámának 

kialakítása, a költségek alakulásának értékelése és előrejelzése, 

• a folyamatkontrollban alkalmazott értékelések elkészítése, az erőforrások fölhasználására vonatkozó 

információk képzése, 

• az időterv grafikus megjelenítése, 

• oszlopdiagram és hálóterv formájában, 

• a kritikus út jelölése, 

• a változtatás gyors elvégzése, 

• átváltás az egyes ábrázolási módok között, 

• az integrációs képesség, azaz a szoftvercsomag képes információt átvenni más programcsomagtól, illetve 

átadni információt más programcsomagnak, 

• biztonsági funkció, azaz megakadályozható az információkhoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve a tervek, 

adatok jogosulatlan módosítása is. 
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Az általános felhasználásra alkalmas és megfelelő kapacitásjellemzőkkel bíró projektvezetési 

programcsomagok számos előnyhöz juttathatják a projektmenedzsereket a következők szerint: 

• lehetőség nyílik, akár több ezer tevékenységből álló, komplex projektek tervezésére és 

folyamatkontrolljának gyors és naprakész információt biztosító elvégzésére, 

• több száz projekt együttes kezelése és áttekintése oldható meg egyidejűleg, 

• adott projektfeladat teljesítésére különböző változatok alakíthatók ki és kiválasztható a leginkább megfelelő 

változat is a szimulációs lehetőségnek köszönhetően, 

• növelhető az elérhető pontosság és gyorsaság a tervezésben és a folyamatkontrollban is, ami a nem 

szándékolt eltérések gyorsabb felismerését segíti, 

• az eredménykontroll és a folyamatkontroll eredményeként létrejövő változtatások és módosítások, illetve a 

korrekciós intézkedések könnyebben és gyorsabban átvezethetőek a különböző tervekben, 

• a projektekkel kapcsolatban nagy mennyiségű információ tárolható, ami részletes és megalapozott 

utóelemzést tesz lehetővé, leginkább a projektvezetési folyamatokat illetően. 

Az előnyös hatások mellett, a projektvezetési programcsomagok kevésbé tudatos alkalmazása hátrányos 

vonásokat is hordoz, amelyek a következőkben jelentkezhet: 

• a projektmenedzserek egy része túlzott mértékben támaszkodik a szoftverekre, egyfajta csodaszerként 

tekint azokra, azaz a projekt igazi menedzselése helyett a programcsomag kezelésére összpontosít, 

• a programcsomagok rendszeres használata háttérbe szoríthatja a nem kvantitatív eszköztár alkalmazását, 

ami növeli a második típusú hibák megjelenésének gyakoriságát, 

• a programcsomagok igen jelentős része a meglehetősen komplex projektek tervezésére és 

folyamatkontrolljára alkalmas. Ez késztetést teremt valamennyi lehetséges dokumentum előállítására még 

az egészen egyszerű projektek esetében is, ami viszonylagos információ-túlterhelést eredményezhet, elvonva 

a projektvezetők figyelmét a menedzseri munka humán vonatkozásaitól. 
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33. fejezet - A projekttámogató 
szoftverek kiválasztása 

Az általános projektvezetési programcsomagok száma napjainkban száznál is több, ezért a tudatos választás 

közülük meghatározó jelentőséggel bír. A különböző szerzők hol szűkebben, hol pedig tágabban fogalmazzák 

meg a választást befolyásoló szempontok körét. Gido és Clements (1999) a következőket tartják a 

legfontosabbaknak: 

• a szoftvercsomag kapacitása (maximális tevékenységszám adott projekten belül, az egy időben kezelhető 

projektek száma), 

• a felhasználói dokumentációk könnyű használhatósága (logikus felépítés, részletezettség, mintapéldák), 

• a könnyű használhatóság (menüstruktúra, adatbeviteli és módosítási lehetőségek), 

• a funkcionális képességek (fontos funkciók, tervkészítés), 

• az integrálhatóság (kommunikáció más rendszerekkel), 

• a működtetésre vonatkozó követelmények (hardver, szoftver környezet), 

• a folyamatkontrollban alkalmazott értékelések elkészítése (elemzések fajtái, részletezettség), 

• a biztonság (hozzáférés, adatok módosíthatósága), 

• a szállító által nyújtott egyéb szolgáltatások és azok költsége. 

Az alkalmazandó programcsomag kiválasztása során a vizsgálandó kritériumrendszert célszerű a következő 

három nagyobb kategóriába sorolni (33.1. ábra): 

• a funkcionális képességek, 

• a funkcióellátás jellemzői és feltételei, 

• az egyéb szolgáltatások és ökonómiai jellemzők. 

A vizsgált funkcionális képességek további, részletesebb megismeréséhez a kategórián belül, megfogalmazható 

három nagyobb csoport a következők szerint (33.2. ábra): 

• a projektteljesítési tervek elkészítésével kapcsolatos funkcionális képességek, 

• a folyamatkontrollban szükséges elemzések és jelentések elkészítésével kapcsolatos képességek, 

• az egyéb funkcionális képességek. 
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33.1. ábra: A programcsomag kiválasztásakor vizsgált kritériumrendszer 

 

33.2. ábra: A programcsomag kiválasztásakor vizsgált funkcionális képességek 

A funkcióellátás jellemzőit és feltételeit részletesebben vizsgálva a kategórián belül ismét megfogalmazható 

három nagyobb csoport a következők szerint (33.3. ábra): 

• a kapacitásjellemzők, 

• a funkcióellátás részletezettségének mértéke, 

• a hardver környezet és operációs rendszer, amely a programcsomag funkcionális működését biztosítja. 
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Az egyéb szolgáltatások és ökonómiai jellemzők csoportját tovább vizsgálva megállapítható, hogy a 

kategórián belül három nagyobb csoport azonosítható, a következők szerint (33.4. ábra): 

• a használhatóság egyszerűségének mértéke, amely objektív és szubjektív elemeket is tartalmazhat, 

• a szállító által biztosított szolgáltatások tartalma és minősége, 

• a szoftvercsomag ára és a járulékos költségek alakulása. 

 

33.3. ábra: A programcsomag kiválasztásakor vizsgált funkció-ellátási jellemzők és feltételek 

 

33.4. ábra: A programcsomag kiválasztásakor vizsgált egyéb szolgáltatások és ökonómiai jellemzők 
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Összegzés 

• A számítógépes programcsomagok jól felhasználhatóak a projektek komplex feladatainak áttekintésében, 

ütemezésében és a döntések előkészítésében. A megfelelően működtetett projektvezetési rendszer 

önmagában még nem jelenti a projekt sikerességét, de a kudarc kockázatát jelentős mértékben csökkentheti. 

• A projektek számítógépes támogatására egy sor szoftver képes. A programok két nagyobb csoportba 

sorolhatóak az alkalmazási lehetőségük és terjedelmük szerint, speciális és általános projektvezetési 

programcsomagok közé. 

• Az általános felhasználásra alkalmas és megfelelő kapacitásjellemzőkkel bíró projektvezetési 

programcsomagok számos előnyhöz juttathatják a projektmenedzsereket, de nem szabad elfelejteni, hogy 

a kevésbé tudatos alkalmazás hátrányos vonásokat is magában hordoz. 

• Az általános projektvezetési programcsomagok száma napjainkban száznál is több, ezért a tudatos választás 

közülük meghatározó jelentőséggel bír. A komplex kritériumok a funkcionális képességek, a funkcióellátás 

jellemzői és feltételei, illetve az egyéb szolgáltatások és ökonómiai jellemzők köré rendszerezhetőek. 

• A projektek számítógépes támogatása megkönnyíti a projektmenedzserek munkáját, de nem helyettesítheti a 

felelősségteljes döntést. Nem szabad azt sem elfeledni, hogy a projektvezetés, mint mesterség, sokkal 

összetettebb feladatot jelent, mintsem valamely korszerű keretprogram használata. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a projekttámogató szoftverek jelentősége? 

2. Milyen feladatok megoldásában segítenek a projekttámogató szoftverek? 

3. Hogyan csoportosíthatóak és jellemezhetőek a projekttámogató szoftverek? 

4. Milyen funkcionalitásokkal rendelkeznek az általános projektvezetési programcsomagok? 

5. Milyen előnyöket és hátrányokat hordoz a projekttámogató szoftverek alkalmazása? 

6. Milyen szempontok és hogyan befolyásolják az egyes programcsomagok közötti választást? 
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Videó 

Mit jelent az, hogy valakinek PMP minősítése van és miért éri ez meg?  

Hogyan éedemes felkészülni a PMP vizsgára?  

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3989,Projektmenedzsment_1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3990,Projektmenedzsment_2
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