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1. fejezet - A projektmenedzsment 
elméleti keretei 

1. Projektelméleti alapok 

1.1. A projekt értelmezése 

Először is kezdjük egy jó hírrel! Ön már most sokkal többet tud a projektek világáról, mint gondolná. Tudta-e, 

hogy egy sikeres nyelvvizsga, egy diplomamunka megírása, egy házfelújítás vagy építés, egy családi utazás 

külföldre vagy a barátokkal jól megszervezett biciklitúra a Balaton körül, egy esküvő, sőt a kedvenc videoklipje 

is (amit lehet, hogy éppen az imént nézett meg a VIVA Chart Show 40 toplistáján) projektnek tekinthető, még 

ha nem is mindig nevezzük így? Hogy miért? Mert megfelelnek a projekttel szemben támasztott 

alapkövetelményeknek, melyeket a projektek szakirodalma a következő pontokban határoz meg: 

• Pontosan meghatározott célja van (Kattintson a kérdőjel ikonjára!)(Valamilyen problémát szeretnénk 

megoldani vagy ötletet valóra váltani, és ennek érdekében teszünk erőfeszítéseket. Minél fontosabbnak 

érezzük a megvalósítandó célt, annál inkább cselekvésre ösztönöz bennünket.) 

• Tevékenységek sorozatával végrehajtható(Lépésről lépésre haladva jutunk közelebb a kitűzött célunkhoz, 

először végiggondoljuk az előttünk álló feladatainkat, megtervezzük és megvalósítjuk azokat. Minél inkább 

összefüggő dolgokat kell elvégeznünk, annál komplexebb feladatokban szerzünk tapasztalatot.) 

• Konkrétan meghatározható egyedi eredménnyel végződik(Gondoljon az Origo nyelvvizsgára, a felújított 

szobájára vagy az izgalmas úti élményeire.) 

• A végrehajtásra fordítható időtartam meghatározott(Van eleje és vége, ezt a szakirodalom kezdő- és 

végpontnak nevezi.) 

• A rendelkezésre álló eszközök végesek(A kitűzött célunktól függően szükségünk lehet külső segítségre, 

mások tapasztalataira, információkra, technikai eszközökre, több-kevesebb pénzre, amiből soha sincs elég. A 

szakirodalom ezeket nevezi korlátozott erőforrásoknak; ezzel a későbbiekben részletekbe menően 

foglalkozunk.) 

A fentieket jól jegyezze meg! Erre építjük tanulmányainkat, miközben egyre inkább elsajátítjuk a projekt 

szaknyelvét. Kezdjük is néhány alapfogalommal. 

Mit értünk a projekt fogalma alatt? 

A Project Management Institute (PMI) szerint: A projekt az előre definiált célok elérése érdekében tett 

ésszerűen megválasztott, erőforrás (idő, pénz, emberek, anyagok, energia, hely) felhasználással járó 

tevékenységek sorozata1. 

Lockyer és Gordon szerint2 „Egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, 

specifikus követelményeknek – beleértve az idő-, költség- és erőforrás-korlátokat – megfelelő célkitűzés elérése 

érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja.” 

Görög Mihály3 szavait idézve: „PROJEKT minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan 

egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés), valamint 

teljesítésének költségei meghatározottak és egy adott eredmény (cél) elérésére irányul.” 

A legtöbb napi tevékenységünk „projekt”. Mi kell például egy hétvégi bevásárláshoz? Bevásárlólista, idő, pénz, 

szatyor, egy erős ember, aki hazacipeli a cekkert. Mitől sikeres a bevásárlás? Idő- és költséghatékony, a 

kereteken belül maradtunk, a haszonélvezők (család) pedig elégedettek, mert indokolt dolgokat vásároltunk… 

                                                           
1Forrás: a PMI honlapja: http://www.pmi.hu/ 
2Lockyer, K.–Gordon, J.: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Bp., 2000. 13. old. 
3Görög Mihály: A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó Kft, Budapest, 2003. 376 old. 

http://www.pmi.hu/
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Figyelem! Egy projekt nem attól projekt, hogy annak nevezzük. A projekt lényegét és sajátosságait legjobban 

azzal lehet megvilágítani, ha összevetjük a rutinszerű tevékenységgel. Az emberi tevékenységek legtöbbjét be 

lehet sorolni ebbe a két kategóriába. Első ábránk az alapvető különbségekre irányítja rá a figyelmet. 

 

1.1.1.1. ábra Forrás: Csabina Z. 2002., 4.o.4 

Nem tekintjük projektnek a folyamatosan végzett ismétlődő, esetenként automatikus elemeket tartalmazó 

tevékenységet, amelyet más néven rutinnak hívunk. Ilyen például egy szoftver gyártása (nagy példányszámban) 

vagy beszerzése. De egy szervezet üzleti folyamatait átgondoló, adott költségvetéssel végrehajtani kívánt 

fejlesztési tevékenység (amelynek része lehet egy adott szoftver beszerzése) már projekt. A szélturbinák 

összeszerelése vagy bármilyen termelési tevékenység nem projekt, de szakmai kihívásként igazán összetett 

projekttervezést igényel egy meghatározott teljesítmény előállítására képes szélturbina kifejlesztése az ötlettől a 

prototípus elkészítéséig. 

Mi a projektmenedzsment? 

A projektek alapvető jellemzője, hogy időben, költségekben, emberi és technikai erőforrásokban egyaránt 

korlátozottak. A projektfeladatot tehát az adott határidőre, a költségkereten belül maradva kell megoldani. 

Valójában ez a projektmenedzsment lényege. A PROJEKTMENEDZSMENT magának a projekt folyamatának 

a vezetése, irányítása, szervezése, amely egyrészt az erőforrásokat, másrészt a módszertani és technikai 

eszközöket a cél elérésére összpontosítja. (Görög 2001, 18.o.)5A projektmenedzsment megfelelő színvonalon 

történő végrehajtása azt jelenti, hogy célokat jelölünk ki, és ezeket elérjük. Ehhez el is kell végeznünk a 

szükséges lépéseket, a tervezést, biztosítanunk kell a végrehajtást, miközben össze kell fognunk a közös munkát. 

Ellenőrizni kell a projektben elvégzett feladatokat, hogy minden a terv szerint halad-e, és ha nem, dönteni kell, 

hogyan tovább. Közben folyamatosan alkalmazzuk az általunk megfelelőnek tartott projektirányítási 

módszereket. 

Mit jelent a projektszemlélet a gondolkodásunkban? 

A projekt legfontosabb szereplői mi emberek vagyunk. Ezért is nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk, 

érzünk és cselekszünk. Minél inkább képesek vagyunk a PROJEKTSZEMLÉLETŰ GONDOLKODÁSra, annál 

hatékonyabban érhetjük el céljainkat. Az élet bármely területén. A projekt többnyire csoportmunkát igényel, 

ezért az egyedül dolgozó „magányos harcosok” számára kevésbé hatékony. A projektorientált szemlélettel bíró 

ember előszeretettel használ vizuális módszereket és ezeket nem csak a projektdokumentálás során teszi. 

                                                           
4Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, Forrás: a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar honlapja, 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm (Letöltve: 2011.12.11.10:03) 
5Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, IV. átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 326 old. 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
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1.1.1.2. ábra Forrás: Agora Intézet, 2011.6 

Ennek köszönhetően a projektek során alkalmazott technikák átláthatóbbak, könnyebben érthetőek és 

alkalmasabbak a logikai összefüggések bemutatására. Hátrányuk lehet, hogy a tömör, lényegre törő 

megfogalmazás miatt esetenként tartalomvesztés vagy értelmezési problémák merülnek fel (Huber 2011)7. Ezek 

mérséklésére ajánlott lábjegyzeteket alkalmazni a projektanyagok összeállításakor – és erre törekszünk e 

tananyag készítésénél is. 

A projektmódszerek gondolkodást segítő modellek, de nem helyettesítik a gondolkodást vagy a végrehajtást. 

Arra alkalmasak, hogy serkentsék a kreativitást, segítsék a megértést és az újszerű megállapítások 

megfogalmazását. Gyakran a józan ész által kikövetkeztethető lépéseket tartalmazza e szemlélet, és azokat 

meghatározott rendszerbe, esetenként máshonnan már ismert modellekbe ágyazza. Lehet, hogy egy eddig nem 

értett problémát hirtelen megértünk, és világossá válik minden8. E szisztematikusan felépülő logikai rendszer 

segíti az eredményességet, valamint a több szempontot kezelni képes szimultán gondolkodási képességet, ami 

összehangolja a jobb (női) és a bal (férfi) agyféltekék működését. 

 

1.1.1.3. ábra Forrás: Kovácsné Á., 20119 

                                                           
6http://agoraintezet.hu/projektmenedzser-kepzes/ 
7Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57.o. 
8Ezt nevezi a pszichológia aha-élménynek. 
9Kovácsné Ági (pszichológus) honlapja: Agyféltekék asszimetriája, Forrás:http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1099118 
(Letöltve: 2011. 12. 11. 12:20) 

http://agoraintezet.hu/projektmenedzser-kepzes/
http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1099118
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A pszichológiai szakirodalom szerint (Bagdy–Klein 200610) a jobb agyfélteke a kreativitás, az érzelmi életünk, a 

képzelőerő, az ösztönösség irányítója. A bal agyfélteke pedig racionális, logikus, az elemzés terepe, amely a 

matematikai gondolkodásért, a tényszerűségért és a részletek megfigyeléséért felelős. Mindezeket érdemes 

figyelembe vennünk a projektekben tanúsított saját munkavégzésünk során, a projektmódszerek gondolkodási 

képességeket fejlesztő hatása miatt. Lehet, hogy egy megfelelő pillanatban elhangzó jó szó többet ér a projekt 

továbblendítésében bármilyen projekt informatikai eszköznél, máskor a káoszban segít rendet teremteni a 

projektmenedzserek ezreit megmentő időtervezési eszköztár. Bizonyára Salvador Dali szürrealista festő is sejtett 

valamit az érzésről, amikor néha kifolyik kezünkből az idő… miközben saját maga is számos műremeket hozott 

létre megannyi önkifejezést célzó sikeres művészeti projekt részeként, gondoljunk filmjeire, képeire, szobraira, 

jelmezeire, könyveire és más alkotásaira. 

 

1.1.1.4. ábra Forrás: Salvador Dali11 

A projektszemlélet elsajátítását jelen tananyagunk az elméleti részeket illusztráló konkrét példákkal, 

feladatokkal és esettanulmányokkal – többszintű gyakorlás révén – segíti. De ehhez az Ön türelmére és 

energiájára is szükség van. Törekedjen minél több önellenőrző feladat megoldására és egyéni érdeklődésétől 

függően tanulmányozza a javasolt szakirodalmat, valamint a multimédiás (videó) feladatokat, amelyekben teret 

engedhet kreativitásának. Ráadásul lehetősége lesz a fejezet elején említett példák közül jó néhány tevékenység 

projekteszközökkel történő végiggondolására, legyen szó balatoni bringakörútról vagy videoklip forgatásáról, 

természetesen a szakmai projektekben nyert tapasztalataink színesítéseként. 

1.2. A projekt alapelvei 

A projektek világában is vannak olyan alapelvek, amelyeket egyezményesen elfogad a szakma, azaz 

kiindulópontként szolgálnak a projektmunkában. Ezeket az elveket olyan építőköveknek tekintjük, amelyekből 

felépíthető bármilyen projekt. 

Melyek ezek? 

                                                           
10Bagdy Emőke (szerk.)–Klein Sándor (szerk.): Alkalmazott pszichológia, SHL Könyvek, EDGE 2000 Kft., Budapest, 2006. 450.o. 
11Forrás: http://www.edenkert.hu/elet-mod/wellness/a-feledekenyseg-okai-memoriafejlesztes/2281/ 

http://www.edenkert.hu/elet-mod/wellness/a-feledekenyseg-okai-memoriafejlesztes/2281/
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1.1.2.1. ábra Forrás: Herczeg Iván 2009.12 

Első alapelv: 

CÉLRENDSZER 

A projektnek van egy pontosan meghatározott, világos célja, amely kifejezi, mit akarunk csinálni, kiknek és 

miért fontos a megvalósítása. Egy projekt több célt is kitűzhet, ezek egymásra épülő összességét nevezzünk 

célrendszernek. 

Például amikor egy hazai vállalkozás a lézertechnológia alkalmazását határozza el, több célt is megfogalmaz; 

bővüljön a tevékenységprofilja és termékkínálata, megrendelői elégedettebbek legyenek, a munkavállalói 

tanulják meg a legújabb technológia alkalmazását, versenyképesebbé váljon a cég, erősödjön a piaci pozíciója, 

sőt, emellett a régió gazdasági fejlődéséhez is hozzájáruljon a nyereség növekedése után fizetendő adóval. 

A cél funkcionális szerepet tölt be a projektek életében, vagyis nélküle nincs miről beszélnünk. Egy célt pedig 

akkor érünk el, ha megfelelő minőségű eredményt kapunk. Tehát a cél és a minőség összetartozó fogalmak. 

Második alapelv: 

KORLÁTOZOTT ERŐFORRÁSOK 

A projektekben minden olyan emberi vagy tárgyi eszközt ide értünk, ami szükséges a projekt megvalósításához, 

költségbe kerül és a felhasználásuk korlátozott. 

Az erőforrások típusai: 

• anyagi jellegű (nyersanyag, energia) 

• technikai jellegű (gépek, eszközök, épületek) 

• emberi jellegű (tudás, tapasztalat) 

• pénzügyi jellegű (készpénz, értékpapír, hitel, beruházás) 

• kereskedelmi jellegű (értékesítés) 

• katalitikus, azaz gyorsító jellegű erőforrás (goodwill, PR, minőség, cégimázs) 

• információs jellegű (kapcsolatrendszer, hozzáférhetőség, információ- és adatkezelés) 

                                                           
12Herczeg Iván: Projektmenedzsment, oktatási segédanyag – egészségügyi projektmenedzser képzés, Semmelweis Egyetem ETK, Budapest, 
2009. Külön köszönet a szerzőnek a ppt anyagok rendelkezésre bocsátásáért. 
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Egyes tényezők katalizátorként gyorsítják a folyamatot, ezeket katalitikus erőforrásoknak nevezzük. Egy cég jó 

hírneve, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenysége13, korábbi referenciái, támogatóinak köre, 

ügyfélorientált piaci magatartása erősen befolyásolhatják a projekt működését. Ma már az információ 

számszerűsíthetően is mérhető14 piaci értékkel bír. A megfelelő mennyiségű információ csökkenti a piaci 

kockázatot és segíti a tervezési folyamatot. 

Harmadik alapelv: 

HATÁRIDŐK 

Minden projektnek van kezdési és zárási időpontja. A projektfolyamat kézben tartását segíti az idő kezelése, 

amelynek segítségével ütemezzük az egyes feladatokat, hozzájuk rendelve a szükséges erőforrásokat. 

Leggyakrabban alkalmazott időütemezési módszer a Gantt-diagram15. Lásd a 2.4.4. fejezetben. 

Negyedik alapelv: 

KOMPLEXITÁS ÉS EGYEDISÉG 

Minden projekt valamilyen egyedi terméket hoz létre. Ez lehet technológia- vagy szolgáltatásfejlesztés, 

sportautó vagy logótervezés, tudományos eredmény, építészeti vagy művészeti alkotás, bármi, ami addig még 

nem volt. A projektben végzett feladatok egymásra épülnek és összetettek. 

A projektek komplexitása határozza meg, hogy milyen szintű integrációját hozzuk létre az alkalmazott 

eszközöknek, folyamatoknak. Ezt pedig azt határozza meg, hogy a projektvezetőtől milyen személyes 

jellemzőket, korábban megszerzett gyakorlatot várunk el. Tehát a szakmai és a PM tudáson túl jelentős szerepe 

van a személyes attitűdnek és kompetenciáknak is. 

Ötödik alapelv: 

SZERVEZET 

A kitűzött projektcélokhoz tervezzük meg a szükséges folyamatokat, és a folyamatokhoz alakítjuk ki az 

optimális szervezetet. Két szervezeti jellemzője van: az önálló működés és az időszakos jelleg. 

1.3. A projektmunka korlátai 

A projektek végrehajtásának is vannak bizonyos korlátai. Három fő korlátot szoktak felsorolni: 

• (1) IDŐ (mert a projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő véges) 

• (2) KÖLTSÉG (mert a projekt költségvetésében szereplő összeg véges) 

• (3) HATÓKÖR (mert a projekt által megvalósítandó feladatok végesek) 

Ezeket a korlátozó tényezőket gyakran háromszögként szemléltetik (projektmenedzsment háromszög), ahol a 

háromszög egy-egy oldala a fent említett korlát egyike. 

                                                           
13Nemzetközileg elterjed megnevezése: CSR azaz Corporate Social Responsibility 
14Lásd Kaplan és Norton által kidolgozott Balanced ScoreCard mutatószám-rendszert, amely az információnak stratégiai szerepet tulajdonít. 
Bővebben: Kaplan, R.S.–Norton, D.P.: Balanced Scorecard kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer – „Egy eszköz, ami mozgásba 

hozza a stratégiát”, KJK-Kerszöv, Budapest, 1998. 
15Megalkotója Henry Gantt hajóépítő-mérnök volt, aki az I. világháború alatt fejlesztette ki ezt a módszert az Amerikai Haditengerészetnél 
végzett munkája során. 
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1.1.3.1. ábra Forrás: HumanSoft honlapja 2012.16 

A háromszögmodell lényege, hogy lehetetlen megváltoztatni a háromszögnek csak az egyik oldalát: ha az egyik 

oldal változik, az kihat a többire is. Lefordítva: nagyobb hatókört (terjedelmet) csak nagyobb költség és/vagy 

idő ráfordítással lehet megvalósítani, rövidebb határidő magasabb költségeket és csökkentett hatókört jelenthet, 

a szűkös költségvetés pedig hosszabb végrehajtást és csökkentett terjedelmet. 

A HATÓKÖR (angolul scope) határozza meg, hogy a projektnek mi a feladata, milyen végeredményeket kell a 

projektnek előállítania, beleértve a végeredmény minőségét is. A hatókör egyben kijelöli, hogy mivel nem kell a 

projektnek foglalkoznia, ezeket hatókörön kívül eső (out of scope) feladatoknak nevezik. A projekt hatóköre a 

körülmények változása, a kiindulási igények változása vagy egyéb, a tervezéskor nem látott vagy nem várt 

események miatt változhat, viszont ez általában vagy a határidő, vagy a költségek módosulását vonja maga után. 

A projekttel és hatókörével kapcsolatos változások kezelésére szolgálnak a projektmenedzsment 

változáskezelési eljárásai, amelyek végigkísérik a projekt teljes életciklusát. 

További három korlát 

• (4) MINŐSÉG (mert a projekt eredményeként létrejövő minőség erőforrásfüggő) 

• (5) AZ ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉGE (mert ez a projekt legszubjektívebb eleme) 

• (6) KOCKÁZAT (mert a projekt környezete változó) 

Negyedik korlát a minőség vagy teljesítmény. A projektek esetében MINŐSÉG alatt az elvárásoknak való 

megfelelés mértékét értjük. Például egy projekt mennyire követi (vagy tér el) a projekt végrehajtása alatt a 

folyamatokban meghatározott előírásoktól, szabályoktól (dokumentációs, kommunikációs szabályok, jelentések 

tartalmi és formai követelményei, kockázatkezelési eljárások követése). A projektek minőségbiztosítási 

tevékenységei idő- és erőforrás ráfordításokkal járnak, növelik a projekt költségeit, tehát (ellentétes) hatással 

vannak a költség és időkorlátokra. 

 

1.1.3.2. ábra Forrás: A Commit honlapja, 2004.17 

                                                           
16http://www.humansoft.hu/Uzleti_megoldasok/Informatikai_tanacsadas/Projekt_menedzsment_es_projekt_portfolio-menedzsment.html 
17http://www.google.hu/imgres?q=iso+9001&um=1&hl=hu&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=PpXD6207d3zmOM:&imgrefurl=http:

//www.commit.hu/indexEng.html&docid=SplF-RT-rHK27M&imgurl=http://www.commit.hu/ISO9001-
jel_black.JPG&w=1099&h=771&ei=SVIbT9C8Gc_z-ga_rODwCQ&zoom=1 

http://www.humansoft.hu/Uzleti_megoldasok/Informatikai_tanacsadas/Projekt_menedzsment_es_projekt_portfolio-menedzsment.html
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A projekt három legfontosabb tényezője a minőség, a költség és az idő. A projektmunka jellegétől függően a 

közöttük lévő belső arányok eltolódhatnak. Egy rendezvény (kiállítás, konferencia, karriernap, állásbörze) 

szervezésénél az időfaktor lényeges, mivel a dátumot nem tolhatjuk odébb. Mérnöki munkák esetében a 

minőség számít legjobban, inkább némileg csússzon a határidő. Az új energiaforrások technológiai fejlesztésére 

irányuló projektjekben pedig a költségtényező lehet a lényegesebb. Nagyságrendileg jelentős megtakarításokat 

érhetünk el, ha egy-egy technológia elterjed (például napkollektorok), és a tömeggyártás során – az egy 

egységre eső költségek csökkenése miatt – nemcsak az előállítási költségek csökkennek, hanem a vételáruk18 is. 

További korlátnak tekintjük még az ügyfél-elégedettséget, ami szubjektivitása miatt a legnehezebben kezelhető 

tényező. Egy projekt sikerességét leginkább az ügyfélnek a projektről alkotott véleménye határozza meg. Ha a 

projekt során külső okok miatt a célok módosítása szükséges, ezt a projektügyféllel (megrendelő) feltétlenül 

egyeztetni kell. A jól végzett projektmunka ügyfél-referenciát jelenthet. A szubjektivitásban rejlő későbbi 

projektértékelési problémák kezelése miatt célszerű az ügyfél által megfogalmazott igényeket minél 

pontosabban megfogalmazni és objektív módon mérhetővé tenni. Lásd a projektindikátorok 2.1.6. fejezetében 

foglaltak szerint. 

A projektmenedzsment a sok negatív hatást okozó tényezők közül elsősorban a kockázatok ellen próbál 

védekezni. A legtöbb kockázat kezelhető és minimalizálható, ha elegendő tervezési kapacitás, idő és költség áll 

rendelkezésre. Összegzésül tekintsük át a 1.1.3.3. táblázatot. (Kattintson az üres helyekre!) 

 

1.1.3.3. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

1.4. Sikerkritériumok 

Hogyan definiálhatjuk a sikert a projektek esetében? 

                                                           
18Gondoljunk az elektronikai piac műszaki kütyüire, amelyeknél az újdonságértéket fizetjük meg, és ha már a szomszéd csóró srácnak is van, 
már nem is olyan érdekes. Talán ezért örökölnek a legtöbb családban mobilt a gyerekektől a szülők, és nem fordítva. 
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Határidőre befejeződött? A projektet határidőre kell elkészíteni. Vannak olyan projektek, amelyek értelmüket 

vesztik, ha nem fejezik be azokat időben. Például egy olyan műszaki infrastruktúra, amely az olimpiai 

játékokhoz szükséges, teljesen értelmetlenné válik, miután vége a versenyeknek. 

Költségvetésen belül maradt? A projektet az előre meghatározott költségtervnek megfelelően kell elvégezni. A 

projekt beruházás, ezért ha túllépi a költségkereteket, lehet, hogy már többe kerül a szervezetnek, mint amennyi 

hasznot hajt. 

Kiváló minőségű? A projektmenedzsmentben a minőség az eredményre utal, ami két részből tevődik össze. 

• A funkciókból, amire tervezték a projektben létrehozandó terméket. Például: Milyen gyors lesz? Mennyi 

energiát fog előállítani? 

• A teljesítményből, ami a projekttermékhez kötődik. Például ha egy műszaki berendezés minden szükséges 

funkcióval rendelkezik, de ezek nem működnek jól, akkor a berendezés gyenge minőségűnek tekinthető. 

 

1.1.4.1. ábra Forrás: Glasbergen.com 2012.19 

A projekt lényegéből következik, hogy mennyire fontos tényező az idő, hiszen a befejezés határideje mindig 

kötött. Ahhoz, hogy a kitűzött célokat az elvárt MINŐSÉGben, a rendelkezésre álló ERŐFORRÁSOKkal az 

adott IDŐKERETben el tudjuk végezni, nagyon alapos tervezésre és a közbenső eredmények, teljesítmények 

folyamatos ellenőrzésére, értékelésére van szükség. A három tényező egyensúlya, folyamatos összehangolása a 

megfelelő minőségű teljesítmény elérése érdekében – a projekt sikerének alapja. Esetenként projektje válogatja, 

hogy a három alaptényező közül melyiket rögzítik. Vannak olyan projektek, ahol a költség van rögzítve a 

határidő kárára, de van olyan projekt is, ahol a céloknak van alárendelve a határidő és a költség is. Ez egy 

többváltozós rendszer, és ennek rögzítése és egyeztetése a megrendelővel szintén elsődleges projektmenedzseri 

feladat. 

Minden sikeres projektben – iparágtól függetlenül – megtalálhatók bizonyos állandó jellemzők. Több ezer 

projektmenedzser tapasztalatait összegezve Eric Verzuh20 (2006) a következő 5 sikertényezőt azonosította: 

1. Egyetértés a projektteam, a megrendelők és a menedzsment között a projekt céljairól. 

A közös célok összehozzák a teamet. Fontos, hogy minden érintett ugyanazt értse a célok alatt, mert a világosan 

megfogalmazott és minden résztvevő által elfogadott céloknak rendkívüli ereje van. Ennek módszereit a 2.2. 

fejezetben ismerjük meg. 

2. Megfelelő terv a projektfolyamat alakulásáról. 

A jó terv nemcsak azt mutatja meg, hogy ki, miért és mikor felelős, hanem azt is tartalmazza, hogy mi történhet. 

A terv a projektfeladat elvégzéséhez szükséges emberi erőforrásra, pénzre, eszközökre és anyagokra vonatkozó 

becsléseket is magában foglalja. Mivel a terv az előrehaladás mérésének az alapja, időben jelzi, hogy az adott 

feladat késik vagy éppen túllépte a költségvetést. A 2.4. fejezetben részletesen kitérünk erre. 

3. Folyamatos és eredményes kommunikáció a projektben érintett emberek között. 

A projektek végrehajtása elsősorban embereken múlik, nem terveken és szoftvereken. A projekt sikere annak 

eredménye, hogy az érintettek előbb megegyeztek a célokban, és utána elérték azokat. A tananyagban taglalt 

valamennyi módszer egyben kommunikációs eszköz is, amiket arra fejlesztettek ki, hogy segítsék a projektet 

érintő információk kommunikálásának hivatalos és nem hivatalos módjait. Erről többet a 4.4. fejezetben 

szólunk. 

4. Szabályozott hatókör. 

A sikeres projektmenedzserek szerint már a kezdeteknél meg kell győződni arról, hogy minden érintett pontosan 

megértette, mit lehet elérni az adott időkereteken és költségvetésen belül. Ezt a szakma a „stakeholderek 

elvárásainak összehangolása” fogalommal jelöli, és az 1.4. fejezetben tekintjük át ennek módjait. 

                                                           
19http://www.glasbergen.com/?s=mgt13http://www.omniplan.hu/PM/Humor/Humor1.htm 
20Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Könyvek, HVG Kiadó, Budapest, 2006. 424.o. 

http://www.glasbergen.com/?s=mgt13
http://www.glasbergen.com/?s=mgt13
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5. A menedzsment támogatása. 

A projekttel kapcsolatban a vállalatvezető általában nem tartja magánál a felelősséget, hanem vezetőtársai közül 

megnevez egy projektszponzort, aki a projekt tervezési és megvalósítási szakaszában a projektmenedzser 

partnere lesz, meghozza a projektet érintő döntéseket, rendelkezik a szükséges erőforrások felett. A projekt 

konkrét működtetésért a projektmenedzser felelős, akinek ritkán van elég jogköre ahhoz, hogy a projekt 

végrehajtása során minden döntést maga hozzon meg. Számos szituációban a hagyományos menedzseri 

szerepeket ellátó vezetőkre támaszkodnak, mint például a projektben résztvevő kollégák kijelölésekor, az 

eszközbeszerzéseknél, a szervezeti akadályok kezelésében. A projekteken belül pedig felhatalmazást kell adniuk 

másoknak, hogy gördülékenyebben haladjon a munka. Bővebben lásd a 4.1. fejezetben. 

1.5. A projektmunka előnyei 

A vezetői tréningeken arra a kérdésre, hogy mire jó a projektmunka, egyértelmű válaszok születnek: több szem 

többet lát, megismerjük egymást, kiderül, hogy ki mire képes és mennyire terhelhető, sőt magunk is új dolgokat 

tanulhatunk egymástól. Gyakran sajátos szakzsargont használva merülünk el a projektmunkában, miközben a 

többi kollégánk, sőt még a családtagjaink is csak fejüket csóválva hallgatják az olyan szavainkat, mint a „háló”, 

a „SMART”, az „OVI”, a „mátrix”, netán a „mérföldkő”, amik a projektmenedzsmentben ugye mást jelentenek, 

mint a hétköznapokban. Már csak néhány fejezeten kell átdolgoznunk magunkat, és higgyük el, magunk is 

érteni fogjuk, miről van szó. 

Folytassuk ismerkedésünket a szaknyelvvel. Hogyan tudjuk a projektmunka előnyeit – szaknyelvi kifejezéseket 

használva – megfogalmazni? A projektmunka előnyei Jarjabka21(2007) alapján a több nézőpontúság, az 

egyenrangúság és koordináció, az együttműködés, az egyértelmű felelősség, az objektivitás és érdekeltség, 

valamint az alkalmazkodóképesség. 

A. TÖBB NÉZŐPONT: A projektproblémák általában interdiszciplináris jellegűek, vagyis túlmutatnak egy-egy 

szűk szervezeti funkció keretein. Ebből a szempontból kifejezetten ajánlatos úgy összeválogatni a projekten 

majdan dolgozó szakembergárdát, hogy azok eltérő módon közelítsenek a feladathoz. Emellett lényeges 

szempont a projektben résztvevők kiválasztásánál, hogy legyenek közöttük specialisták, vagyis egy szűk 

szakterület részletes ismerői, illetve széles szervezeti látókörrel rendelkező generalisták22 is. Az ilyen jellegű 

szervezeti csoport felépítésével biztosítható, hogy a projektfeladatra megfelelő megoldás jön létre. 

B. EGYENRANGÚSÁG ÉS KOORDINÁCIÓ: A projektszervezeten belül dolgozók között nincsen igazából 

kialakult alá- és fölérendeltségi viszony, inkább az „egy csónakban evezünk” elv érvényesül. Ezzel kötetlenebb 

együttműködésre nyílik lehetőség a projekttagok között, aminek következtében autonóm módon 

összehangolhatják az egyes alkalmazottak a tevékenységeiket. A horizontális jellegű kapcsolatok mellett 

azonban fontos a projektszervezetekben a vezetői pozíció(k) kijelölése is, mivel így biztosítható a projekten 

belüli koordináció és felelősség. 

C. EGYÜTTMŰKÖDÉS: A projektszervezet egy célirányosan összeállított csapat, amelynek tagjai bár egy 

szervezethez tartozhatnak (esetleg külső szakértőket is belevonnak), lehet, hogy még nem dolgoztak együtt. A 

közös projektmunka során a résztvevők megismerkedhetnek, felismerhetik a másik tevékenységének 

fontosságát, összecsiszolódhatnak. Ennek haszna később, más kollektív jellegű feladatok megoldásánál is 

kamatozhat. Emellett a komplex feladatok megoldása nagyobb sikerrel jár, ha egymással együttműködve 

próbálják megoldani. 

D. EGYÉRTELMŰ FELELŐSSÉG: A projekttevékenységet részfeladatokká bontják a résztvevő projekttagok, 

ezután a feladat keretein belül, a munka jellegzetességeiből fakadóan állapítják meg egymás közt, hogy melyik 

alcsoport melyik részművelettel foglalkozzon. Munkájuk eredményességéről igazából csak a projektért felelős 

menedzsernek tartoznak beszámolási kötelezettséggel (vertikális jelleg), egymással való kapcsolatukra inkább a 

munkatársi viszony (horizontális jelleg) a jellemző. 

E. OBJEKTIVITÁS ÉS ÉRDEKELTSÉG: A projektben részt vevő csapat összeállítását a projekt jellemzőihez 

idomulva szükséges a felső vezetésnek kialakítani. A végrehajtásban résztvevők megítélése és díjazása a 

                                                           
21Jarjabka Ákos: Projektmenedzsment, Baranya Megyei Vállalkozói Központ, Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet, Pécs, 2007. 132.old.; 

Forrás: a Baranya Megyei Vállalkozói Központ honlapja: http://www.bmvk.hu/downloads/spinoff/Projektmenedzsment.pdf (Letöltve: 
2011.11.05. 22:10) 
22A generalista olyan szakember, aki több szakterületen átfogó ismeretekkel rendelkezik, de kevésbé merül el a részletekben. A 

szakterületeket érintő speciális témákban járatos szakembert specialistának nevezzük. Például generalista: projektmenedzser; specialista: 
beruházási szakértő, pályázatíró tanácsadó, építőipari vállalkozó, energetikai szakmérnök, HR munkaerő-kiválasztási specialista. 

http://www.bmvk.hu/downloads/spinoff/Projektmenedzsment.pdf
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projektcsapat eredményességétől függ, tehát a tag függetlenné23 válik annak a szervezeti közegnek (osztálynak, 

részlegnek) az érdekeitől és viszonyrendszerétől, ahonnan érkezett. Ezzel biztosítani lehet a tagok közös 

érdekeit, s meg lehet előzni a széthúzást, illetve az erőforrásokért való lobbizást, vagyis a szubjektív 

megközelítési módot. 

F. ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG: A projektszervezet gyorsan tud alkalmazkodni a vállalatot körülvevő 

gazdasági környezethez, mivel ha megjelenik egy, a környezeti változások által kiváltott probléma, arra 

projektszervezetet létrehozva, a szervezet alapműködését nem sértve, azonnal reagálhat a vállalat, megelőző, 

preventív módon. A projektszervezet legnagyobb előnyét tehát a gyors reagálási képesség jelenti más 

megoldásokhoz képest, hiszen egyszerre akár több projektcsapat is létezhet és szűnhet meg egymással 

párhuzamosan, hasonlóan egy szénsavas üdítőitalban a buborékok létrejöttéhez és felszínen történő 

szétpukkanásához. 

Folytatásként hasonlítsuk össze a projektteam működését a hagyományos szervezeti rutinnal és 

csoportmunkával. 

A projektszervezetek egyik leggyakrabban alkalmazott formája a PROJEKTTEAM. A „team” kifejezés ebben a 

helyzetben nem egy szervezeti formát jelöl, hanem a munkacsoportban együtt végzett munkára, a projektben 

együtt dolgozó szereplők szoros együttműködésére utal. E forma popularitásának alapját az adja, hogy az egyik 

leggyakrabban alkalmazott szervezeti felépítésben, a lineáris-funkcionális szervezetben alkalmazható. A 

projektszervezet ebben a megoldási formában középvezetői szinten ágyazódik be a szervezeti működésbe, 

vagyis a projektvezető ideiglenes középvezetőként funkcionál a szervezetben. Ez a tény egyben azt is jelzi, hogy 

stratégiai jellegű nagyobb projekteknél nem alkalmazható ez a forma, hiszen ott a projektvezetésnek a vállalati 

felső vezetésben van a helye. 

A szervezetben végzett rutinmunka, a hagyományos csoportmunka és a projektteam eltéréseit veti össze az 

1.1.5.1. táblázat. (Kattintson az üres mezőkre.) 

 

                                                           
23Vagy részben függetlené, mivel részmunkaidős projekttagok is vannak. 
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1.1.5.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

1.6. A projektmenedzsment és a szervezeti stratégia főbb 
összefüggései 

A projektmenedzsment vállalati jelentősége a környezethez való alkalmazkodást célzó szervezeti stratégia24 

mértékétől és a szervezetek piaci versenyhelyzetétől függ. A stratégia a környezethez valós alkalmazkodás 

eszköze25 . Minden szervezetnek, így az üzleti vállalkozásoknak is kell, hogy legyen stratégiája. A piaci 

versenyképesség erőssége és a stratégiai célok megvalósításhoz szükséges változások nagysága határozza meg, 

hogy mennyire motivált a szervezet a stratégia sikerre vitelére. A szervezet alapos helyzetelemzést követően 

alakítja ki üzleti céljait és az ezek megvalósítását lehetővé tévő cselekvési tervet – vagyis a szervezeti stratégiát. 

Az így kialakuló egyedi és komplex feladatok megvalósításához nélkülözhetetlen a projektmenedzsment 

alkalmazása. A stratégia valójában egy kapocs a szervezet jövőképe, küldetése és a termékeket/szolgáltatásokat 

eredményesen piacra vivő operatív menedzsment között. (1.1.6.1. ábra) Megvalósításának eszközei lehetnek a 

kutatás-fejlesztés, a kampány és a projektek. Például az adott vállalat megfogalmazta a versenyképességének 

növelésére irányuló stratégiát, a kivitelezésen dolgozva épp egy új szolgáltatás bevezetésére irányuló projektet 

valósít meg. 

 

1.1.6.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A stratégia jelentősége és a projektmenedzsmenthez való szoros kapcsolata egyértelmű, ugyanakkor nehezen 

magyarázható, hogy sikeres vállalatok/vállalkozások projektmenedzsment kultúrájának fejlettsége között miért 

is tapasztalható olyan nagy különbség. A kérdésre a választ akkor tudjuk megadni, ha megvizsgáljuk, hogy a 

kitűzött stratégiai célok mennyire befolyásolják egy szervezet piaci versenyképességét, illetve a stratégiai célok 

megvalósítása mennyire radikális változásokat igényel. A stratégiai célok megvalósításának kritikussága és a 

változásigény nagysága alapján négy válasz adható, és ezek mindegyike különböző projektmenedzsment-igényt 

jelent: 

                                                           
24A stratégia definíció szerint olyan koncepció, mely rögzíti a vállalkozás hosszú távú célkitűzéseit, és meghatározza a célok 

megvalósításához szükséges erőforrásokat a vállalat tartós piaci sikereinek érdekében. 
25Prónay Gábor (2010): Stratégia és projektmenedzsment. Forrás: Menedzsment Fórum honlapja. http://blog.mfor.hu/projekt/6182.html 

http://blog.mfor.hu/projekt/6182.html
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1.1.6.2. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A projektfolyamatoknak illeszkedniük kell a vállalati folyamatokhoz, az érdekeltségi rendszernek illeszkednie 

kell a projektkultúrához, valamint gondos projektmenedzser-kiválasztás kell, hogy létezzen. Ezen feltételek 

megteremtésének felelőse – folyamatközpontú szervezeti felépítéssel, kompetenciaalapú képzéssel, 

tudásmenedzsmenttel – az első számú vezető. Várhatóan egy ilyen igényű szervezetben a projektmenedzsment 

stratégiai pozícióban van, amit a szervezeti felépítés és a munkakultúra is jelez. A projektkultúra szemlélete, 

fogalmai, módszerei, eszközei – bár elsődlegesen már megtervezett projektek megvalósítására jöttek létre – 

ennél szélesebb körben alkalmazhatók. Támogatást nyújthatnak mind a meglévő működés áttekinthetővé, 

mérhetővé tételében, mind a vállalati innovációs készség megteremtésében, minőségileg magasabb szintre 

emelésében. Fő indokok lehetnek egy projekt indítására: 

• Teljesítménynövelés 

• Volumen növelése 

• Piaci részesedés – versenytársak 
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• Minőség növelése 

A projekt radikálisan megnöveli a szervezetek hatékonyságát, ezt jelzi az 1.1.6.3. ábra piros színnel jelzett 

projektvonala. Ez a jelentős növekedés a célirányos tervezésben és a végiggondolt megvalósításban rejlik. 

 

1.1.6.3. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projektmenedzsment a tudás, képességek, eszközök, módszerek együttes alkalmazását jelenti, amikor a 

kitűzött feladat tevékenységeinek elvárások szerinti végrehajtása történik. A projekt kiindulópontja a vevői 

igényeknek megfelelő projektelvárások és célok végig gondolása, amelyet a projektben rejlő lehetőségek és 

kockázatok, veszélyek vizsgálata követ. Nemcsak a szervezetnek van stratégiája, hanem a projektnek is. A 

projektstratégia a projektcélok megfogalmazását és azok megvalósításának eszközeit jelenti. A projekt 

stratégiájának szoros összefüggésben kell lennie a szervezet jövőképével (hiszen arra épül), a projekt céljainak 

megvalósulását e szempontból is folyamatosan felül kell vizsgálni, mert különben felborulhat a projekt. A 

szervezeti stratégia határozza meg a szervezet PROJEKTPORTFÓLIÓJÁT, azaz a szervezet által kitűzött 

projektek fontossági sorrendjét is. Az egymással összefüggő projektek PROGRAMOT alkotnak, amelyek a 

stratégia megvalósítását szolgálják. 

A könnyebb menedzselhetőség érdekében a projektet FÁZISOKRA szokás osztani. Az egyes fázisok eltérő 

személyi erőforrást, költséget és időt igényelnek. 

 

1.1.6.4. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projektfázisok összességét nevezzük a PROJEKT ÉLETCIKLUSÁNAK. (Erről bővebben az 1.5. fejezetben 

szólunk.) Az egyes projektfázisokban jól definiált feladatokat kell teljesíteni. A projekt különböző fázisainak 

végén, a fázishoz tartozó „szállítási tételeket” kell teljesíteni. Ezeket a teljesítési pontokat mérföldköveknek 

nevezzük. (Lásd bővebben 2.1.5. fejezetet.) A fázisokat dokumentálható módon kell lezárni az előre 

megtervezett átadás-átvételi eljárás szerint. A projektfázisok lépései végig nyomon követhetők a pontosan előírt 

projektdokumentáció segítségével. (Lásd részletesen a 3.5. fejezetben.) 

Végül tekintsük át a projektmenedzsment módszertani kritériumait összefoglaló ún. kritériumkocka ábráját. 

 

1.1.6.5. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projekt ÜGYFÉLPERSPEKTÍVÁI közé soroljuk a projekt célját alapvetően befolyásoló előre meghatározott 

határidőn és költségterven belüli, elvárásoknak és mérhető követelményeknek megfelelő teljesítést. A 

projektmenedzsment fő FUNKCIÓI közé tartoznak a projekt hatókörével, erőforrásaival, idő- és pénzügyi 

menedzsmentjével, minőségével, kommunikációjával és kockázati tényezőivel foglalkozó területek (Lásd 

bővebben a 4.1. fejezetben). A projekt ÁLLAPOTA alatt pedig a projekt életciklus-fázisait értjük az indítástól, a 

tervezési és a végrehajtási szakaszon keresztül a zárásig. 

1.7. A hagyományos és projektszervezetek 

A projekt mindig valamilyen szervezet keretein belül – egy meglévő intézményben, egy vállalatnál, egy cégen 

belül, vagy az adott projekt kapcsán létrehozott csoportosulásban – az úgynevezett projektszervezetben valósul 

meg. 

A PROJEKTSZERVEZET az adott feladat megoldására létrejött csoportosulás, amelynek munkatársi gárdája 

nem feltétlenül munkahely szerint, hanem az adott feladat célkitűzései alapján szerveződik. A munkát kisebb 

projektek esetében egyetlen személy , a projektkoordinátor, nagyobb projekteknél egy gazdasági és szakmai 

vezetőkből álló csoport, a projektmenedzsment irányítja. 

A különböző szervezetekben eltérő hatáskörrel rendelkezik a projektmenedzser, ezt mutatja az 1.1.7.1. ábra. 

Minél több projekt működik egy szervezetben, annál nagyobb a projektmenedzsment felelőssége és befolyása a 

szervezet működésére. 
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1.1.7.1. ábra Forrás: Farkas és mts. 2009.26 

Az alábbiakban azokat a szervezeti formákat mutatjuk be, amelyek a projektek megvalósítása során a 

leggyakrabban előfordulnak. A hagyományos szervezetek közül a funkcionális és mátrixszervezeteket nézzük 

meg részletesebben a szakirodalom (Farkas és mts. 2009)27 alapján. 

Funkcionális szervezet 

Egyértelmű felelősségi és hatáskör jellemzi ezt a szervezeti formát. A szervezeten belül a munkamegosztás és 

hatáskörmegosztás az egyes funkciók (például termelés, marketing, személyzet, kutatás-fejlesztés, értékesítés, 

beszerzés, logisztika, minőségbiztosítás, pénzügy) alapján történik. Jellegét tekintve egydimenziós és 

többvonalas szervezeti típus. Előnye ennek a szervezeti felépítésnek, hogy nagy termelékenység érhető el a 

specializációval. Hátránya viszont, hogy növekvő termékválasztéknál nő a koordinációs költség is. 

Az 1.1.7.2. ábrán látható a funkcionális szervezet egy lehetséges felépítése. A szervezeti ábrán a szaggatott 

vonal a kommunikációs csatornát jelenti, a bekarikázott személyzet pedig a teamtagokat. Ebben a szervezeti 

formában a projektnek nincsen tényleges vezetője, nincs projekttulajdonosa. Projekt esetén rugalmatlan 

szervezeti forma. 

 

1.1.7.2. ábra Forrás: Farkas és mts. 2009.28 

Mátrixszervezet 

Kisebb feladatok elvégzéséhez nincs feltétlenül szükség különálló projekt létrehozására29. Elegendőnek 

bizonyulhat az, ha egy embert kineveznek projektkoordinátornak, aki a projekt tagjainak a munkáját irányítja. 

Ebben az esetben a projekt tagjainak nem kell saját munkahelyüket elhagyni, a mindennapi teendőik mellett 

végezhetik a projektbeli tevékenységeiket is. Ezt a mátrix- és a funkcionális szervezeteknél is alkalmazzák, de 

inkább az utóbbira jellemző, mivel a funkcionális egységeknél kicsi a hatásköre a projektmenedzsernek. A 

felelősség megosztott, a projektvezető felel a projektért, a szervezeti egységek vezetői pedig a munkatársak 

irányításáért. 

Előnyei: felelősségmegosztás, biztonságos, nem kell kiválniuk a szervezetből a tagoknak. 

                                                           
26http://www.tenegen.eu/tmoodle/mod/book/view.php?id=1069&chapterid=536 
27Farkas Róbert – Lajtos Gábor – Hartyányi Mária – Pölöskeiné Hegedűs Helén: Projektmenedzsment és MS PROJECT 2003, 2007 – Az új 
OKJ képzéshez, Prompt-G Kft, Budapest, 2009, 208 old. 
28http://www.tenegen.eu/tmoodle/mod/book/view.php?id=1069&chapterid=537 
29Cégkultúrától függ az, hogy mely mérettől tekintenek valamit projektnek. Például: a General Electric esetében a projektet költségkerethez 
kötik, ötvenezer USD fölött beszélnek projektről. 

http://www.tenegen.eu/tmoodle/mod/book/view.php?id=1069&chapterid=536
http://www.tenegen.eu/tmoodle/mod/book/view.php?id=1069&chapterid=537
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Hátrányai: legalább két vezető irányít, hatásköri konfliktusok alakulhatnak ki. 

Az 1.1.7.3. ábrán látható a mátrixszervezet egy lehetséges felépítése. A szervezeti ábrán a szaggatott vonal a 

kommunikációs csatornát jelenti, a bekarikázott személyzet pedig a teamtagokat. 

 

1.1.7.3. ábra Forrás: Farkas és mts. 2009.30 

A mátrixszervezeteken belüli sajátos típus az ún. rendelkezésre bocsátási mátrixszervezet, ahol a projekttagokat 

a szervezeti egységből választják ki, és egyértelmű a projekt vezetőjének felelőssége és döntési jogköre. A 

projekttagok viszont csak a projektvezetőjüktől kaphatnak utasításokat, a résztvevők pedig csak a 

projektfeladatukon dolgoznak, és ezen idő alatt az eredeti szervezeti formából, munkakörből „kiesnek”, csak a 

projekttel foglalkoznak. 

A projektek szervezeti formái közül a tiszta projektszervezet, az integrált típus, a partnerség és a virtuális 

projektszervezet működését részletezzük. 

Tiszta projektszervezet 

Nagyszabású, összetett feladatok esetén az érdekelt vállalat(ok) vezetői a projekt megvalósításával egy 

kifejezetten erre a célra létrehozott, szakértőkből álló csoportot bíznak meg, és a projektvezetőt széles 

hatáskörrel ruházzák fel. Ennél a formánál a feladat annyira összetett, hogy érdemes egy külön e célra 

létrehozott csoportot megbízni a feladat ellátásával. Így egy független, szakértőkből álló projektet hoznak létre. 

A vállalat vezetője választja ki a projekt dolgozóit. Gyakran több projektfeladaton is dolgozik egy 

projektmenedzser, aki felhatalmaz31 egy-egy projekttagot bizonyos döntési jogosultságokkal. Ilyen szervezeti 

felépítés látható az 1.1.7.4.d. ábrán. 

 

1.1.7.4. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Integrált szervezet 

Az integrált szervezet a tiszta projektszervezettől a feladatmegosztás módjában különbözik. A projektvezető 

feladatát ebben az esetben a „ki, mit, mikor” kérdések megvalósítása jelenti. A vállalat vezetője csak a projekt 

vezetőjét választja ki, a többi munkatárs és a munkatársak feladatának koordinálása a projektvezető feladata. Az 

integrált szervezet tagjai különböző projektek képviselői, ahol a projekt határait nem a vállalati kultúra, hanem a 

megoldandó projektfeladatok határozzák meg. Hátrányai közé tartozik, hogy a projektorientált működés miatt 

elveszhet a know-how (mert a projekttagok háttértudása nem mindig bontakozhat ki), az eltérő kultúrák miatt 

nehézkes az együttműködés, és így költséges a koordináció. 

                                                           
30http://www.tenegen.eu/tmoodle/mod/book/view.php?id=1069&chapterid=538 
31A szakirodalom ezt nevezi az „entpowerment” intézményének. Bővebben: Eric Verzuh (2006) és Görög (2003). 

http://www.tenegen.eu/tmoodle/mod/book/view.php?id=1069&chapterid=538
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1.1.7.5. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Partnerség 

Ez a forma további előrelépést jelent az integrált projektszervezethez képest, mert a versenyzés csökkentése és a 

főbb kompetenciák kombinálása révén lehetővé teszi a kockázatmegosztást és az együttműködés fejlesztését. 

Ehhez az alábbi részterületeken szükséges részletekbe menően megállapodni a különböző partnereknek: 

• Projektcélok 

• Kiválasztott szerződésforma 

• Projekt kivitelezése 

Szervezeti felépítése megegyezik az integrált projektszervezetekével, de a fenti „közös pontok” minősége 

gördülékenyebbé teszik a partneri együttműködést. 

Virtuális szervezet 

Egyre jellemzőbb a virtuális jellegű projektműködés, amelynek előnye, hogy elősegíti az integráló funkciót. 

Közös jellemzői: 

• Feladatok megfelelő elosztása 

• Közös projektkultúra fejlesztése 

• Közös ICT32 infrastruktúra fejlesztése 

• Tagok képessége a virtuális együttműködésre 

Megvalósításához új szervezeti kultúrára és szociális kompetenciákra van szükség, amelyek a társas kapcsolatok 

erősítését segítik. Figyelembe kell venni a virtuális csapatmunka sajátosságait: (1) A tagok különböző 

                                                           
32ICT (Information and Communications Technology) információ- és kommunikációs technológiák nemzetközi rövidítése. 
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munkahelyen dolgoznak. (2) A személyes és informális kapcsolatok hiányoznak. (3) A tagoknak nincs közös 

múltja. Ennek következménye, hogy nehéz nyomon követni a PR33 működését. A virtuális szervezetek 

irányításánál kombinálni kell a megfelelő kommunikációs formákat, speciális kommunikációs szabályokat 

szükséges alkalmazni (például levelek helyett e-mailek, e-mailek azonnali visszaigazolása, adott probléma 

fennállása esetén három e-mailt telefonhívás követ). Természetesen a virtuális szervezeteknél is sor kerülhet 

személyes kontaktusra, csak a költség- és időkeretek kímélése céljából ritkábban. 

A virtuális projektszervezetek létrehozásának alapjai: a hálózati kapcsolatrendszer, a közös kommunikációs 

hálózat, a partnerek közötti bizalom kialakítása. Szükséges a közös ICT infrastruktúra (adatmegosztás céljából), 

valamint a közös játékszabályok. Egyértelműen tisztázni kell a felelősséget, a képzett külső munkatársakkal 

pedig tovább lehet erősíteni a szakmai kompetenciákat. 

A projektorientált szervezetek típusa közé sorolhatok a programok is, amelyek több egymással kapcsolatban álló 

projektekből állnak, de nincs meghatározott befejezési idejük. 

Összegzésül: a hagyományos vállalat szervezete ismétlődő feladatok végrehajtására szerveződött, a rutin jellegű 

tevékenységek (termelés) terepe. Főbb szervezeti jellemzői: 

• Hierarchikus struktúra, 

• Felülről lefelé szervezett, 

• Szakmai területenkénti (funkciók szerinti) munkamegosztás jellemzi, 

• Rugalmatlan forma, projektidegen környezettel. 

• A projektorientált szervezet ezzel szemben: 

• Lapos és szétterülő struktúrájú, 

• Horizontálisan szervezett, 

• Hálózat típusú szervezeti munkamegosztás jellemzi, 

• Rugalmas forma, projektorientált környezettel. 

Hagyományos szervezeti körülmények között egy projekt létrehozása egyben azt is jelenti, hogy a szervezet 

emberi erőforrásait ideiglenesen meg kell osztani az alaptevékenységek ellátása, illetve a projektfeladatok 

megoldása között. Ez az egyidejűleg jelentkező kettős teher megbonthatja a szervezet működését, s egyszerre 

okozhat hatékonyságcsökkenést, illetve nem elégséges hatékonyságú vállalati működést mindkét területen. 

Ezzel szemben egy projektszervezet tevékenysége azonos irányba összpontosul, bár a párhuzamosan futó 

projektnél a közös forrásokért való küzdelem befolyásolja a szervezeti hatékonyságot. Az ilyen és hasonló 

vezetési helyzetek kezelésével a 4. modul fejezeteiben alaposabban foglalkozunk. 

1.8. Egy kis projekttörténelem 

Projekteket évezredek óta szervez az emberiség, gondoljunk csak egy hadjárat megtervezésére, egy katedrális 

vagy erődítmény megépítésére. Egyik sem volt elképzelhető anélkül, hogy az emberek ne tervezték volna meg e 

„projektmunkát”. Hosszú ideig mindez keretek nélkül történt, az adott személy tudásán és tapasztalatán alapult 

az eredmény. Csak a 20. században gyűjtötték össze és rendszerezték34 ezeket az informális eljárásokat, és 

alakították ki a tudományos formáját, melyet ma projektmenedzsmentnek nevezünk. 

                                                           
33A Public Relations szakterület rövidítése. Célja az egyének, a szervezetek és a környezetük közötti kommunikációs kapcsolatok kezelése. 
34A történeti áttekintés alapjául szolgáló források: Marosán György: Menedzsment – összefoglalás, 84 old.; Forrás: Marosán György 
honlapja: http://www.marosan.hu/konyv/menosszefogl.pdf (Letöltve: 2010.12.03.14:32) és 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment (Letöltve: 2010.12.03.16:10) 

A Wikipédia egy folyamatosan változó nyílt elektronikus enciklopédia. Jellegéből következik, hogy a tartalma folyamatosan változik, bővül. 
Változó tartalma miatt tudományos munkákban (cikkek, tanulmányok, szakdolgozatok) nem javasolt a hivatkozásként való feltüntetése, 

kivéve a célirányos online tudományos kutatási témaköröket. Jelen tananyagunkban csupán kiegészítő információk miatt hivatkozunk rá, a 
tananyag színesítése céljából. 

http://www.marosan.hu/konyv/menosszefogl.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment
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Az 1900-as évek elején Frederick Taylor35(1856–1915) egy pennsylvaniai acélműben kezdte el tanulmányozni, 

hogy a munkások által végzett feladatok részekre bontásával és mérésével hogyan lehet növelni a 

hatékonyságot. Munkái36 a menedzsmenttudományok alapjainak tekinthetők. Taylor munkatársa volt Henry 

Gantt37 (1861–1919), aki az I. világháború alatt az Amerikai Haditengerészetnél tanulmányozta a hadihajók 

építésének folyamatát. A hajóépítést feladatokra bontotta, az egyes feladatok végrehajtását pedig mérte és 

dokumentálta saját maga által alkotott speciális grafikonokkal. Ezek segítségével elemezte a hajóépítés egyes 

folyamatait és nyomon tudta követni, hogy hogyan halad előre az építés (terv szerint haladnak, késésben 

vannak). A róla elnevezett Gantt-diagram az elmúlt majd száz évben végig fontos eszköze maradt a 

projektmenedzsmentnek, Gantt munkái előfutárai voltak több mai menedzsmenteszköznek. 

A projekteket ad hoc módon, gyakran a Gantt-diagram segítségével, de leginkább informális technikák 

használatával menedzselték. Ez történt az amerikai Manhattan terv38 (Manhattan Project) esetében is, ami a 

második világháborúban az atomfegyver kifejlesztésére szerveződött USA, Nagy-Britannia és Kanada 

részvételével. Megindításáról 1942-ben döntött Franklin D. Roosevelt elnök a magyar Szilárd Leó 

kezdeményezésére (akit ebben Albert Einstein is támogatott). A projekt vezetője Robert Oppenheimer lett, aki 

számos neves amerikai tudós mellett magyar, olasz és más egyéb származású fizikust választott ki a projektben 

való részvételre. Truman elnök a terv résztvevői ellenzése dacára döntött az új fegyver éles bevetéséről Japán 

ellen. 

A modern projektmenedzsment kialakulásának39 kezdete az 1950-es évekre tehető, amikor az amerikai 

rakétaprogram a szovjetekéhez képest hátrányban volt. Nemzetbiztonsági kérdéssé vált, hogy az Egyesült 

Államok minél hamarabb képes legyen interkontinentális ballisztikus rakétát előállítani. A Polaris rakéta 

projekt40 során ezernél is több beszállító dolgozott; ebben a rendkívül komplex és nagyméretű projektben az 

addig használt módszerek nem vezettek volna elég gyorsan eredményre. A Polaris projekt során fejlesztette ki 

1958-ban a Booz Allan Hamilton Inc. nevű tanácsadó cég41 alvállalkozóként a projektek tervezésére és 

ütemezésére használt első tudományos modellt, az ún. PERT-modellt42 (Program Evaluation and Review 

Technique – program kiértékelési és felülvizsgálati technika). Nagyjából ebben az időben fejlesztette ki a 

DuPont Corporation43 és a Remington Rand Corporation44 közösen a projektek tervezésére és ütemezésére 

használt másik matematikai hátterű algoritmust, a kritikus út módszert45 (Critical Path Method). Ezek a 

matematikai módszerek nagyon gyorsan elterjedtek a civil vállalatok körében, akik – a katonai programok 

sikerét követően – használni kezdték a hadsereg által finanszírozott kutatások és fejlesztések eredményeit. 

Az egyik legismertebb projektsorozatot idézi az 1.1.8.1. kép, amely az Apollo-program46 (1961–1972) részeként 

több űrhajó és szonda kifejlesztése mellett a Holdra szállás, a holdkomp és a holdautó projektjeit tette lehetővé. 

 

                                                           
35http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor 
36A tudományos irányítás alapelveiről az ún. „taylorizmusról” szóló munkái: Principles of Scientific Management, New York and London, 
Harper & brothers, 1911; Shop management, New York, London, Harper & Brothers, 1911; A treatise on concrete, plain and reinforced: 

materials, construction, and design of concrete and reinforced concrete. (2d ed). New York, J. Wiley & sons, 1911; Concrete costs. New 

York, J. Wiley & sons, 1912. 
37http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_GanttGantt 
38http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project 
39Görög Mihály: A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó Kft, Budapest, 2003. 376 old. 
40http://en.wikipedia.org/wiki/Polaris_Project 
41http://en.wikipedia.org/wiki/Booz_Allen_Hamilton 
42http://en.wikipedia.org/wiki/Program_Evaluation_and_Review_Technique 
43http://en.wikipedia.org/wiki/Dupont_Corporation 
44http://en.wikipedia.org/wiki/Remington_Rand_Corporation 
45http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_path_method 
46http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_GanttGantt
http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project
http://en.wikipedia.org/wiki/Polaris_Project
http://en.wikipedia.org/wiki/Booz_Allen_Hamilton
http://en.wikipedia.org/wiki/Program_Evaluation_and_Review_Technique
http://en.wikipedia.org/wiki/Dupont_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Remington_Rand_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_path_method
http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program
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1.1.8.1. ábra Forrás: Wikipédia 201247 

Éppen a Holdra szállás évében (1969) alakult meg a Project Management Institute48 (PMI) abból a célból, hogy 

a projektmenedzsment iparág érdekeit szolgálja. A PMI alapfeltevése az volt, hogy a projektmenedzsment-

eszközök és -technikák közösek még az olyan egymástól távol álló területek között is, mint a szoftverfejlesztés 

vagy az építőipar. 1981-ben a PMI vezető testülete jóváhagyta a később Projektmenedzsment Útmutató49 (The 

Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK) néven ismertté vált dokumentum 

kifejlesztését, amely tartalmazza a szakmában széleskörűen elfogadott szabványokat és gyakorlati útmutatókat.50 

Napjainkban51 két jelentős irányzat van kialakulóban: 

Alulról felfelé való tervezés: Ebben az irányzatban az egyszerűbb projektszerkezetre, rövidebb 

projektciklusokra, a csapattagok hatékony együttműködésére, a csapattagok jobb bevonására és a 

döntéshozatalra esik a hangsúly. 

Felülről lefelé való tervezés és ellenőrzés: Ezt az irányzatot az jellemzi, hogy a szervezetek 

projektportfóliójáról52 az egész vállalat szintjén születik döntés. Adatbányászati technológiák segítségével teszi a 

portfólió adatait átláthatóbbá. 

1.9. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

1.1.a.1. esettanulmány: Sikeres katonai projektek53 

A Massawai kikötő megmentése, Eritrea 1942 

A kikötőben kaotikus állapotok uralkodtak; gyakorlatilag megközelíthetetlen volt az elsüllyedt hajóktól, a 

kikötői berendezések pedig szét voltak roncsolva. Edward Ellsberg kapitány, az amerikai flotta mentési 

szakértője a Szövetségesek kereskedelmi flottájának segítségével kiemeltette/eltávolítatta az elsüllyedt hajókat, 

rendbe hozták a nagy úszó dokkot, a kikötői épületeket és berendezéseket pedig helyreállították. Bár a 

kapitánynak csak nagyon korlátozott erőforrások álltak a rendelkezésére, a projektszerűen végzett erőfeszítések 

megmutatták, hogy így is hatalmas munkák végezhetők el. Ellsbergnek nem voltak segítői, kevés volt a jól 

képzett munkaerő, ő saját maga tervezte és menedzselte a munkákat. Ellsberg, mint rutinos szerző, könyvben 

örökítette meg az esetet: Under the Red Sea Sun (A Vörös-tengeri nap alatt, New York: Dodd, Mead & 

Company, 1946). 

Vagdalthús művelet (Operation Mincemeat), 1943 

A rendkívül sikeres megtévesztő művelettel sikerült megzavarni a Német Főparancsnokságot a Szövetségesek 

Földközi-tengeri hadműveleti terveivel kapcsolatosan. Az Angol Titkosszolgálat egy felöltöztetett halottról 

sikeresen elhitette a németekkel, hogy az egy repülőszerencsétlenség magas rangú katonai áldozata, William 

Martion őrnagy, akinél, beosztásánál fogva, titkos haditervek lehetnek – és voltak is. A holttestet egy 

tengeralattjáróról a névlegesen semleges Spanyolország partjaihoz közel a tengerbe engedték. A németek 

hozzájutottak a holttesthez és a táskájában lévő iratokhoz, s elhitték, hogy a titkos haditervek valódiak, ezért 

átcsoportosították védelmi erőiket. Az akcióban résztvevő tiszt, Ewen Montagu könyvet írt az esetről, amely a 

„vagdalthús művelet” nevet kapta. A könyv a The Man Who Never Was (Philadelphia: Lippincott, 1954), 

magyarul a Sohasem volt ember címmel jelent meg a 60-as években. 1956-ban The Man Who Never Was 

címmel film készült a regényből. 

A nagy szökés, 1944 

Egy 1944-ben lejátszódó, német hadifogolytáborból való szökés története, amelyet The Great Escape (New 

York: Norton, 1950) címmel Paul Brickhill könyvben is megörökített. Ebben az esetben egy nagy, decentralizált 

szervezet dolgozott azon a terven, amely hosszú idő alatt sok szövetséges hadifogoly szökését biztosította. Az 

eset bemutatta, hogyan lehet véletlenül felismert, szétszórt tehetségek munkáját egy központosított cél 

                                                           
47http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Apollo_15_Lunar_Rover_and_Irwin.jpg 
48http://www.pmi.org/ 
49Magyarul is megjelent: Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 

176 old. 
50Project Management Institute. A Guide To The Project Management Body of Knowledge, 3rd ed., Project Management Institute, 2003. 
51Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Könyvek, HVG Kiadó, Budapest, 2006. 424 old. 
52PMI: Projektportfólió-menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 176 old. 
53Készült a http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment alapján. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Apollo_15_Lunar_Rover_and_Irwin.jpg
http://www.pmi.org/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment


 A projektmenedzsment elméleti 

keretei 
 

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

érdekében összefogni úgy, hogy közben mindezt még titkolódzással is övezni kell. Az esetből film készült, 

1963-ban azonos címmel (A nagy szökés). A történetet Alan Burgess The Longest Tunnel – A leghosszabb 

alagút címmel újra feldolgozta. 

1.10. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

Az első lecke alapvető célja a projektelméleti alapfogalmak áttekintése, ezen belül a projektszervezeti jellemzők 

megismertetése a hallgatókkal. A témakörön belül sor kerül még a projekt alapelveinek, sikertényezőinek és a 

projektmunka előnyeinek taglalására. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,40 óra. 

2. Projekttipológia 

2.1. A csoportosítás szempontjai 

Minden projekt egyedi. Jogos lehet a felvetés, akkor egyáltalán mi alapján csoportosíthatók? Mára olyan sok 

műfajban ismert már a projektmódszer, hogy kialakult egy markáns csoporttipológia, amelyben újabb 

kategóriák jönnek létre. Eszerint a projekteket csoportosíthatjuk témájuk, komplexitásuk, kezdeményezőjük és 

időtartamuk alapján. 

A projektek téma, illetve tartalom alapján lehetnek 

• Beruházási projektek, 

• Fejlesztési projektek, 

• Informatikai (ICT) projektek, 

• Logisztikai és beszerzési projektek, 

• Környezetvédelmi projektek, 

• Marketing projektek, 

• Pedagógiai projektek. 

Komplexitás szerint 

• Mikroprojektek, 

• Makroprojektek. 

Részvétel, illetve kezdeményező szervezet alapján 

• Belső projektek, 

• Külső projektek, 

• Vegyes projektek. 

Időtáv szerint 

• Rövid távú projektek, 

• Középtávú projektek, 

• Hosszú távú projektek. 

A projektek tervezése és megvalósítása a mérettől függetlenül azonos elvek szerint történik. A következő 

fejezetekben minden főbb projekttípusra megnézünk egy-egy példát. 

2.2. Téma és tartalom 
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A projektek a témájuk illetve tartalmuk alapján lehetnek: 

Beruházási projektek: 

Minden építési, illetve beruházási projekt ide sorolható, amelyet különböző feltételekkel és eltérő környezetben 

valósítanak meg, mint például a hídépítéseket, mivel minden egyes hidat speciális, különböző adottságú 

helyszíneken, eltérő körülmények között, egyedi megvalósítási módszerrel kell megépíteni. 

 

1.2.2.1. ábra Forrás: Kovács Attila, MTI 2008.54 

Fejlesztési projektek (termék- és szervezetfejlesztési) 

Ezek eredményeképpen hatékonyabb folyamatok, új technológia, immateriális javak jönnek létre, az eredménye 

sokkal kevésbé kézzelfogható, mint a beruházási projekteknek. Ilyen például a technológiaváltás, vagy egy új 

gyógyszer kifejlesztése. Ide sorolható, amikor a szervezet működési körülménye változik meg a projekt 

végtermékeként, például folyamatszervezés (BPR) révén, amely eredmény szintén immateriális jószág. Ez 

utóbbi projektek eredménye általában közvetett módon fejezhető ki. 

Informatikai (ICT) projektek 

A projekt eredményeként olyan műszaki és teljesítményparaméterekkel leírható informatikai rendszer jön létre, 

mellyel további termékek előállítására leszünk képesek, vagy további szolgáltatásokat tudunk nyújtani – így 

például SAP55 (Service Access Point) vagy VIR56 (Vállalatirányítási Rendszer) bevezetése. 

Logisztikai és beszerzési projektek 

Külön projektek irányulhatnak egy szervezet logisztikai rendszerének kialakítására. Stratégiai tényező lehet a 

potenciális beszerzési módok azonosítása és a szállítói kör meghatározása. Az outsourcing57 (kiszervezés) 

tevékenység is ebbe a kategóriába sorolható. 

Környezetvédelmi projektek 

A fenntarthatóság58 és a regionális fejlesztés céljait megvalósító projektek vonatkozhatnak például a 

biodiverzitás59 , természetvédelem, helyi erőforrásokra épített élelmiszerláncok60 módszereinek elterjesztésére. 

Marketing projektek 

E projektek eredményeképpen hatékony üzleti megoldások jönnek létre a marketing szélesen értelmezett 

területein. Az üzleti folyamatokba beágyazódik a projekt nyomán létrejövő érték. Példaként említhető az e-

kereskedelem bevezetése, egy új termék marketingkampányának megvalósítása. 
                                                           
54http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/20080612/nezd_meg_hogy_keszult_el_a_megyeri_hid 
55http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG 
56http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalatir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1si_rendszer 
57Az outsourcing alatt azt a speciális folyamatot értjük, amiben egy vállalat az addig szokásosan maga által végzett valamelyik tevékenységét 

átadja egy, az adott tevékenységre szakosodott vállalatnak, és a jövőben azt a bizonyos tevékenységet – díjazás ellenében – e másik vállalat 
látja el. 
58http://fenntarthatosag.lap.hu/ 
59http://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzit%C3%A1s 
60http://www.hajrahazai.hu/ 

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/20080612/nezd_meg_hogy_keszult_el_a_megyeri_hid
http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vállalatirányítási_rendszer
http://fenntarthatosag.lap.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzitás
http://www.hajrahazai.hu/
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Pedagógiai projektek; 

Például a TeNeGEN Projekt61 (Connect the TEachers to reach and to teach the Net Generation) EU pályázati 

forrásból 4 ország (Magyarország, Olaszország, Nagy-Britannia, Németország) tanárainak és pedagógiai 

szakembereinek együttműködésével valósult meg 2008-ban. Célja az e-learning támogatása és az e-tananyagok 

megosztása a tanárok és diákok között, amelyeket saját honlapjukon keresztül bárki elérhet. 

2.3. Komplexitás 

A projektek komplexitásuk62, azaz összetettségük szerint lehetnek: 

Mikroprojektek 

Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet elsődleges célja, hogy a stratégiai céljainak megvalósítása érdekében 

bonyolítsa le a projektjét. A finanszírozási igénye kisebb, átfutási ideje rövidebb, általában egy-két év. A projekt 

eredményeképpen létrejövő projekttermék elsősorban a gazdálkodó szervezet érdekeit szolgálja, de közvetetten 

a vállalat környezete is profitál a projektből. Például egy élelmiszerbolt informatikai fejlesztése révén a vevőket 

korszerűbben szolgálják ki, a vásárlás gyorsabbá válik, a raktárkészlet percről percre nyomon követhető, a 

logisztikai rendszer hatékonyabb, a vásárlók elégedettebbek lesznek. 

Altípusai lehetnek: 

• az egyszerű projektek és 

• a rövidebb időtartamú, komplex és összetett projektek. 

Példaként egy sikeres kulturális projektet említünk, amely egyszerű projektként indult és nemzetközileg ismertté 

tette a Balaton-felvidéki régiót – ez a Művészetek Völgye.63 

 

1.2.3.1. ábra Forrás: Kult-Túra.com 2011.64 

A Balaton-felvidék több száz éves négy kis falujában (Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend és Pula) 

megrendezett tíznapos rendezvénysorozat, a Művészetek Völgye a különlegesség, a kreativitás és a minőség 

jegyében fogadja látogatóit. Magyarország legnagyobb nonprofit összművészeti fesztiválja alapítása óta 

mintaadó, értékőrző és értékteremtő törekvéseivel meghatározó szerepet játszik. 

Makroprojektek 

A nemzetgazdasághoz tartozó, általában gigantikus méretű projektek tartoznak ebbe a kategóriába. „A 

makroprojekt az ország tárgyi eszközállományának és erőforrásainak szerkezetében radikális innovatív jellegű 

változást eredményez. Országos szintű és kiemelkedő jelentőségű fejlesztési feladatokról van szó, melyek 

pozitívan hatnak az életszínvonal emelésére.”65 Általában stratégiai célokhoz kapcsolódik, akár a 10 évet is 

meghaladhatja a projekt átfutási ideje. Tőkeigényessége nagy, a kockázatok is magasabbak. Makroprojekt 

például egy autópálya építése. A projekt eredményei közé tartozik, hogy a gépjárművek számára a közlekedés 

                                                           
61http://tenegen.eu 
62A komplexitásba beleértjük azt is, hogy egy projektbe hány szakterület tartozik, hányan dolgoznak benne, hány alprojekt kapcsolódik 
hozzá, mekkora a költségvetése, és milyen hosszú a megvalósításra felhasználható idő. 
63http://www.kult-tura.com/index.php?kezd=0&kod=5&modul=esemenynaptar 
64http://www.kult-tura.com/index.php?kezd=0&kod=5&modul=esemenynaptar 
65Dr. Anwar Mustafa: A gigantikus méretű projekt menedzselése, CEO Magazin, IV. évfolyam, 2003, 4. szám, 15–22. old. 

http://tenegen.eu/
http://www.kult-tura.com/index.php?kezd=0&kod=5&modul=esemenynaptar
http://www.kult-tura.com/index.php?kezd=0&kod=5&modul=esemenynaptar
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gyorsabbá, színvonalasabbá válik, a kivitelezés során nagyszámú munkaerőt foglalkoztatnak, komoly GDP 

növekedést és gazdasági fellendülést eredményezhet. 

Altípusai lehetnek: 

• több projektből álló programok 

• mega- és gigaprojektek. 

Az Európai Uniós gyakorlatban az azonos célokat szolgáló, egymásra épülő és/vagy egymást kiegészítő 

projektek sorozatát nevezik programoknak. A program olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenységi 

lánc, melynek minden eleme mérhető hozzáadott értékkel viszi közelebb a szélesebb közösséget a kijelölt 

közép- vagy hosszú távú cél megvalósításához. A forrásokat megpályáztatják, s a pályázatok közül választják ki 

a program célkitűzéseihez jól illeszkedő, a partnerek, a közösség számára is fontos, jó minőségű projekteket. 

E makroprojektek többnyire EU-támogatásból kerülnek finanszírozásra. Az 1.2.3.2.b. kép a hazai 4-es metró 

építésének közismert gigaprojektjére utal, amely megbukott projektmenedzselési szempontból, hiszen 

többszörösen túllépte a költség- és határidőkereteket, a tervezési, technológiai és menedzselési bakik 

sorozatának köszönhetően. 

 

1.2.3.2. ábra Forrás: Index.hu 2012.66 

Milyen további lépés várható e gigaprojektben? A kormányt képviselő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 

ismét újabb feltételekkel köti meg a fővárossal a támogatási szerződést, de a végső döntés, hogy megkapja-e a 

támogatást az uniótól a projekt, az Európai Bizottságon múlik. A 2012. évi kalkulációk szerint 517 milliárd 

forintba kerül a teljes 4-es metró beruházása. Az állam és a főváros közötti, a metróberuházás finanszírozására 

kötött szerződés 320 milliárd forint. Az uniótól összesen 224 milliárd forintot remél a főváros.67 

2.4. Kezdeményezés 

A projektek a részvétel, illetve kezdeményező szervezet alapján lehetnek: 

Belső projektek 

Alapvetően belső erőforrások kerülnek felhasználásra. Szervezeten belüli kiterjedése alapján 

megkülönböztethetünk részlegen belüli és részlegek közötti projekteket. 

Külső projektek 

A projekt megvalósításában külső közreműködők is részt vesznek, idegen tőke is megjelenik. 

Vegyes projektek 

                                                           
66http://index.hu/belfold/budapest/metri2745/ 
67http://index.hu/belfold/budapest/metri2745/ 

http://index.hu/belfold/budapest/metri2745/
http://index.hu/belfold/budapest/metri2745/
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A projekt teljesítésében felhasználásra kerülnek a projektet kezdeményező szervezet saját erőforrásai és a 

közreműködő szervezettel kötött szerződésben foglalt eszközök is. Az esetek többségében vegyes projekttel 

találkozunk. Szélsőséges helyzetben előfordulhat, hogy egy projektet csak saját erőforrásból finanszíroznak, 

vagy ennek fordítottja is, mikor csupán külső forrást használ fel a szervezet. A külső projektfinanszírozók 

általában önrészt írnak elő. 

 

1.2.4.1. ábra Forrás: Pályázatportál.hu (2012) alapján saját szerkesztés 

2.5. Időtáv 

A projektek az időtáv szerint lehetnek: 

Rövid távú projektek 

Egy éven belüli, általában néhány hónapra tervezett projektek. Gyakran külső partnert bíznak meg a 

lefolytatásával, ha nem áll megfelelő emberi erőforrás rendelkezésre. Például egy vállalat belső 

kontrollingrendszerének kialakítására 1,5–2 hónapot szánva ténylegesen megvalósítható69 egy 

szervezetfejlesztési projekt. 

Középtávú projektek 

Ide soroljuk az 1–5 év közötti időtávú projekteket. Az EU által támogatott pályázati projektek többnyire 2–3 

éves időtartamúak. Például az „Európai CNC-hálózat” projekt70, amelyet azon iskolák valósítottak meg, ahol a 

szakmai oktatás keretein belül alkalmazzák a számítógép vezérlésű szerszámgépeket. 

Hosszú távú projektek 

                                                           
69Maczó Kálmán – Horváth Elekné (szerk.): Controlling a gyakorlatban, Verlag Dashöfer Szakkiadó, Budapest, 2001.; Forrás: a Kempelen 

Farkas Digitális Tankönyvtár honlapja: http://www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/controlling-gyakorlatban-080904-404 (Letöltve: 

2012.01.02. 19:30) 
70Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola honlapja: http://www.banki-duj.sulinet.hu/kulfold/Sokrates-honlap/index.htm 

http://www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/controlling-gyakorlatban-080904-404
http://www.banki-duj.sulinet.hu/kulfold/Sokrates-honlap/index.htm
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E körbe az 5 év fölötti, esetenként akár 20–30 éves időtávú projektek71 is előfordulnak, például a digitális 

írástudás növelésére irányuló politikát érintő projektek. Az Európai Unió által kiírt projektpályázatok időtávja a 

támogatható hosszabb 5–7 éves időszakot jelzi, ezen belül többnyire 1–3 éves projektek valósulnak meg. 

A projektek ütemezését számos tényező befolyásolja. Egy hatékony projektműködésben komoly szerepet játszik 

az „emberi tényező”. A projektet a benne dolgozók szakértelme, képessége, tudása viszi előre – azonban a siker 

kulcsa nem csak ebben rejlik. A fokozódó piaci versenyben, a jól előkésztett, műszakilag, gazdaságilag 

átgondolt projekt alapfeltétele a sikernek (Diószeginé 2011).72 A váratlan, előre nem látható helyzetek, a piaci 

árak, árfolyamok változása mind-mind hatással vannak a projekt időtávjára. A kívánt haszon csak jól 

előkészített és menedzselt projektek esetében érhető el. Ehhez elengedhetetlen a projekt környezetének és 

érintettjeinek (emberi környezetének) feltérképezése, a következő fejezetekben ezzel folytatjuk. 

2.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

1.2.a.1. esettanulmány: Biotechnológiai Projekt73 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult 

meg 2010-11 között. Elnevezése: GOP-1.3.1-09/B-2009-0004 Gyógyászati célra szánt tápszer fejlesztése, a 

terápiás hatás tesztelése 

A projekt leírása: Biotechnológiai innováció. Daganatos betegeknek szánt gyógyászati célú tápszer fejlesztése 

kezdődött Pécsett. A projektet megvalósító cég (Immunal Kft.) az eddigi termékek fejlesztési eredményei és a 

fogyasztók visszajelzései alapján olyan új termék („speciális, gyógyászati célra szánt tápszer daganatos betegek 

részére”) kifejlesztését tűzte ki célul, amely korábbi termékénél nagyobb mennyiségben tartalmazza a 

hatóanyagokat, és ezzel az előrehaladott stádiumban lévő daganatos betegeknél is életminőség-javulást 

eredményez. A fejlesztés megvalósítását az Európai Unió 90 millió forinttal támogatja. Az Immunal Kft. 

megalakulása óta magyar és nemzetközi szabadalmai alapján olyan termékek fejlesztésén dolgozik, amelyek 

szokásos orvosi kezelések (műtét, sugárkezelés, kemoterápia) mellett történő, azokat kiegészítő alkalmazásával 

elősegítheti a daganatos betegek életminőségének javítását. 

A cégen belül Dr. Kulcsár Gyula 1987-ben kezdett kutatómunkája során új tudományos felfedezést tett a 

szervezet daganatellenes védekezésével kapcsolatban. Felismerte, hogy az immunrendszer mellett a keringési 

rendszerben működő speciális természetes védekezőrendszer is elpusztítja a ráksejteket. Kutatásai során 

megállapította, hogy a vérkeringésben jelenlevő aminosavak, bizonyos vitaminok és néhány egyéb aktív anyag 

alkotja az általa Passzív Tumorellenes Védelmi Rendszernek nevezett daganatellenes védelmet. A védelmi 

rendszer úgy működik, hogy a ráksejtek általános felhalmozó – a normál sejtektől különböző – tulajdonságának 

megfelelően ezek az anyagok is nagy mennyiségben jutnak a ráksejtekbe, és ott egymás hatását erősítve a 

ráksejtek önpusztítását (apoptózisát) okozzák. 

A felfedezés gyógyászati jelentősége az, hogy a védelmi rendszer saját anyagait juttatva a szervezetbe több 

ráksejt pusztítható el. A szervezet saját védelmi rendszerének a teljesítőképességét növelhetjük. 

A 2010. május 1-jén indult fejlesztést a Pécsi Ipari Parkban kialakított kutatólaboratóriumban végezték. A 

megvalósításhoz a Biotechnológiai Innovációs Bázis klaszter tagjaként 90 millió forintos támogatást nyertek. A 

projekt eredménye megtekinthető itt: http://culevit.hu/ 

A kedvezményezett neve és elérhetősége: 

Immunal Fejlesztő, Szervező és Szolgáltató Kft. 1074 Budapest Dohány u. 46. 

Rákkutató és Termékfejlesztő Laboratórium 7630 Pécs Finn u. 1/1. 

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: www.nfu.hu 

                                                           
71KIB: Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzéséről, Közigazgatási Informatikai Bizottság, Budapest, 2009. 69 old.; 
Forrás: Infokommunikációs Államtitkárság honlapja: www.ekk.gov.hu/hu/kib/kib_29_cba.pdf (Letöltve: 2011.11.10.21:12) 
72Diószeginé Zentay Éva: A sikeres projektmenedzsment, HKL – Hűtő- klíma és légtechnikai épületgépészeti szaklap, 2011, 5.szám; Forrás: 

HKL Online honlapja: http://www.hklszaklap.hu/cikkek.php?id=1097 (Letöltve: 2011.12.10. 9:12) 
73Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja alapján: www.nfu.hu 

http://culevit.hu/
http://www.nfu.hu/
http://www.ekk.gov.hu/hu/kib/kib_29_cba.pdf
http://www.hklszaklap.hu/cikkek.php?id=1097
http://www.nfu.hu/
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2.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A második lecke alapvető célkitűzése, hogy bemutassa a projekttipológiát a téma, a komplexitás, a projekt 

kezdeményezése és az időtáv szerint. Ezeket konkrét példák segítségével ismerteti meg a hallgatóval. A lecke 

elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

3. A projekt környezete 

3.1. Ökológiai és fizikai környezet 

A természetes környezet védelme és az ökológiai gazdálkodás szerepe az utóbbi években egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a projektekben. A természeti környezettel közvetlen kapcsolatban lévő projektek közé soroljuk 

például a biogazdálkodási, természetvédelmi projekteket, a zöldmezős és település-rehabilitációs beruházásokat. 

Szinte nincs olyan projekt, amelynek ne lenne valamilyen köze a fenntartható fejlődéshez.74 A projekt hosszú 

távú fenntarthatósága annyit jelent, hogy a tervbe vett beruházásnak (szolgáltatásnak) a projekt élettartamán túl 

is működőképesnek kell maradnia. Ezért például a pályázati projekten indulóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy 

a szükséges működési költségek hosszú távon biztosítottak, emellett a beruházás teljesíti az EU összes 

vonatkozó előírását és nincsenek negatív környezeti hatásai. 

Sajátos területet képvisel az ökológiai gazdálkodás75, amely hozzájárul a természetes erőforrások védelméhez és 

elősegíti a vidéki területek fejlesztését. Minden mezőgazdasági tevékenység a természetes környezetbe való 

beavatkozást jelent. Az ökológiai gazdálkodás ezt igyekszik csökkenteni. Az ökológiai gazdaságok igen jól 

összeegyeztethetők a vidéki és ökoturizmussal. A vendégfogadással, marketinggel és turizmussal foglalkozó 

szakemberek szintén azok között a munkavállalók között vannak, akik profitálhatnak ezekből a tendenciákból. 

A tudósok számára új kutatási területeket kínál (növényvédelem, állatjólét, megújítható erőforrások). Az 

ökológiai gazdálkodás által nyújtott egészséges kép a természetről és mezőgazdaságról lehetővé teszi vidéki és 

ökoturizmussal foglalkozó projektek megvalósítását is. 

Az ökológiai projekteknek kedvez, hogy ökológiai rendelet76 írja elő EU szinten a következőket: az ökológiai 

növénytermesztés során olyan földművelési és növénytermesztési gyakorlatot kell alkalmazni, ami fenntartja 

vagy növeli a talaj szervesanyag-tartalmát, fokozza a talajstabilitást és a talaj biodiverzitását77 , valamint 

megelőzi a talajtömörödést és a talajeróziót. A tápanyag-utánpótlók, a gyomirtó szerek, a növényvédő szerek és 

más, kémiai úton előállított, szintetikusan bevitt anyagok korlátozása újabb fejlesztési projekteket hívhat életre. 

Mindezen felül az ökológiai gazdálkodás tiltja a genetikailag módosított szervezetek (GMO)78 használatát a 

növénytermesztésben és az állattartásban egyaránt. Ez elősegíti a honos növény- és állatfajok populációinak 

fenntartását, ugyanakkor több mezőgazdasági növény- és állatfaj alkalmazására irányuló projekt kiírására 

készteti a pályáztatókat. 

3.2. Gazdaságpolitikai és piaci környezet 

A projektszervezetek működésére jelentős közvetlen és közvetett befolyást gyakorol az állam. A jóléti 

gazdaságokban az állami szerepvállalás két fő szférája a gazdaságszabályozás és a humán, illetve reál 

infrastruktúra megteremtése. A gazdasági szabályozás a projektszervezetek szempontjából az alábbi 

tevékenységet jelenti: 

• a projektszervezetek működési feltételeinek szabályozása, 

• a gazdasági szereplők kapcsolatainak szabályozása. 

A kormányzatnak pedig olyan gazdasági mechanizmust kellene működtetnie, amely kedvező feltételeket teremt 

a projektek számára. A makroszintű gazdaságmenedzselés középpontjában – a gazdasági válság okozta 

pénzügyi sokk miatt – elsősorban az EU által támogatott pályázati projekttémák állnak, amelyek a regionális 

fejlesztéseken keresztül a nemzeti gazdaság növekedésével, stabilitásával és gazdálkodási biztonságával vannak 

                                                           
74http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/fenntarthato-fejlodes-091214 
75http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu 
76Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság honlapja: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/environment/soil_hu 
77A biodiverzitás szó használata az ökológiai gazdálkodásban nem csupán több gazdasági állatot és növényt jelent, hanem azt is, hogy több 

az adott helyen honos növény és állat él természetes módon. Különös figyelmet szánnak a veszélyeztetett állat- és növényfajok 

megőrzésének. http://biodiverzitas.lap.hu/ 
78http://gmo.lap.hu/ 

http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/fenntarthato-fejlodes-091214
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/environment/soil_hu
http://biodiverzitas.lap.hu/
http://gmo.lap.hu/
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kapcsolatban. A nemzetgazdasági környezet döntő vonása, hogy az ország gazdasági potenciálja abszolút 

mértékben meghatározza, hogy mennyi az a pénz és erőforrás, amit az ország projektberuházásokba képes 

invesztálni. Mindez olyan gazdasági mutatószámokkal mérhető, mint a GDP, az egy főre jutó GDP, a gazdasági 

növekedés vagy éppen a jövedelmek változása, a munkaerő-piaci folyamatok alakulása. A vállalkozási (for-

profit) szektoron kívül a gazdasági környezet más szereplői (állami és non-profit) is egyre intenzívebb 

projektmenedzselési tevékenységet végeznek a finanszírozási forrásoknak köszönhetően. 

A gazdálkodó szervezetek projektjeinek célja valamely ügyféligény (fogyasztói igény) nyereséggel történő 

kielégítése, amelyet a szervezet a különböző erőforrások optimális kombinációjával, az egyes erőforrások 

kapacitásának legjobb kihasználásával, a tevékenység leghatékonyabb működtetését biztosítva valósít meg. A 

non-profit szervezetek esetében lényegében ugyanezek az elvárások érvényesülnek: minél hatékonyabb 

erőforrás-felhasználással minél nagyobb outputot szükséges elérni a projektek során. 

3.3. Jogi és kulturális környezet 

A projektszervezetek működésére a formális szabályozás (például nemzetközi, gazdasági és versenyjog) és az 

informális keretek (szokások, kulturális elvárások) egyaránt befolyással vannak. 

A gazdasági jog79 négy csoportba sorolja azon magatartások körét, amelyeket a gazdasági élet szereplőinek piaci 

magatartásával kapcsolatban megtilt, s így kimondja a tisztességtelen verseny tilalmát, a fogyasztói döntések 

tisztességtelen befolyásolásának tilalmát, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmát és a gazdasági 

erőfölénnyel való visszaélés tilalmát. Tisztességtelen versenycselekménynek minősül különösen: 

• A hitelrontás – amely valótlan tény állításával, híresztelésével, illetőleg valós tény hamis színben való 

feltüntetésével a projektszervezet versenytárs jó hírnevének vagy hitelképességének sérelmében, vagy annak 

veszélyeztetésében nyilvánul meg. 

• Jó hírnév (goodwill) bitorlása – goodwill bitorlását valósítja meg az, aki árut vagy szolgáltatást a versenytárs 

hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő vagy 

hoz forgalomba, továbbá aki olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használ, amelyről a projektszervezet 

versenytársát szokták felismerni. 

• Az üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzése, felhasználása, mással való jogosulatlan közlése, a 

projektszervezet ügyfélkörére vonatkozó adat. Tisztességtelen az üzleti titok megszerzése, ha például az 

elcsábított munkavállaló által adott tájékoztatást vagy egy szerződéskötést célzó tárgyalások során kapott 

információkat felhasználják. 

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma szerint tilos a gazdasági versenyben az 

ügyfeleket (fogyasztói célcsoportot) megtéveszteni. A fogyasztók megtévesztésének minősül például, ha a 

projekttermék/szolgáltatás ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt 

megtévesztésre alkalmas módon állítanak, és hamis előny látszatát keltik. 

A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma, valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma 

egymással összefüggnek. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma azt jelenti, hogy tilos a 

vállalkozások közötti olyan megállapodás vagy összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi 

szervezetének, köztestületének (például kamara), az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek olyan döntése, 

amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, 

illetve fejt ki. Ez nem zárja ki a különböző projektszervezetek konzorciumokban való együttműködését 

meghatározott feltételek mellett. Visszaélésnek minősül, ha a projektkapcsolatokban az erőforrások 

beszerzésének vételi vagy eladási árait tisztességtelenül állapítják meg, indokolatlan előnyt kötnek ki, vagy 

hátrányos feltételek elfogadását kényszerítik ki. 

A pályázati kiírások külön szabályozzák a projektben elvárt tevékenységeket és magatartást. Ezt folyamatosan 

nyomon követik, és az ettől való eltérést szigorúan szankcionálják. Például a pályázótól megvonják a támogatást 

vagy annak visszafizetésére kötelezik. 

Egy ország üzleti életét alapvetően befolyásolja a lakosság általános műveltsége, köznapi kultúrája. Ez 

kifejezésre jut a projektszervezetek gazdaságélénkítő szerepét elfogadó vagy tagadó, illetve azokkal szembeni 

közömbös magatartásban is. E magatartás mögött különböző civilizációs sajátosságok (nemzeti tradíciók, 

                                                           
79Nochta Tibor – Juhász László – Szécsényi László: A gazdaság jogi szabályozása II., Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2008. 280 old. 
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szokások, hajlamok) húzódnak meg. Az egyes nemzetgazdaságok sikerei szerte a világban tanúsítják mindazon 

tényezők óriási szerepét, amelyek a lakosság iskolai végzettségének színvonalától, megújulási képességeitől és 

készségétől, szakmai mobilizálhatóságától függenek. 

3.4. Társadalmi, munkaerő-piaci és szociális környezet 

Egy ország állampolgárai érdekeik képviseletére és közös céljaik elérésére civil szervezeteket alakíthatnak. Ezek 

jellemzően olyan területen jönnek létre, ahol az állami támogatás nem megfelelő, forráshiányos, vagy kívül esik 

a többségi érdeket képviselő kormányzati politikától. Ide tartoznak a szociális, egészségügyi, sportbeli, 

környezetvédelmi, felzárkóztató, esélyegyenlőséget növelő, munkaügyi, szakmai érdekvédelmi és más 

megoldásra váró feladatok. A leggyakoribb előfordulási formái: egyesület, szövetség, szolgálat, liga, párt, 

szakszervezet, sportági szakszövetségek, egyház és alapítvány. 

Érdekesség, hogy maga az egyesülési jogszabály nem is említi az egyesület kifejezést, hanem az egyesülési jog 

alapján létrehozható társadalmi szervezetről rendelkezik. Általában spontán módon, kezdeményezésre vagy 

mozgalomból kinőve jönnek létre. A nem kormányzati szervezet vagy civilszervezet olyan bármely kormánytól 

független, magánjog alapján működő, civilekből álló nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel 

rendelkezik – jó esetben. Azonban többnyire külső forrásokból (szponzorok, pályázati források) tartják fenn 

magukat. Azok a civil szervezetek képesek talpon maradni, akik elsajátítják a projektszemléletű gondolkodást. 

Számos önkormányzat célforrásokat tesz elérhetővé saját civil szervezetei részére, amelyet minél 

hatékonyabban kell felhasználniuk. A civil szervezeteknek létkérdés, hogy képesek legyenek projekteket 

menedzselni. 

A munkaerőpiacon a munkaadók olcsóbb, és az elvégzendő munkának megfelelő képzettségű munkaerőt 

keresnek. A munkavállalók ezzel szemben a jobban fizető, jobb munkakörülményeket biztosító, érdekes és 

kihívást jelentő munkahelyekért versengenek. Ez a tendencia érhető tetten a projektszervezetek nemzetközi 

munkaerőpiacán is, ahol a csúcson a profitorientált multinacionális szervezetek nemzetközi színtéren dolgozó 

projektmenedzserei vannak, akik nem ismernek lehetetlent (sem feladatban, sem fizetésben). Erre a civil 

szervezetek nonprofit projektjeiben (például karitatív szervezetek) önkéntes munkát végzők gyakran rácáfolnak, 

ők sem ismernek lehetetlent sem a problémakezelésben, sem a szponzorok felkutatásában. Példaként álljon itt 

néhány aktuális EU pályázati kiírás szociális projektekre80: 

• Network – Együttműködés – Tudástár – szakmai támogató hálózat kiépítése 

• Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században 

• Tudás-Forrás – módszertani és együttműködési hálózat kiépítése és működtetése 

• Antidiszkriminációs programok támogatása a médiában 

3.5. Technológiai és innovációs környezet 

Minél gyorsabb a technológiai fejlődés üteme, annál bizonytalanabb a környezet. Ezt a folyamatos 

innovációkkal lehet nyomon követni. A projektek szempontjából a tudományos-technikai újdonságok egyrészt 

újabb és újabb szolgáltatási lehetőséget (innovációs projektek) biztosítanak, másrészt újabb és újabb képzési 

igénnyel járnak. 

Sajátos a technikai infrastruktúra hatása az egészségügyi innovációs projekteknél. Amíg a gazdaság többi 

területén az infrastruktúra fejlődése többnyire emberi munkaerőt vált ki, addig az egészségügyben ez további 

munkaköröket teremt. Gondoljunk az ultrahang, a röntgen és a különböző speciális eszközök kezelését elsajátító 

szakszemélyzetre. Az innovációs projektek maguk után vonják a szervezetfejlesztéseket. Egy sikeres innovációs 

projekt az egészségügyben (új gyógyszer, diagnosztikai eszköz, terápia) a hatékonyság növelését úgynevezett 

holisztikus folyamatoptimalizálással valósítja meg, a megelőzéstől a rehabilitáción és utókezelésen át a klinikai 

diagnosztizálásig és terápiáig. 

A technikai-technológiai környezet szempontjából alapvetően két folyamat érinti a projekteket. Egyrészt az 

információtechnológia megjelenése és változása a projektszervezetek minden területét érinti. A műszaki 

innovációk, a szervezetek szakmai és gazdasági működését segítő különféle pénzügyi-gazdasági rendszerek, a 

telekommunikáció, az internet, a kapcsolatok és az információk robbanásszerű elterjedése minden eddiginél 

                                                           
80Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont honlapja: http://www.ddrfk.hu/hu/szocialisprojektek.html 

http://www.ddrfk.hu/hu/szocialisprojektek.html
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nagyobb kihívás elé állítja a projektszervezeteket. A technikai-technológiai környezet változása, és különösen az 

információtechnológia megjelenése és eluralkodása pedig megköveteli, hogy a szükséges fejlesztési költségek 

rendelkezésre álljanak, és megfelelően képzett szakemberek legyenek a projektszervezetekben, akik kezelni 

tudják az új technológiát. Nemcsak a szaktudás továbbfejlesztése jelent feladatot, hanem az új eszközök 

alkalmazásához szükséges ismeretek folyamatos megszerzése is. Ez egyidejűleg folyamatos költségnyomást is 

jelent az érintett projektszervezetek számára. Az új technológiák jelentős kutatási és fejlesztési (K+F) 

ráfordításokat igényelnek, s emiatt a technológiai fejlődés fokozottan költségigényes. 

Az innovatív információs és kommunikációs elképzelések megvalósítására olyan megoldást érdemes választani, 

amely nemcsak hardver- és szoftverösszetevőket tartalmaz, hanem az összes szükséges szolgáltatást is, a 

tanácsadási tevékenységtől a megvalósításig, a tényleges üzembe helyezésig. 

3.6. Belső szervezeti környezet 

A projekteket megvalósító szervezetek három alapvető jellemzővel81 rendelkeznek: 

• munkamegosztás, 

• szervezeti kommunikáció, 

• hatáskörmegosztás mint irányítás. 

A projektek – mint szervezeti egységek – meghatározott feladatot, funkciót valósítanak meg a szervezeten belül. 

A szervezeti egységek és projektek kapcsolatrendszere: az eredményes és hatékony működés alapja a szervezeti 

egységek és projektek közötti formális és informális kapcsolatok meghatározása. Különösen fontos a projektek 

közötti kommunikáció. Például a hatékony szakmai kommunikáció a szervezeti tudás mint alapvető erőforrás 

működését és fejlődését teszi lehetővé. A projektek és az egységek közötti információcsere formális csatornái a 

szervezet információrendszeréhez tartoznak. A személyes információcsere révén pedig olyan informális 

csatornák alakulnak ki a szervezeten belül, amelyek serkentik az emberek közötti kommunikációt: a szakmai 

jellegű kommunikáció nagy része is ezeken keresztül fog megvalósulni, és ezek a csatornák teszik lehetővé a 

szervezeti kultúra, mint másik alapvető erőforrás működését és fejlődését is. 

A projektek mint a szervezeti egységek irányítási rendszere: nagyobb projektszervezetek esetén szükség van a 

különböző projektek tevékenységének összehangolására és koordinálására. A menedzsment tevékenysége éppen 

erre szolgál, az irányítási rendszer pedig a projektek és a különböző funkcionális egységek közötti (formális) 

kommunikációt biztosítja ún. „szolgálati utakon” keresztül (pl. utasítások eljuttatását a szervezet megfelelő 

egységeihez, visszajelzéseket a menedzsment számára az utasítások végrehajtásáról). Az irányíthatóság 

érdekében általában több menedzsmentszintet, ún. szervezeti hierarchiát alakítanak ki, ezeknek a száma és 

kapcsolatrendszere alapján különböző szervezettípusokról beszélhetünk. (Lásd erről korábban az 1.1.6. és 1.1.7. 

fejezeteket.) 

3.7. Aktuális projektkörnyezeti elvárások 

A projekt a gazdasági élet olyan elkülönült, önálló egysége, amely sok szállal kapcsolódik az őt körülvevő 

környezethez. A környezet jelentős mértékben befolyásolja lehetőségeit, elősegíti vagy korlátozza a projektet 

céljainak elérésében. 

A vállalkozási környezet legfontosabb elemei: a természeti környezet, a társadalmi-politikai környezet és a 

gazdasági-piaci környezet. A természeti környezet a projekt számára részben erőforrás, tevékenységet 

meghatározó tényező (pl. mezőgazdaság), részben korlát, mert rombolása, elpusztítása az ember biológiai létét 

is veszélyezteti (pl. környezetszennyezés). A társadalmi-politikai környezet kulturális, jogi, erkölcsi hátteret és 

intézményrendszert jelent. A projektek működésében különösen nagy jelentősége van a projektfinanszírozást 

befolyásoló politikai-jogi szabályozásnak. A gazdasági-piaci környezet hat leginkább egy projektszervezet 

működésére. Legfontosabb gazdasági környezete a piac. Innen szerzi be a működéséhez szükséges erőforrásokat 

és értékesíti saját termékeit, szolgáltatásait. A projekt erőforrásokat (inputokat) alakít át termékké, 

szolgáltatásokká (outputokká). A legfontosabb projektkörnyezeti elvárások forrásait ismerteti az 1.3.7.1. ábra. 

                                                           
81Dobák Miklós – Antal Zsuzsa: Vezetés és szervezés, Aula Kiadó, Budapest, 2010, 484. old. 
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1.3.7.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A projekt és környezete között folyamatos a kölcsönhatás, minden szereplőnek szüntelenül alkalmazkodnia kell 

a külvilágban végbemenő változásokra. Hogyan tudja követni a környezet változásait egy projektszervezet? 

Alapvetően három fő stratégia mentén szerveződhetnek a szervezetek, tulajdonképpen függetlenül az ágazati 

hovatartozástól. Ezek a defenzív stratégia, az offenzív stratégia és a proaktív stratégia. 

• A defenzív stratégia alapján működő szervezetek mintegy „elszenvedik” a külső környezeti tényezőkben 

bekövetkező változásokat. 

• Az offenzív stratégia a változásokra igyekszik gyorsan, kezdeményezően válaszolni a minél hatékonyabb 

alkalmazkodás érdekében. 

• A proaktív stratégiát követő projektszervezetek ugyanakkor próbálnak a változások elé menni, 

kezdeményezően fellépve felkészülni a környezetben várható változásokra, esetleg igyekeznek a környezeti 

feltételeket saját maguk is befolyásolni. 

A proaktív stratégia új vonása a rugalmasság; a környezet változása határozza meg a projektszervezetet. Ha a 

környezet változik, a szervezetnek is változnia kell. A szervezet az időközben bekövetkezett változásokra reagál 

és ezeknek, illetve a stratégiai vezetés követelményeinek legjobban megfelelő módon, rugalmasan lép és 

változik. Ezt az egymásra épülő projektekkel képes megvalósítani. 

3.8. A projektek piaci és ügyfélperspektívái 

Végül három alaptétellel zárjuk a projekt környezeti jellemzőinek ismertetését. Ezek egymásra épülnek és jelen 

vannak minden eredményes projektben: 

• A projektek kitágítják a szervezetek piaci potenciálját. 

• A piac bővülése az ügyfélperspektívák felismerésének függvénye. 

• Az a projekt sikeres, amellyel elégedett az ügyfél. 

A fenti megállapításokból következik, hogy a nyitott projektszemléletű gondolkodás keresi a lehetőségeket, és 

érzékenyen reagál a potenciális ügyfelek igényeire. 
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Az ügyfelek – mint környezeti tényezők – igényeinek felmérésére alapozva kell a projektcélokat 

meghatároznunk. Ezzel hosszú távra kijelölhetjük a fejlesztések irányát, gyakran egymásra építhető projektek 

formájában. 

Ki a projekt ügyfele? Lehet maga a projektgazda? Talán lehet a finanszírozó vagy a célcsoport, akiknek érdekeit 

szolgálja a projekt? Jogi szempontból azt a megrendelőt tekintjük ügyfelünknek, akinek átadjuk a projekt 

eredményét. A finanszírozás történhet külső forrásból is, ez meghatározott kötelezettségekkel jár minden 

esetben. 

Ideális esetben a megrendelő hatékonyan képviseli a projekt által megcélzott célcsoport érdekeit, hatékonyan 

közreműködik az ügyfélperspektívák azonosításában, és reális célokat támaszt a projekt felé. Szükség van az 

ügyféligények realitásának felülvizsgálatára is, a környezeti feltételek és a pályázati projektlehetőségek 

esetenként szokatlan megoldásokat produkálnak. Gondoljunk csak a magyar általános iskolák EU forrásból 

finanszírozott interaktív táblával való felszerelésére (miközben az iskola fenntartói nem tudták miből fizetni a 

gázszámlát), vagy a hazai kórházak betegtájékoztatást célzó monitorjaira (kevés helyen alkalmazzák azóta is). 

Hasonló helyzetet idéz az 1.3.8.1. kép, ahol mintha túlméretezték volna az alternatív energiaforrás fejlesztésre 

irányuló projektet. 

 

1.3.8.1. ábra Forrás: Facebook.com 2012.82 

Egy projektnek közvetlenül és közvetetten is jelentős pozitív gazdasági és társadalmi hatásai lehetnek: 

• A projekt eredményeként új munkahelyek létesülnek. 

• A beruházási projektben megvalósuló történelmi jelentőségű műemléki épület felújításának és abba kulturális 

funkciók telepítésének köszönhetően javul a térségben lakók életminősége. 

• A projekt során létrehozott központ önmagában vagy a turisztikai élményhálót kiegészítve jelentős turisztikai 

kínálati elemmé válik, elősegítve az idegenforgalom fejlődését, növelve a városba, a térségbe látogatók 

számát. 

• A képzési, közművelődési funkciók közvetlenül segítik a képzettségi szint emelését. 

• A központ működése elősegíti a helyi közösségek fejlődését, valamint a közösségek közötti együttműködés 

fejlődését, amely szintén további pozitív társadalmi hatásokat generál. 

• Fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb természeti és emberi környezet létrehozása. 

A projekttervezés során elemeznünk kell a projektek lehetséges szándékos vagy nem szándékolt társadalmi 

következményeit, így az összes szükséges módosítást időben meghatározhatjuk és alkalmazhatjuk. Az 

ügyfélperspektívák megismerését segíti az előzetes hatástanulmány arról, hogy milyen hatással jár a projekt a 

helyi közösségekre (mint célcsoportra). A tanulást a projektben érintettek körének elemzésével folytatjuk. 

                                                           
82http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=298779836823293&set=a.197739870260624.47522.183971491637462&type=3&theater 

http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=298779836823293&set=a.197739870260624.47522.183971491637462&type=3&theater
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3.9. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

1.3.a.1. esettanulmány: Túrkevétől Óceániáig83 

Balogh János ökológus professzor – a fenntarthatóság egyik meghatározó alakjának – önéletrajzi könyvéből84 

kölcsönöztük az esettanulmány címét. Nem arról van szó, hogy a vidékről „ki lehet törni” a nagyvilágba, hanem 

épp ellenkezőleg: a helyi – túrkevei – értékek és tevékenységek mutatnak jó példát a világnak. 

Esettanulmányunk főszereplője a Nimfea Természetvédelmi Egyesület, amelynek honlapján85 számos 

ökoprojektet találunk. 

Az egyesület (teljes nevén: Nimfea Környezet- és Természetvédelmi Szövetség) jelenleg a Tiszántúl egyik 

legnagyobb szervezete, több mint 1000 taggal, 13 jól működő helyi csoporttal (ill. tagszervezettel), és egy 

Központi Irodával Túrkevén, melynek feladata a gördülékeny működést biztosítani. A szervezet Magyarország 

Alföld régiójában foglalkozik nem kormányzati szervként számos környezet- és természetvédelmi feladat 

ellátásával, de az elmúlt időszakban egyre több országos, sőt Kárpát-medencei feladat ellátására is vállalkozott, 

így működési területe is folyamatosan nő. Tagszervezetei révén jól működő projektjeik vannak az alábbi 

témákban: természet- és környezetvédelem, élőhely-rekonstrukció, környezeti nevelés, nem védett területek 

feltárása, kutatás, bagoly-, székicsér-, túzok szabadtéri állományvédelem. 

Részletek az egyesület 2010. évi közhasznúsági beszámolójából: 

„Egy rendkívül nehéz, viszontagságos évünk volt. A bonyolított szakmai programjaink túlnyomó többsége (kb. 

30 millió Ft értékben) utófinanszírozású volt, így állandósult a likviditási probléma – ami megoldhatatlannak 

tűnt –, és csak számos baráti hitellel tudtuk a programokat eredményesen lebonyolítani. Ennek ellenére még az 

utófinanszírozás is szinte minden esetben késett/késik – így állandó pénzügyi gondokkal küszködve zajlott a 

működés, amit nem érezhettek meg a szakmai programok, hiszen egyre inkább árgus szemekkel figyelnek a 

finanszírozók a szakszerű és pontos lebonyolításra. Ennek jegyében 2010-ben több átfogó szervezeti 

(ügyészségi, KEHI) ellenőrzésen estünk át, szerencsére minimális pontatlansági észrevétellel, amelyeket 

adminisztrációs munkával pótolni lehetett.(…) Ennek ellenére széleskörű elismertségünk növekedett az alábbi 

feladatvállalásoknak köszönhetően: egyre aktívabbá, szinte napi rendszerűvé vált a nemzeti park 

igazgatóságokkal és természetvédelmi hatóságokkal való együttműködésünk, és számos saját kis projektünk 

zajlott sikeresen. (…) Pozitívum, hogy új önkéntesek jelentek meg a programban, így több dolog (pl. a sasok 

etetése, madárrepatriáció, madármentés) némi HR-szervezéssel jelentősen hatékonyabbá vált. Új programokat 

az alföldi zártkertek, az azokban található természeti érékek védelmével és a vadászok, természetvédők 

tájhasználati változásokat ösztönző együttműködésével kapcsolatban kezdtünk, amiből sok szakmai terv is 

áthúzódik 2011-re (…).” 

„A környezetvédelmi tevékenységeinkben továbbra is nagy igény volt a megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos ismeretterjesztésre, hiszen általánosan terjed a klímaváltozással kapcsolatos ismeret, így egyre 

többen érdeklődnek alternatív energiaellátási és energiahatékonysági rendszerekkel kapcsolatban. Ezt a 

programot közintézmények számára is végeztük. Illegális hulladéklerakókat számoltunk fel, de ennek ellenére a 

komposztálási programunk volt az év „slágere”, amivel több helyen mutattuk be a zöld hulladékok 

újrahasznosításának lehetőségeit. Ezen kívül országosan foglalkoztunk a vidéki településeken áthaladó közúti 

forgalomnövekedésből adódó környezeti terhekkel és humán-egészségügyi kockázatokkal is. Ezen kampányok 

és programok átfogóan lekötötték a területen dolgozó két munkatársunkat, hiszen ezek mellett számos országos 

program több régióban történő koordinátoraként is ténykedtünk. (…)” 

„Legnagyobb lakosságszámot érintő tevékenységünk továbbra is a környezeti nevelési célprogram maradt. 

Szerencsére támogatásokból fenntarthattuk a több ezer példányszámos egyesületi lapunkat, közel 20 új 

szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványt jelentettük meg, erdei iskolákat szerveztünk, hat természetvédelmi 

tábort bonyolítottunk, húsz esetben emlékeztünk meg jeles zöld napokról szerte az országban, öt helyen voltunk 

jelen több ezres fesztiválon standdal. Saját környezeti nevelési intézményünk, a Fekete István Környezet- és 

Természetvédelmi Oktatóközpont éves fenntartása is jelentősen nehéz munkát adott, de ennek ellenére az 

intézmény regionális környezeti nevelési és ökoturisztikai hatása érdemben nőtt, ami viszont a saját bevételek 

növekedésével sajnos nem járt párhuzamosan együtt. Az oktatóközpont egyébként a sokszínű környezeti, 

fenntarthatósági szemléletformáló esemény és rendezvény mellett sok más civil rendezvénynek is helyszíne. 

(…)” 

                                                           
83Készült a Nimfea Természetvédelmi Egyesület honlapja alapján:www.nimfea.hu 
84Balogh János:Túrkevétől Óceániáig, Nemzet Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2003. 
85www.nimfea.hu 

http://www.nimfea.hu/
http://www.nimfea.hu/
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„Vidékfejlesztési célprogramunk nagy eredményességgel zajlott, hiszen több helyi termékkel, a helyi piac 

védelmével, a helyi egészséges táplálkozás népszerűsítésével foglalkozó programunk volt KEOP 

finanszírozással, hogy azoknak alvállalkozói vagy partnerei lehettünk. A helyi termékekkel, fenntartható 

fogyasztással foglalkozó nagyobb hatású programok mellett az agrár-környezetvédelmi programnak 

köszönhetően első évben volt „nullás” (a korábbi tartós veszteségesség helyett) mezőgazdasági tevékenységünk, 

állattenyésztésünk is.” 

„Kulturális sokféleség-védelmi célprogramunk a legeredményesebb évét zárta, hiszen a Civil Norvég 

Támogatási Alapból több helyismereti programot szerveztünk, kiadványokat készítettünk, kiállítást szerveztünk. 

Egyre átfogóbb nagykunsági helyismereti, néprajzi tevékenységünknek köszönhetően mind a helyi múzeummal, 

mind a helyi önkormányzattal jelentősen javult az együttműködésünk, és közös ifjúsági, lakossági programokat 

szervezhettünk. Legnagyobb – több ezres érdeklődésre számot adó – rendezvényünk a második alkalommal 

megrendezésre kerülő Szent György napi állatkihajtásunk volt, ahol Berecz András előadóestje mellett 

nyilvános akasztást is szerveztünk a helyi hagyományoknak megfelelően. (…)” 

Néhány projektről részletesebben: 

1. Zöldszervezetek külföldi forrásból való pályázati forrásteremtő képességének fejlesztése 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület annak érdekében, hogy a civil zöldszervezetek körében az európai uniós 

természetvédelmi források szakmai célokra való bevonásának bővítését elérje, pályázatírói képzést bonyolított 

le a Fekete István Oktatóközpontban, valamint Hajdúböszörményben, összesen 9 képzési napban. A program 

kapcsán egy 40 órás képzést valósítottak meg, a zöldmozgalomban jártas, környezet- és természetvédelmi 

témákban otthonosan mozgó trénerek oktatták a résztvevőket (Herman Ottó Természetvédő Kör, Körös-völgyi 

Természetvédelmi Egyesület, Benkő Gyula Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Zöld 

Kör, Fiatal Föld Barátai Magyarország, Középkertért Egyesület, Bodrog Egyesület stb.). 

2. Vizes élőhelyek védelme ökoturisztikai hasznosítása 

A program társadalmi hasznosulása hosszú távon fog igazán előtérbe kerülni, mivel a most megszerzett 

tapasztalatokat a későbbiek folyamán tudjuk hasznosítani az esetleges saját vizes élőhely létesítésekor. Ennek 

érdekében a meglátogatott angliai vizes élőhely centrumok vezetőjével azóta is tartjuk a kapcsolatot, aki 

tanácsaival, kérdéseivel folyamatosan segít az ott már bevált módszerek túrkevei meghonosításában. A kint 

látott és tapasztalt ötleteket és „szabályokat” kiadvány formájában közzétettük, amiből az érdeklődők 

tájékozódhatnak nemcsak a Wildfowl and Wetland Trust (WWT) munkájáról és mögöttes elvrendszeréről, de 

információkat találnak a Ramsari Egyezmény hátteréről, indíttatásáról, hasznosulásáról is, valamint a Nimfea 

Természetvédelmi Egyesület jövőbeli terveiről. A kiadvány általános információkat és tanácsokat tartalmaz, 

amiket érdemes szem előtt tartani bárkinek, aki ilyen centrum létesítésén gondolkodik, illetve aki csupán 

látogatóként van jelen. 

3. „Tiszta” erdők – társadalmi részvétel az állami erdészetek gazdálkodásában 

A program során igyekeztünk felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy az állami tulajdonban lévő 

erdőgazdaságok vagyonkezelése nem kellőképp átlátható, ami visszaélésekre adhat indokot és lehetőséget. A 

kétes hírű „vadásztatásokról” szóló szóbeszéd alapjának kívántunk utánajárni. Alapvetően a nem teljesen 

átlátható kérdések feszegetésével társadalmi gyanút kívántunk ébreszteni az erdészeti társaságokkal szemben. A 

program során sok problémába ütköztünk, és ha más sajnálatos módon nem is, de az kiderült, hogy jogilag 

bevehetetlenek az erdőgazdaságok, és a mai magyar jogrendszer számos példát mutat arra nap mint nap, hogy 

nem lehet kérdést feltenni, mert az adatok tökéletesen védve vannak a kíváncsi szemek elől. 

2011. évi terveink röviden: 

Miután a szakmai programokra alapvető hatást gyakorol a forrásháttér, így megkerülhetetlen, hogy ne vegyük 

ezt figyelembe, és ne essen szó a két alapvető hatású forrás változásairól. Az első a környezetvédelmi alap, ami 

alapvetően segítette a legtöbb szakmai törekvésünket, és fogyatkozó forrásokkal is (2002-ben a teljes alap kb. 

1,1 Mrd Ft, 2010-ben 90 M Ft) meghatározó volt. A másik az NCA, ami a környezetvédelmi alap drasztikus 

csökkenése után forrásokat teremtett számos szakmai törekvésünk finanszírozásában. (…) 

Emiatt e forrásokra egyre kisebb mértékben tudtunk tervezni, ami fájdalmas lesz néhány programunk 

folytathatósága tekintetében. Ennek megfelelően a szervezet elnöksége az alábbi szakmai munkatervet fogadta 

el: Természetvédelmi célprogramunkban az aktív természetvédelmi beavatkozások számát fenn kell tartanunk, 

hiszen ha már forrás nem is párosul hozzá, jó néhány monitoring kötelezettség terhel bennünket korábbi 
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pályázatok, áthúzódó kötelezettségek miatt. Így aktív madárvédelmi intézkedések, vizes élőhelyek fenntartása, 

saját tulajdonú és kezelt védett területek kezelése épp úgy meghatározó lesz, mint a hagyományos magyar 

tájfajta állat- és gyümölcsfajták védelmére indult törekvéseink. Ezt egészíti ki egy 2011-ben induló nagyobb 

nemzetközi program lebonyolítása, ami Natura 2000-es területek kezelését monitorozza nemzeti szinten. Ezen 

kívül számos nemzetközi egyezményből adódó civil koordinációs feladatot látunk el évek óta – pl. Cites és 

Aarhusi nemzeti monitoring. (…) A vidékfejlesztési célprogram az, aminek egy jó része talán az EMVA 

források miatt biztosan fenntartható lesz, hiszen gazdálkodási tevékenységünk, alacsony képzettségűek 

foglalkoztatására irányuló foglalkoztatási programjaink (amelyekkel védett területeket kezelünk) döntően 

EMVA pályázati forrásból finanszírozott. 

3.10. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A harmadik lecke célja a projektre ható környezeti tényezők vizsgálata, ezen belül a természeti (ökológiai), 

gazdaságpolitikai, piaci, jogi, társadalmi, munkaerő-piaci és szociális területekre tekintünk ki. A hallgatók még 

bepillantást nyernek a technológiai és innovációs hatások mellett a projektet befogadó szervezeti környezetre, az 

aktuális projektkörnyezeti elvárásokra, valamint az ügyfélperspektívákra. A lecke elsajátításának becsült ideje 

2,40 óra. 

4. A projekt érintettjei 

4.1. Szerepük a projektben 

Egy projekt sikerét befolyásolják a tevékenységében érintett személyek, kisebb-nagyobb csoportok és más 

szervezetek, akiknek (amelyeknek) érdekei eltérő mértékben kapcsolódnak vagy éppen ütköznek a 

projektcélokkal. Kiket nevezünk a projektben érintetteknek vagy angol kifejezéssel stakeholdereknek? 

STAKEHOLDEREK azon személyek, csoportok és szervezetek, akik (amelyek) valamilyen módon 

befolyásolják vagy befolyásolhatják egy projekt(szervezet) céljainak megvalósulását. 

Érdekeik alapján szokás külső, illetve belső érdekelt csoportokat megkülönböztetni. Az 1.4.1.1. ábra 

összefoglalja a projektekben érintettek legjellemzőbb körét. 

 

1.4.1.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A belső érdekeltek 

A projektgazdák (tulajdonosok) célja, hogy a projektbe való befektetéseiket megtérülni lássák a 

projekteredményekben. Ha a projektgazda egy személyben projektvezető is, akkor célját közvetlenül is meg 

tudja valósítani. Más esetben érdekeit a projektmenedzser képviseli, akinek kezelnie kell a többi érintettel való 

kapcsolatot és a közöttük lévő viszonyt. A munkavállalók elsősorban saját jövedelmük növelésében érdekeltek. 

Ez a projekttagok esetében társulhat olyan motivációkkal, mint az önmegvalósítás lehetősége, a társas 

kapcsolatok iránti igény vagy éppen az értelmes munkavé gzésből származó elégedettség. 

A külső érdekeltek 

A legfontosabb külső érintettek az ügyfelek (megrendelők). Ezért az ügyfelek igényeinek folyamatos 

figyelemmel kísérése és az azokhoz való aktív alkalmazkodás a projekt sikerének kulcsa. A fogyasztók, a 

beszállítók, a versenytársak és az együttműködő partnercégek a piac által diktált érdekeiket érvényesítik a 

projektszervezettel szemben vagy azzal együttműködve. Az állam a különböző intézményein, a civil társadalom 

a különböző állampolgári közösségeken keresztül közvetíti elvárásait a szervezet felé. A beszállítók biztosítják a 

projekt számára az erőforrások jelentős részét. A szállítók versenyképességének fő tényezői közé a jó minőség, 

a kedvező fizetési feltételek, a szállítási határidő betartása és a jó vevőszolgálat tartozik. Az együttműködő 

partnerek rövid vagy hosszú távon, átmeneti vagy tartós jelleggel érdekszövetségre lépnek a vállalkozással. Az 

együttműködési formák rendkívül sokszínűek lehetnek. Az állami intézmények és az egészségügyi 

vállalkozások között sajátos kapcsolat áll fenn. Egyfelől az állami intézmények befolyásolják (korlátozzák vagy 

tágítják) a projektszervezet mozgásterét (pl. a működés szabályozásával, az adórendszer változtatásával), 

másfelől a szervezetek is hatást gyakorolnak az állami intézményekre. A helyi és önkéntes állampolgári 

közösségeken a különböző önkormányzatokat, illetve azokat a társadalmi csoportosulásokat értjük, amelyek 
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valamilyen módon hatást gyakorolnak a projektekre. A társadalmi szerveződések (vallási, környezetvédő, 

szakmai stb.) szerepe napjainkban rendkívül felértékelődött. Több projekt került már bajba, mert figyelmen 

kívül hagyták az érdekvédők véleményét. 

4.2. Az érdekeltek körének meghatározása 

A projektben érintettek más és más célokat fogalmaznak meg saját érdekeik alapján. Eszerint sorolhatjuk őket 

érdekcsoportokba. Az érintettek érdekcsoportjai által képviselt főbb környezetcélok lehetnek: 

• Tulajdonosok: magas jövedelmezőség 

• Tőkebefektetők: a tőke biztonsága, jó kamat 

• Munkavállalók: magas bérek, munkahely, biztonság, megfelelő munkafeltételek 

• Más munkaadók: együttműködés, lojalitás 

• Célcsoportok mint fogyasztók: kiváló minőségű termék vagy szolgáltatás, méltányos ár 

• Beszállítók: nyereséges árak, gyors fizetés 

• Versenytársak: becsületesség, korrektség 

• Helyi közigazgatás: illetékek, adók, munkahelyteremtés 

• Állam: illetékek, adók, gazdasági stabilitás 

• Civil szerveződések: támogatás, együttműködés 

• Szakmai szervezetek: megfelelés az érdekvédők igényeinek, együttműködés 

A képviselt érdek alapján egy projektet nemcsak egy jól megszervezett nagy létszámú érdekcsoport, hanem egy-

egy személy erős lobbizási tevékenysége is képes lehet befolyásolni. Így például a természeti környezetet érintő 

beruházási projekteknél számolni kell a környezetvédők (zöldek, Greenpeace86) befolyásával, míg a 

mezőgazdasági fejlesztő projekteknél az állatvédők (Négy Mancs87 ) aktivitásával. A projektekben érdekelt nagy 

befolyású személyeket nem mindig könnyű azonosítani. Ha egy projekt „ügye” mellé állnak, azt nyíltan teszik88 

, de ha érdekeik ütköznek, akkor gyakran a háttérben maradva akadályozhatják vagy késleltetik a 

projektmunkát. Ezért is fontos a körültekintő tervezés és az érintettek körének és érdekeinek szem előtt tartása. 

4.3. Az érdekeltségek és elvárások elemzése 

Az érintettek elemzésének célja azon személyek, csoportok és szervezetek feltérképezése, akikre a 

projektszervezetünk lehetőségei és képességei körébe tartozó lehetséges projektünk várhatóan hatással lesz. A 

pozitív és negatív hatást egyaránt figyelembe kell vennünk. 

Az érintettek érdekeltségeinek és elvárásainak elemzése egy gondolkodási modell, amely segít feltérképezni azt, 

hogy egy adott szervezeti szituációban vagy egy projekt mindegyik szakaszában: 

• kik az érintettek, 

• milyen hatással van az adott szituáció/probléma/változás a sorsukra (egzisztenciájukra); e szempontból 

általában három kategóriát tüntetünk fel: kicsit, közepesen vagy nagyon egzisztenciális kérdés. 

• milyen a hozzáállásuk az adott projektet érintő szituációhoz/problémához/változáshoz; itt szintén három 

kategóriát különböztetünk meg: blokkolók, semlegesek és támogatók. 

                                                           
86A Greenpeace honlapja: http://greenpeace.hu/ 
87A Négy Mancs Alapítvány honlapja: http://www.vier-pfoten.hu/ 
88A hallgatói vállalkozások támogatására létrehozott budapesti Interuniversitas Spin off Klub (Corvinus Egyetem) elsősorban a nagy 

befolyással és gazdasági szereppel rendelkező vállalkozóknak, ill. szakembereknek köszönheti sikerét. Ezt ismerte fel a projektvezető dr. 

Szirmai Péter, aki személyes kapcsolatait is mozgósította a siker érdekében. E tananyag szerzője maga is közreműködött a klub munkájában. 
Lásd Spinoff Klub honlapja: http://spinoffklub.tumblr.com/ 

http://greenpeace.hu/
http://www.vier-pfoten.hu/
http://spinoffklub.tumblr.com/
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• milyen befolyással vagy ráhatással rendelkeznek az érdekeltek a projektszituációra/problémára/változásra; ez 

ismét három kategóriával jelezhető: kicsi, közepes, nagy. 

• mi magunk milyen mértékben vagyunk képesek hatni az illető(k)re; ez ugyancsak a már említett három 

kategóriával jellemezhető: kevéssé, közepesen, meghatározó mértékben. 

Az érintettek lehetnek közös érdekekkel rendelkező és (feltehetőleg) azonos módon reagáló csoportok és 

lehetnek egyes személyek is. Általában az jellemző rájuk, hogy valamilyen szempontból kulcsszereplői a 

helyzetnek, azaz hozzáállásuk és befolyásuk döntő módon járul hozzá a helyzet megváltoztatásához vagy éppen 

fenntartásához. 

4.4. Stakeholder elemzés 

Az érdekeltek körének elemzését négy dimenzió mentén ábrázolhatjuk: 

(1) Személyes érintettség (függőleges tengely) 

(2) A támogatás mértéke (vízszintes tengely) 

(3) Az érintett befolyása a projekt által kiváltott változásokra (geometriai alakzatok) 

(4) Saját befolyásolási képességünk az érintett körre (színek) 

A dimenziókat egy mátrixban ábrázolhatjuk, ahol az 1. és 2. dimenzió a mátrix egy-egy oldala, a 3. és 4. 

dimenziót pedig geometriai alakokkal, illetve színekkel szemléltetjük. A mátrix felépítését az 1.4.4.1. ábra 

mutatja. 

 

1.4.4.1. ábra Forrás: Huber 2011.89 

Az érintettek elemzését célszerű bevonásukkal, akár többkörös csoportmunkában végezni. Ennek egyik 

csoportos döntéstámogató módszere az ötletbörze (brainstorming), ahol a részvevők felsorolják az ötleteiket, 

amit mindenki által jól látható helyen kell összegyűjtenünk (például táblán, öntapadós cédulákra felírva). Ezt 

követően – meghatározott szempontok szerint – elemezzük az ötletbörze eredményét; a legtöbbször előforduló 

ötletektől lefelé haladva megvitatjuk az eltérő véleményeket, majd a közös véleményt rögzítjük (másik táblán 

vagy pl. eltérő színnel). A gyakorlat végén fontossági sorrendet állítunk fel, és a végső állapotban csak a 

legfontosabb 5–8 érintettet tartjuk meg. Ez a módszer alkalmas a helyzet szemléltetésére, de nem az a tényezők 

és az okok ismertetésére. Az erre alkalmas technikát a következő fejezetben ismertetjük. 

                                                           
89Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 
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4.5. Együttműködési stratégia kiépítése 

Az érintettekre vonatkozó stratégia kialakításához meg kell ismernünk a tényezőket és az okokat is. Ezt segíti a 

dimenziók következetes végiggondolása. Ennek egy lehetséges felépítését tartalmazza az 1.4.5.1. táblázat. 

Akcióterv a befolyásolási stratégia kialakításhoz 

 

1.4.5.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A táblázatban röviden feltüntetjük a személyes érintettséget, a támogatás mértékét és a változásra való befolyást. 

Saját befolyásolási lehetőségeink alapján alakítjuk ki a projekt érintettjeire vonatkozó együttműködési 

stratégiánkat. A befolyásolási stratégia kialakítása szintén ötletbörzével történhet. A projekt szempontjából 

kulcsfontosságú szereplőknek számítanak a projektcél elérését akadályozó vagy semleges és egyidejűleg nagy 

vagy közepes befolyású érintettek. Magatartásuk és álláspontjuk megváltoztatására külön akciótervet szükséges 

kidolgozunk. Érdemes azokat is szerepeltetni, akiknek befolyásolására pillanatnyilag nem látunk lehetőséget. 

Születhetnek ötletek a befolyásolhatatlanok körére is, illetve ezek hiányában számba kell vennünk, hogy ez 

milyen kockázatot jelent a projektünkre. Ide értjük a projekt alapvető módosítását vagy elvetését is, ha a 

kockázat olyan mértékű. 

Az érintettek helyzete és magatartása idővel változhat. Ezért fontos, hogy az érintettek elemzését rendszeres 

időközönként vagy jelesebb események után felülvizsgáljuk, és szükség esetén a projektünket is ennek 

figyelembe vételével módosítsuk. 

4.6. Közös érdekeltségi csoportok kezelése 

Az együttműködési stratégia következő lépése a közös érdekeltségű csoportok kezelésére vonatkozó akcióterv 

kidolgozása. Erre vonatkozó példát találunk az 1.4.6.1. táblázatban. Számos projekt egyik érintettje a helyi 

lakosság, akiknek érdekeit még mindig nem kellő hangsúllyal veszik figyelembe. 
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1.4.6.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A rendelkezésünkre álló információk alapján úgy ítéljük meg, hogy egy adott projekt kapcsán (például 

gyártástechnológiai beruházásnál) a helyi lakosság közepes érintettséggel bír. Szaktudás, erőforrások és hatalom 

alapján szakismereteik nincsenek, érdekérvényesítő képességük közepes. Érdekek és elvárások szempontjából a 

projektnek érdemes megfontolni, hogy munkát és jövedelemszerzési lehetőségeket biztosítson számukra. Az 

akadályozó tényezők és problémák közé soroljuk, hogy a helyi lakosság álláspontja gyorsan változhat, ezért 

hozzájárulásuk bizonytalan. Nem egységesek, és emiatt kisebb csoportjuk is megakadályozhatja a projektet. A 

projekt előkészítésében betöltött szerepük miatt a hozzájárulásukat meg kell szerezni, folyamatos egyeztetésre 

és informálásukra van szükség. A lakosság megnyerésére külön akciótervet érdemes kidolgoznunk, amelynek 

része lehet az előzetes véleményük és attitűdjük (hozzáállásuk) felmérése, erre építve lakossági fórumok, 

közmeghallgatások szervezése, valamint a helyi médiában történő tájékoztatás. 

4.7. Stakeholder befolyásolási módszerek a gyakorlatban 

Az érintettek vizsgálatánál a kölcsönös igények felmérése a mérvadó. Nemcsak azt kell vizsgálni, hogy az 

érintettek mit várnak el a projekt megvalósítójától (amely lehet üzleti, állami vagy civil szervezet), hanem azt is, 

hogy maga a projektet megvalósító szervezet mit vár el az érintettektől. Ehhez elengedhetetlen a folyamatos 

kommunikáció, az önkéntes együttműködésre való hajlandóság, amely hozzájárul egy hosszú távú 

kiegyensúlyozott kapcsolathoz és az elégedettség eléréséhez. 

A következőkben nézzük meg egy fővárosi önkormányzat példáján az érintettek körére irányuló befolyásolás 

egy lehetséges gyakorlatát (Újbuda 2010). A projektekben is érdekelt önkormányzat külön útmutatót90 állított 

össze a stakeholderek kezelésére, amelynek a célja az, hogy meghatározzák az érintettek elemzésének helyi 

módszertanát, és szükség esetén a szervezet munkatársai egy-egy döntés előkészítése kapcsán vagy egy-egy 

projektfolyamat lefutásakor azt alkalmazni tudják. 

A stakeholderek (érintettek) elemzésének menete: 

• Az érdekeltek azonosítása 

• Információgyűjtés az érdekeltekről 

• Az érdekeltek céljainak azonosítása 

• Az érdekeltek viselkedésének elemzése 

• Cselekvési terv kidolgozása 

Az érdekcsoportok leírását, azonosítását követően a feltártak grafikus ábrázolása számos módszerrel 

elvégezhető. A leglátványosabb és a legtöbb háttér-információ megjelenítésére kiválóan alkalmas a 

Mindmanager891 program, de a feladat számos más grafikus eszköz vagy egyszerű Excel-táblázat segítségével is 

megoldható. A vizsgált folyamatokban érintettek körének kezelésére külön akciótervet dolgoztak ki, ezt látjuk 

az 1.4.7.1. táblázatban. 

                                                           
90Összegzés alapja: Újbuda: Stakeholder (érintett) elemzés – Egyszerűsített módszertani útmutató, (XI. kerület) Újbuda Önkormányzata, 

Budapest, 2010. január, 14. old.; Forrás: Újbuda Önkormányzata honlapja: 

http://www.ujbuda.hu/fejlesztesi_terv_2010/Stakeholder_elemzes_v04.pdf (Letöltve: 2012. 01. 18. 22:10) 
91Az önkormányzat legális szoftvere. 

http://www.ujbuda.hu/fejlesztesi_terv_2010/Stakeholder_elemzes_v04.pdf
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1.4.7.1. ábra Forrás: Újbuda 2010.92 

A cselekvési terv kidolgozása 

A folyamatot blokkoló közepes vagy magas befolyásolási képességűnek minősített, továbbá a semleges 

viszonyulású, de magas befolyásolási képességűnek minősített érintettek kezeléséről gondoskodni kell, amire 

sokféle technika áll rendelkezésre. Ilyen lehet a személyes vagy csoportos egyeztetés, a képviselőkkel való 

konzultáció, tájékoztató fórumok szervezése, média- és felvilágosító kampány, közreműködési, ill. 

munkalehetőségek biztosítása, közvetítő személyek bevonása és minden olyan megoldás, ami az érintettek 

bevonására törekszik. A cselekvési tervet megelőző felkészüléshez szükséges a (projekt) előterjesztés 

részletesebb indokolása, célzott egyeztető megbeszélés tartása, az érintettek már azonosított céljainak jobban 

megfelelő elemek beépítése a folyamatba. A kezelésük érdekében szükséges további intézkedésekről külön 

egyeztetésekre kerülhet sor. Ritka, hogy egy önkormányzat ennyire tudatosan alkalmaz projektmenedzselési 

eszközöket. Ezek gyakorlati alkalmazására rendszeresen lehetőséget biztosítanak az általuk meghirdetett 

projektekben is.93 

4.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A negyedik lecke a projekt érintettjeinek (stakeholdereinek) szerepét világítja meg a projektfolyamatban. A 

hallgatók megismerik az érintettek elvárásainak feltárására irányuló stakeholder elemzés módszertani lépéseit, 

az együttműködési stratégia és a befolyásolási módszerek alkalmazási lehetőségeit. A lecke elsajátításának 

becsült ideje 2,30 óra. 

5. Projektfázisok 

                                                           
92http://www.ujbuda.hu/fejlesztesi_terv_2010/Stakeholder_elemzes_v04.pdf 
93Például: Patt.hu Pályázatkereső Portál 2011, http://www.patt.hu/monbong.php?load=3768 

http://www.ujbuda.hu/fejlesztesi_terv_2010/Stakeholder_elemzes_v04.pdf
http://www.patt.hu/monbong.php?load=3768


 A projektmenedzsment elméleti 

keretei 
 

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.1. A projektciklus általános modellje 

A szervezetekben a projektfolyamat állomásai eltérő jellegzetességű fázisokként észlelhetők, melyeket 

összefoglaló néven PROJEKTCIKLUSNAK nevezünk. A szervezeti projektszakaszok hatékony 

lebonyolításához kötődő vezetési és szervezési tevékenységekre a projektciklus-menedzsment (rövidítve PCM) 

kifejezést használja a hazai szakirodalom (Jarjabka 2007).94 A projektmegvalósítási folyamatok különböző 

szakaszokból állnak attól függően, hogy milyen sajátosságokkal rendelkeznek a projektötletek, milyen gyorsan 

változik a projektkörnyezet, vagy hogy milyen gyakran képez projekteket egy szervezet. Ezért különböző 

szervezeti szituációban eltérő súlypontokkal rendelkező projektciklus-modelleket alkalmazhat a vállalati felső 

vezetés. 

Kiindulópontként a Lockyer és Gordon (2000)95 által kidolgozott modellt alkalmazzuk. Az 1.5.1.1.ábra ismerteti 

a projektciklus négyfázisos modelljét, amelyben nulladik fázisként külön kiemeljük a projektkezdeményezést. 

 

1.5.1.1. ábra Forrás: Lockyer és Gordon96 (2000) alapján 

Az ábrán látható fázisok akár önmagukban is külön projektet alkothatnának, mert az eltérő sajátosságokkal 

rendelkező szakaszok más és más speciális szaktudást igényelnek, és a projektcsoport tagjai is eltérő 

összetételben végezhetik munkájukat. Mivel a fázisok egymásra épülnek, azaz egy feladat elvégzéséről hozott 

döntés a következő feladat kezdőhelyzetét is meghatározza, ezért célszerű a teljes projekt vezetését ugyanazon 

projektmenedzserre vagy teamre bízni, mivel így nem törik meg a projekt sikere iránti felelősség és lendület. 

A modell a következő szakaszokra bontható: a projekt definiálása (kialakítás, indítás, előkészítés), tervezés 

(odaítélés), megvalósítás (teljesítés) és zárás (utóelemzés, értékelés). (A fázisokat több elnevezéssel is használja 

a hazai szakirodalom,97 ezeket tüntettük fel zárójelben). 

A vállalatok98 gyakran olyan gyorsan változó működési feltételrendszerben tevékenykednek, melyben a 

környezet turbulens (gyors, kaotikus) változása kikényszerítheti a szervezetekből a folyamatos alkalmazkodást. 

A vállalatok permanensen projektekkel oldhatják meg ezt az adaptációs kényszerhelyzetüket. Ez a szervezeti 

gyakorlatban azt jelenti, hogy egy környezeti változás által indukált projekt befejeződésével képzett 

végeredmény a lezárás időpontjában már nem, vagy csak olyan rövid ideig felel meg a külső feltételrendszer 

kihívásainak, hogy annak befejezésével gyakran egy újabb projektciklust szükséges indítani a szervezeti pozíció 

fenntartásához. 

Ebből kiindulva modellezte Görög Mihály99 (2001) a projektfolyamatokat. Eszerint a szervezetek folyamatosan 

projekteket képeznek, működtetnek és zárnak le egymással részben párhuzamosan, amit körkörös folyamattal 

(spirálisan) lehet ábrázolni. A létesítménymegvalósítási projektciklust Görög körfolyamatként definiálja, amely 

a projektfolyamat stratégiaorientált szemléletének koncepcionális keretét alkotja. A projektek megvalósítási 

folyamatát olyan megközelítésben ábrázolja, ahol a tevékenységi fázisokat (előkészítés, odaítélés, fizikai 

megvalósítás, utóelemzés) alapvető (kritikus) döntési pontok határolják el egymástól. 

Görög szerint a projektciklus tehát lényegében a stratégiaorientált folyamat koncepcionális keretét adó 

ábrázolásmód és a folyamatra vonatkozó leírás, amely egymásra épülő szakaszokból áll, úgymint 

projektkialakítás (indítás), projekttervezés (odaítélés), megvalósítás és zárás. 

E beruházási projektek megvalósítási folyamata lényegében – átfogóbb fogalmi elemekkel és 

jelentéstartalommal – megfeleltethető az általános projektciklus modell fázisainak és lefolyásának. 

                                                           
94Jarjabka Ákos: Projektmenedzsment, Baranya Megyei Vállalkozói Központ, Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet, Pécs, 2007. 132. old.; 

Forrás: Baranya Megyei Vállalkozói Központ honlapja: http://www.bmvk.hu/downloads/spinoff/Projektmenedzsment.pdf (Letöltve: 
2011.11.05. 22:10) 
95Lockyer, K. – Gordon, J.: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 
96Lockyer, K. – Gordon, J.: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 
97Lásd modulvégi irodalomjegyzékben: Görög (2001), Aggteleky és Bajna (1994), Jarjabka (2007), Huber (2011), Csabina (2002), Farkas és 

mts. (2009). 
98Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, Harmadik javított kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 196 old. 
99Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, Harmadik javított kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 196 old. 

http://www.bmvk.hu/downloads/spinoff/Projektmenedzsment.pdf
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1.5.1.2. ábra Forrás: Görög 2001, 43.o.100 

Döntési pontok 

Az általános projektciklus fázisait három döntési pont választja el egymástól és ezek nyitják meg a következő 

szakaszt. A modell döntési területei a következők: 

I. A projektkialakítási folyamatokat lezáró döntés a különböző projektkoncepciók közötti választási eljárás végét 

jelenti, mely leginkább a megvalósítási tanulmányok összehasonlításával történik. Ekkor kerül sor a teljesítendő 

projektcélok rögzítésére, melyek rendszerint a projekteredmény mennyiségi és minőségi paramétereinek 

meghatározásához, illetve a kezdési és befejezési időpontok rögzítéséhez kötődnek. 

II. Az odaítélés fázisát lezáró döntés fixálja a teljesítés időtartamáért és költségeiért való felelősséget, melyet 

gyakran valamiféle szerződéssel rögzítenek egymás közt a résztvevő felek. Ebben a megállapodásban 

rögzíthetik a felek a projekttel összefüggő kockázatok megosztásának módját is. 

III. Végül, a teljesítési fázist lezáró döntés a projekteredmény elfogadására vonatkozik, s ez ad lehetőséget a 

nem szerződésszerű teljesítés elfogadásának meggátolására is. 

A projektciklus 3 fázisú modellje 

A Project Management Institute általános modellje három fázisból áll. Ennek felépítését láthatjuk az 1.5.1.3. 

ábrán. 

 

1.5.1.3. ábra Forrás: PMI 2006, 41.o.101 

                                                           
100Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, Harmadik javított kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 196 old. 
101Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 176. old. 
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A modellben szereplő ciklusokat és jellemző fázislépéseit a következőkben foglaljuk össze:102 

Kezdeti ciklus: a projektötlet megfogalmazódásától az (egy- vagy kétfordulós) támogatási pályázat lezárásáig 

tart. Jellemző fázisok: 

• előkészítés, 

• a projektszervezet megtervezése és kialakítása, 

• pályázati fázis (egy- vagy kétfordulós), 

• a ciklus zárása. 

Megvalósítási vagy középső ciklus: a pályázat megnyerésétől a teljesítménypróbák sikeres befejezéséig tart. 

Jellemző fázisok: 

• előkészítés, 

• tervezés és engedélyezés, 

• kivitelezés, üzempróbák, próbaüzem, 

• a ciklus zárása. 

Záró vagy végső ciklus: a műszaki átvétel megkezdésétől a jótállási-szavatossági időszak végéig tart, az alábbi 

jellemző fázisokkal: 

• előkészítés, 

• műszaki átvétel és zárás, 

• pénzügyi zárás, aktiválás, 

• a garanciális időszak zárása, 

• a projekt zárása. 

A ciklus- és fázishatárok minden esetben projektspecifikusak. Bármelyik modellt nézzük, mindegyiknek része a 

projektindítás (mint előkészítés), a projekttervezés (mint odaítélés), a megvalósítás (mint teljesítés) és zárás 

(mint értékelés és utóelemzés). Minden fázisban megválaszolandó kérdések: Mit? Mikor? Ki? Miért? Hogyan? 

Mivel? A továbbiakban az egyes fázisokat részletezzük. 

1.5.1.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

1.5.1.b. ábra (általános modell) elemei rámutatással jelenjenek meg. Például így: Kiindulási pont legyen a 

körfolyamat spirálvonala (a stratégiai ötlettől az operatív működés felfelé vezető nyiláig). Benne a feliratok 

egérrel legyenek megjeleníthetők. 

5.2. Projektindítás 

Az első fázis előfeltétele a projekt kezdeményezése. A legfontosabb résznek tekinthető abban az értelemben, 

hogy itt alakul ki a projekt iránti szervezeti elkötelezettség. Ha e kezdeti stádiumban hibázik a vezetés a 

projektötletek kiválasztásában, annak káros következményei végiggyűrűzhetnek a teljes projekten. Ezért is 

különösen fontos az az eljárás, mely során a szóba jöhető projektfelvetések közül a döntéshozók kiválasztják az 

adott üzleti szituációban (a megadott kritériumrendszer alapján) a legmegfelelőbbet. 

Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön egy projektötlet a szervezetben? A kezdeményezés fontos 

előfeltétele a döntéshozó felső vezetők problémaérzékenysége. Ez teszi lehetővé, hogy a vállalat szembesüljön 

üzleti környezete kihívásaival, melyet a vezetők piaci lehetőségekként vagy szervezeti problémákként 

realizálhatnak. Annak érdekében, hogy az új projekt illeszkedjen a szervezet korábbi tevékenységeihez és 

                                                           
102Diószeginé Zentay Éva: A sikeres projektmenedzsment, HKL – Hűtő-, klíma- és légtechnikai épületgépészeti szaklap, 2011, 5. szám; 
Forrás: HKL Online honlapja: http://www.hklszaklap.hu/cikkek.php?id=1097 (Letöltve: 2011. 12. 10. 9:12) 

http://www.hklszaklap.hu/cikkek.php?id=1097
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hosszú távú stratégiájához, valamint a fenntarthatóság elveihez, az alábbi szempontok103 mentén érdemes 

megvizsgálni a terveinket: 

• Illeszkedik-e a tervezett projekt a szervezet hosszú távú céljaihoz? 

• Van-e kölcsönhatás a szervezet többi programjával? 

• Épít-e valami korábbi projektre? 

• Milyen másik jelenlegi tevékenységünket segítheti? 

• Milyen hatással lehet a szervezet fejlődésére? 

• Hozzájárul-e a szervezet (emberi és anyagi) bázisának építéséhez? 

Ennek támogatására általában megvalósíthatósági tanulmánytervet kell készíteni a projektdefiniálás részeként. 

Célszerű minden szóba kerülő verziót ugyanolyan felépítésben, részletezettséggel és követelményekkel 

kidolgozni, melyekben meg kell határozni:104 

1. A projektmenedzser személyét, a szervezeten belüli funkciókat, a külső szállítókat, konzorcium esetén a 

tagok közti munkamegosztást. 

2. A termék végső árát, vázlatos specifikációját, követelményeket, időkeretet, költségfajtákat, költségkeretet, a 

szervezet magképességeit, a kiaknázandó lehetőségeket, keretfeltételeket. 

A stratégiai döntéshozók e tervdokumentációk alapján választják ki a megvalósításra leginkább esélyes 

változatot, s egyben ezzel kezdődik a következő projektciklus fázis. 

A projektindítás fő tevékenységei105 közé tartoznak: 

• A stratégiai akciók projektté transzformálása; 

• A projektötletek és projektváltozatok előzetes értékelése; 

• Megvalósíthatósági tanulmányok készítése; 

• A teljesítendő projektváltozat kiválasztása. 

A fázis kimenete (outputja): a projektötlet elfogadása. 

5.3. Projekttervezés 

A projekt indítására vonatkozó döntést követően megkezdődhet a projekt tervezése.106 A projektterv a 

tevékenységek és az erőforrások hatékony koordinálásának és irányításának elsődleges eszköze, ezért a tervezés 

a projektmenedzsment legkritikusabb fázisa. A tervezés kulcseleme, hogy a projektet egymástól jól 

elkülöníthető elemi egységekre, résztevékenységekre bontjuk (erről bővebben lásd a 2.4.2. fejezetet). Az így 

kialakított tevékenységstruktúra lesz az alapja a feladatok ütemezésének, az erőforrások elosztásának és a 

költségtervnek. A lebontásnak olyan részletességűnek kell lenni, hogy a projektmenedzser számára biztosítsa az 

irányíthatóságot, valamint hogy minden egyes résztevékenység esetében megbízható becslést tudjunk tenni a 

végrehajtás időtartamára és erőforrásigényére. 

Minden résztevékenységnek valamilyen jól definiált kimenete (outputja) kell, hogy legyen, és olyan 

jellemzőkkel kell rendelkeznie, amelyek alapján mérhető és ellenőrizhető, hogy az adott tevékenység az idő- és 

                                                           
103Perneczky László (szerk.): Zöld szempontok – a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez, Tanácsadók a 

Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Budapest, 2006. 40. old.; Forrás: a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért honlapja: 

http://www.tff.hu/doc/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf (Letöltve: 2012. 01. 02. 18:22) 
104Jarjabka Ákos: Projektmenedzsment, Baranya Megyei Vállalkozói Központ, Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet, Pécs, 2007. 132. old.; 

Forrás: a Baranya Megyei Vállalkozói Központ honlapja: http://www.bmvk.hu/downloads/spinoff/Projektmenedzsment.pdf (Letöltve: 2011. 

11. 05. 22:10) 
105Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, Harmadik javított kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 196. old. 
106Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, NymE GI, Székesfehérvár, 2002, 8. old.; Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar honlapja: http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm (Letöltve: 2011. 12. 11. 
10:03) 

http://www.tff.hu/doc/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf
http://www.bmvk.hu/downloads/spinoff/Projektmenedzsment.pdf
http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
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költségkereten belül és a megfelelő minőségben ment-e végbe. Emellett meg kell vizsgálnunk a 

résztevékenységek logikai kapcsolatát, vagyis azt, hogy azok milyen sorrendben követik egymást. Ha egy 

tevékenység csak a másik befejezése után indítható, akkor ezek időtartama összeadódik. Tehát, ha az első 

tevékenység valamilyen probléma miatt időben csúszik, akkor az hatással van a másodikra is, ami esetleg egy 

harmadikat késleltethet. Így az egész projekt határideje veszélybe kerülhet. Ezért az ilyen tevékenységsorozatra 

– amit kritikus útnak neveznek – különös figyelmet kell fordítani már a tervezés során is (például rátartással 

tervezzük, tartalékokat állítunk be). A tevékenységeket ezek után grafikusan is lehet szemléltetni az ún. Gantt-

diagramon107. E módszereket a 2.4. fejezetben részletesen megismerjük. 

Szükség van operatív részlettervezésre az ütem- és erőforrástervek lebontása és a felálló projektszervezet 

koordinációjának elősegítése kapcsán. Ekkor kerül sor más cégekkel a jogi elkötelezettségek rögzítésére. 

Általában ezt a helyzetet nevezik108 „visszafordíthatatlansági pontnak” (Point of No Return), mivel a nem 

szerződésszerű teljesítésből származó veszteségek elkerülése miatt a szervezetnek ekkor már jobban megéri 

befejezni a projektet, mint visszalépni attól. 

 

1.5.3.1. ábra Forrás: Vimeo.com 2012109 

Ha a tervezés során egyértelmű információk utalnak a projekt kivitelezhetetlenségére, vagy a tervezés közben 

fellépő belső, szervezeti vagy külső, környezeti változással a projekt ellehetetlenül, vagy megvalósítási 

kockázata a vezetés számára felvállalhatatlan mértékben megnövekszik, akkor a projekt felfüggesztésére is sor 

kerülhet. 

A projekttervezés főbb tevékenységei:110 

• A projektstratégia kialakítása 

• Előzetes minősítés 

• Az ajánlati felhívás(ok) megfogalmazása 

• Ajánlatértékelés 

• Szerződés(ek) létrehozása 

A fázis kimenete: a teljesítendő projektcélok rögzítése. 

5.4. Projektmegvalósítás 

A végrehajtás fázisában111 zajlik a projektnek a tervek szerinti megvalósítása. A folyamatos kontroll érdekében 

jelentési rendszert kell létrehozni a projektszervezetben. Ezt szolgálja a projektmonitoring és a 

kontrollingeszköztár (lásd 2.1. fejezet). E jelzőrendszerek útján kap tájékoztatást az operatív projektvezetés, a 

                                                           
107A Gantt nem betűszó, hanem feltalálója Henry Laurence Gantt (1861–1919) mérnök után kapta a nevét. Már az 1920-as években 
használták, először olyan nagy „környezetformáló” projekteknél, mint a Hoover-gát építése 1931-ben. A Gantt emlékérme a menedzser 

szakma egyik legfontosabb kitüntetése. (Perneczky 2006) 
108Grundy, T. – Brown, L.: Strategic Project Management, Thompson Learning, London, 2002. 
109http://vimeo.com/31371475 
110Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, IV. átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001, 326. old. 
111Farkas Róbert – Lajtos Gábor – Hartyányi Mária – Pölöskeiné Hegedűs Helén: Projektmenedzsment és MS PROJECT 2003, 2007 – Az új 
OKJ képzéshez, Prompt-G Kft, Budapest, 2009, 208 old. 

http://vimeo.com/31371475
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felső vezetés, a tulajdonosok és akár a megbízó ügyfelek is, naptári időszakonként vagy résztevékenységek után 

a projekt előrehaladásáról, a terv- és tényadatok eltéréséréről. 

Emellett a jelentéseknek informálniuk kell az érintetteket nemcsak a megvalósítási kockázatok és 

bizonytalanságok alakulásáról, hanem a költségek és erőforrások felhasználási szintjéről és az előre látható 

kedvezőtlen üzleti események, döntések várható hatásairól is. Mindez nem lehetséges egy átfogó, részletes és 

aktuális dokumentációs bázis és nyilvántartás nélkül (lásd 3.5. fejezet). A projektfeladatok kivitelezésével 

egyben lehetőség nyílik a projekt lezárására is. 

Jellemző erre a megvalósítási szakaszra az is, hogy ekkor szembesülhet a szervezet olyan döntési problémákkal, 

melyek a projektkialakítás során még nem voltak láthatók, ezért a rugalmasságnak és a gyors döntéshozatalnak 

kiemelkedő jelentősége van a projekt sikere szempontjából. A fázist lezáró döntési pont ad a vállalatnak 

lehetőséget arra, hogy a nem szerződésszerű teljesítéseket ne fogadja el. Ennek az egyszeri döntésnek jelentős 

lehet a kockázata, hiszen a hibás teljesítéssel a projektcélok és a szervezeti stratégiai célok megvalósulása is 

meghiúsulhat, ezért célravezetőbb a részátadás-átvétel szerződési elemeivel kontrollálni a megállapodás 

teljesítésének minden fontosabb elemét. 

A megvalósítási fázis fő tevékenysége112 a projekt tartalmának megfelelő tevékenységi folyamatok teljesítése. A 

fázis kimenete: az eredményért, időtartamért, költségért való felelősség, kockázat rögzítése. 

5.5. Projektzárás 

A végrehajtás utolsó fázisa a zárás és értékelés. Ekkor kerül sor a projektjelentések, a részteljesítések és a 

projekt(vég)termék vizsgálatára. A projektzáró jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alkalmazott módszerek 

hatékonyságelemzését, a projektvezető és a teamtagok teljesítményének értékelését, a projektben részt vevő 

partnerszervezetek megbízhatóságát, a külső megbízóval történő pénzügyi elszámolás módját és a projekt jogi 

lezárásának dokumentumát. 

A projekteredmény beépül a szervezeti működési szisztémájába. Az utóelemzés során a projektgazda szervezet 

arra nézve végez vizsgálatokat, hogy megállapítsa, milyen mértékben teljesültek a projekt végrehajtásával a 

szervezet stratégiai céljai. Ezt kisebb, jól mérhető projektek esetében rövidebb idő alatt, pontosabban meg lehet 

állapítani, míg nagyobb és/vagy kevésbé számszerűsíthető esetben gyakran csak hosszú távon és közvetett 

módszerekkel lehet megbecsülni. 

A vállalat ekkor tanuló szervezetként viselkedve elemezheti a korábbi projektciklus-fázisokban végzett 

munkáját, s vizsgálhatja az elkövetett hibák okait, körülményeit azzal a szándékkal, hogy a következő ciklusban 

ezeket kiszűrje tevékenységéből. 

A Görög-féle általános projektciklus-modellben a projekt befejezésével a projekteredmények szervezeti 

gyakorlatba való átültetése, beruházási projektek esetében az üzemszerű működésbe való beillesztés következik. 

Ekkor is keletkezhetnek a felek közti szerződésből vagy a vállalat belső működéséből adódó projektfeladatok, 

például ebben az időszakban jellemző az eredmények folyamatos nyomon követése. Ezeknek az úgynevezett 

„follow up” feladatoknak a kitűzésével a szervezetnek az a célja, hogy ellenőrizze, a projektsiker fenntartható, 

hosszú távon érezhető fejlődést hoz. 

Az utóellenőrzés mint a projektzárást követő tevékenység emellett a következő projekt nulladik fázisát is 

jelentheti egyben, hiszen gyakran az első ciklus során elért hatékonyságnövekedés teheti lehetővé a cég 

számára, hogy új stratégiai távlatokban kezdjen el gondolkodni. 

A projektzárás fő tevékenységei113: 

• A projekteredmény egybevetése a szervezet stratégiai céljaival. 

• A megvalósítási folyamat elemzése. 

A fázis kimenete a projekteredmény elfogadása, átadás-átvétel. 

5.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

                                                           
112Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, IV. átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001, 326. old. 
113Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, IV. átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 326. old. 
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Az ötödik lecke célja a projektfázisok általános modelljének bemutatása. Ezen belül a hallgatók áttekintik az 

egyes fázisok (indítás, tervezés, megvalósítás, zárás) főbb vonásait. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 

óra. 

6. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

Az első lecke alapvető célja a projektelméleti alapfogalmak áttekintése, ezen belül a projektszervezeti jellemzők 

megismertetése a hallgatókkal. A témakörön belül sor kerül még a projekt alapelveinek, sikertényezőinek és a 

projektmunka előnyeinek taglalására. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,40 óra. 

A második lecke alapvető célkitűzése, hogy bemutassa a projekttipológiát a téma, a komplexitás, a projekt 

kezdeményezése és az időtáv szerint. Ezeket konkrét példák segítségével ismerteti meg a hallgatóval. A lecke 

elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

A harmadik lecke célja a projektre ható környezeti tényezők vizsgálata, ezen belül a természeti (ökológiai), 

gazdaságpolitikai, piaci, jogi, társadalmi, munkaerő-piaci és szociális területekre tekintünk ki. A hallgatók még 

bepillantást nyernek a technológiai és innovációs hatások mellett a projektet befogadó szervezeti környezetre, az 

aktuális projektkörnyezeti elvárásokra, valamint az ügyfélperspektívákra. A lecke elsajátításának becsült ideje 

2,40 óra. 

A negyedik lecke a projekt érintettjeinek (stakeholdereinek) szerepét világítja meg a projektfolyamatban. A 

hallgatók megismerik az érintettek elvárásainak feltárására irányuló stakeholder elemzés módszertani lépéseit, 

az együttműködési stratégia és a befolyásolási módszerek alkalmazási lehetőségeit. A lecke elsajátításának 

becsült ideje 2,30 óra. 

Az ötödik lecke célja a projektfázisok általános modelljének bemutatása, és ezen belül a hallgatók áttekintik az 

egyes fázisok (indítás, tervezés, megvalósítás, zárás) főbb vonásait. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 

óra. 

7. Oktatási segédlet 

Internetes források: 

Az Agora Intézet honlapja: http://agoraintezet.hu/projektmenedzser-kepzes/ 

A Project Management Institute magyar tagozatának honlapja: http://www.pmi.hu/ 

http://agoraintezet.hu/projektmenedzser-kepzes/
http://www.pmi.hu/
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A. függelék - Fogalomtár 

ALAPELVEK: A projekt alapelvei közé soroljuk a célrendszert, a korlátozott erőforrásokat, a határidőket, a 

komplexitást és az egyediséget, illetve a (projekt)szervezeti kereteket. 

CÉLRENDSZER: A projektnek van egy pontosan meghatározott, világos célja, amely kifejezi, mit akarunk 

csinálni, valamint hogy kiknek és miért fontos a megvalósítása. Egy projekt több célt is kitűzhet, ezek egymásra 

épülő összességét nevezzünk célrendszernek. 

HATÁRIDŐK: Minden projektnek van kezdési és zárási időpontja. A projektfolyamat kézben tartását segíti az 

idő kezelése, amelynek segítségével ütemezzük az egyes feladatokat, hozzájuk rendelve a szükséges 

erőforrásokat. A leggyakrabban alkalmazott időütemezési módszer a Gantt-diagram. 

HATÓKÖR (angolul scope): Meghatározza, hogy a projektnek mi a feladata, milyen végeredményeket kell a 

projektnek előállítania, beleértve a végeredmény minőségét is. A hatókör egyben kijelöli, hogy mivel nem kell a 

projektnek foglalkoznia, ezeket hatókörön kívül eső (out of scope) feladatoknak nevezik. 

KOMPLEXITÁS ÉS EGYEDISÉG: Minden projekt valamilyen egyedi terméket hoz létre, ami addig még nem 

volt. A projektben végzett feladatok egymásra épülnek és összetettek. 

KORLÁTOZOTT ERŐFORRÁSOK: A projektekben minden olyan emberi vagy tárgyi eszközt ide értünk, ami 

szükséges a projekt megvalósításához, költségbe kerül és a felhasználásuk korlátozott. 

MINŐSÉG: A fogalom alatt általában az elvárásoknak való megfelelés mértékét értjük. Például egy projekt 

mennyire követi a projekt végrehajtása alatt a folyamatokban meghatározott eljárásokat, dokumentációs és 

kommunikációs szabályokat, illetve milyen mértékben tér el azoktól. 

PROJEKT: Minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, 

amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés), valamint teljesítésének költségei meghatározottak és egy 

adott eredmény (cél) elérésére irányul. 

PROJEKTCIKLUS: Lényegében a stratégiaorientált folyamat koncepcionális keretét adó ábrázolásmód és a 

folyamatra vonatkozó leírás, amely egymásra épülő szakaszokból áll, ezek a projektkialakítás (indítás), 

projekttervezés (odaítélés), megvalósítás és zárás. 

PROJEKTMENEDZSMENT-HÁROMSZÖG: Ahol a háromszög egy-egy oldala a projekt korlátjainak egyike 

(idő, költség és hatókör). Lényege, hogy lehetetlen megváltoztatni a háromszögnek csak az egyik oldalát: ha az 

egyik oldal változik, az kihat a többire is. Így például nagyobb hatókört (terjedelmet) csak nagyobb költség- 

és/vagy időráfordítással lehet megvalósítani, rövidebb határidő magasabb költségeket és csökkentett hatókört 

jelenthet, a szűkös költségvetés pedig hosszabb végrehajtást és csökkent terjedelmet. 

PROJEKTMENEDZSMENT: Magának a projekt folyamatának a vezetése, irányítása, szervezése, amely 

egyrészt az erőforrásokat, másrészt a módszertani és technikai eszközöket a cél elérésére összpontosítja. 

PROJEKTMUNKA KORLÁTAI: Ide tartoznak az idő, költség, hatókör, minőség, ügyfél elégedettsége, 

kockázat. 

PROJEKTSZEMLÉLETŰ GONDOLKODÁS: Olyan gondolkodási mód, amely szisztematikusan felépülő 

logikai rendszerrel segíti az eredményességet és a több szempontot kezelni képes szimultán megközelítést. A 

projektorientált szemlélettel bíró ember eredményorientáltan cselekszik, kreatívan viszonyul környezetéhez, 

előszeretettel használ vizuális módszereket, és hatékonyan képes másokkal csoportban együtt dolgozni. 

PROJEKTSZERVEZET: Egy adott feladat megoldására létrejött csoportosulás, amelynek munkatársi gárdája 

nem feltétlenül munkahely szerint, hanem az adott feladat célkitűzései alapján szerveződik. A munkát kisebb 

projektek esetében egyetlen személy, a projektkoordinátor, nagyobb projekteknél egy gazdasági és szakmai 

vezetőkből álló csoportot, a projektmenedzsment irányítja. 

PROJEKTTEAM (projektcsapat, projektcsoport): A munkacsoportban együtt végzett munkaforma, a projektben 

együtt dolgozó szereplők szoros együttműködésére utal. 



 Fogalomtár  

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

STAKEHOLDEREK: Azon személyek, csoportok és szervezetek, akik (amelyek) valamilyen módon 

befolyásolják vagy befolyásolhatják egy projekt(szervezet) céljainak megvalósulását. 

SZERVEZET: A kitűzött projektcélokhoz tervezzük meg a szükséges folyamatokat és a folyamatokhoz 

alakítjuk ki az optimális projektszervezetet. 

VISSZAFORDÍTHATATLANSÁGI PONT (Point of No Return): A projekt azon pontja, ahol a nem 

szerződésszerű teljesítésből származó veszteségek elkerülése miatt a szervezetnek ekkor már jobban megéri 

befejezni a projektet, mint visszalépni attól. 
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2. fejezet - Projekttervezési technikák 
és eszközök 

1. Projektmonitoring és kontrolling 

1.1. A projekt sikerét befolyásoló tényezők 

Korábban már megtanultuk (1.1.4. fejezet), hogy a projekt sikerének alapja a hármas feltételrendszer, vagyis a 

teljesítmény – idő – erőforrások egyensúlya. Idézzük fel! Ahhoz, hogy a kitűzött célokat az elvárt 

MINŐSÉGben a rendelkezésre álló ERŐFORRÁSOKkal az adott IDŐKERETben el tudjuk végezni, nemcsak 

alapos tervezésre, hanem a közbenső eredmények, teljesítmények folyamatos ellenőrzésére és értékelésére van 

szükség. Ezt a célt szolgálja a projektmonitoring1 és kontrolling2 tevékenység. A monitoring és a 

minőségellenőrzés összetartozó fogalmak. Már a projektterv kidolgozása közben gondolni kell ennek érdekében 

a minőségbiztosításra, és a szükséges tevékenységeket be kell tervezni. Meg kell beszélni, hogy milyen 

formában kívánjuk ezt végezni, és a szükséges költségeket a költségvetés készítésénél fel kell tüntetni. Ez 

sokszor elmarad, vagy nem kellő fontosságot tulajdonítanak neki, ezért itt foglalunk össze3 néhány alapvető 

kérdést, illetve módszert ennek kialakításával kapcsolatban: 

• Mikor értékelünk? 

• Mit mérünk folyamatosan a projekt során (folyamatkövetés, monitoring)? 

• Mit értékelünk csak nagyobb szakaszok után vagy a projekt végén? 

• Mit értékelünk esetleg bizonyos idő elteltével (utómunka, follow up)? 

• Milyen módszerrel értékelünk? 

• Ki végzi az értékelést? 

• Kell-e bevonni külső megfigyelőket? 

• Milyen visszajelzést várunk az érintettektől, a projekt célcsoportjától? 

• Hogyan vesznek ők részt az értékelésben? 

Fontos! Az értékelést a projekt mindhárom jellemzőjét (teljesítmény, határidő, költségvetés) szem előtt tartva 

kell elvégeznünk. 

Ha a projekt eredményes befejezéséhez a projekt eredeti időtartamát, költségét vagy a termék minőségét meg 

kellene változtatni, szükségessé válik a projekt KIEGYENSÚLYOZÁSA. 

A projekt kiegyensúlyozás lehetséges üzleti szinten, projektszinten és a projektcsapat szintjén. Üzleti szintű 

kiegyensúlyozás lehetséges például a termék funkciójának (minőségének) csökkentésével vagy a költség 

(profitkövetelmények) csökkentésével. 

A projektszintű kiegyensúlyozási technikák közé tartozik például az ütemezés tömörítése, újabb erőforrások 

bevonása a projektbe, a termelékenység növelése és egyes feladatok projekten kívüli kihelyezése. A 

projektcsapat szintű technikákhoz tartozik a túlóráztatás, további tagok bevonása és külső szakértők meghívása. 

Hogyan lehet megoldani a termék funkciójának csökkentését úgy, hogy a termék értéke ne csökkenjen? A 

termék azon funkcióit csökkentem, melyek a felhasználó szempontjából alacsony prioritásúak, ugyanakkor 

megvalósításuknak nagy a költségvonzata. A változtatások megvalósítása az érintettek bevonásával történik 

(követelményelemzés, prioritások felállítása). 

                                                           
1Monitoring (latin, angol) jelentése: Időszakonként ismétlődő ellenőrzés 
2Eredetileg: controlling (angol) jelentése: felügyelet, ellenőrzés, irányítás, vezérlés. 
3Perneczky László (szerk.): Zöld szempontok – a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez, Tanácsadók a 

Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Budapest, 2006. 40 old.; Forrás: a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért honlapja: 
http://www.tff.hu/images/tff_dokumentumtar/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf (Letöltve: 2012. 01. 02. 18:22) 

http://www.tff.hu/images/tff_dokumentumtar/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf
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1.2. A projektmonitoring célja 

Mit takar a „monitoring” kifejezés? A projektmonitoring4 a projekt tervezése során meghatározott célok 

teljesülésének, vagyis végeredményben a megvalósulásnak a folyamatos nyomon követése. Ennek alapjául az 

előzetesen kitűzött célok számszerűsítése szolgál. A monitoring kulcsa, hogy a korábban meghatározott 

mutatószámok aktuális értékeit a projekt végrehajtói folyamatosan gyűjtsék és elemezzék. Ez lehetőséget 

biztosít a projektmenedzser számára, hogy rendszeresen egyértelmű jelzést kapjon a projekt aktuális állásáról. 

Bár a monitoring elsősorban folyamatos adatgyűjtést és elemzést jelent, létezik egy szélesebb körű értelmezése 

is. Ez magában foglalja a monitoringrendszer felállítását, tervezését, az indikátorok meghatározását, az 

adatgyűjtést és elemzést, és az ezek alapján történő javaslattételt az esetleges beavatkozásra, végül a folyamat 

zárásaként a szükséges döntéshozatalt. 

Miért van szükség projektmonitoring végzésére? A megvalósítandó projektet támogató szervezet – legyen az az 

Európai Unió, egy nemzet kormánya, egy alapítvány vagy egy magánszemély – azért áldozza forrásait az adott 

tevékenységre, mert annak céljai legalább részben egybeesnek saját céljaival. Éppen ezért számára is lényeges, 

hogy rendszeresen információkhoz jusson a projekt előrehaladásáról, hiszen ez alapján tudja nyomon követni 

saját céljainak teljesülését. 

 

2.1.2.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A monitoringtevékenységet már az indításkor meg kell tervezni. A projektkontroll a tényleges adatok 

meghatározására, terv-tény eltérések elemzésére irányul. A projektirányítás fázisában az irányító intézkedések 

megtervezése szükséges. A projekttervek adaptálása a tervek frissítésével történik. Fontos feladat a rendszeres, 

2-3 hetenként KONTROLLINGJELENTÉSEK készítése, mint például az előrehaladási jelentés, értékelő lap és 

eltérések trendje. A projektmenedzser ugyancsak a folyamatos monitoringtevékenység révén kap információt 

arról, hogy a projekt sikeres, vagyis a kitűzött céloknak megfelelően halad. Amennyiben nem, a monitoring 

feltárja a sikertelenség hátterét, és ezáltal lehetővé teszi a beavatkozást, összességében segítve a projekt 

végrehajtás hatékonyságát. A monitoring elsősorban a menedzsmentet támogató tevékenység. 

1.3. Kontrollingeszközök 

A tervek és tények összehasonlításából nyert információk feldolgozása és a megfelelő személyeknek való 

interpretálása beszámoló formájában történik. A kontrolling5 csupán közreműködik a beszámolók készítésében, 

alapvetően ez az adott szakterület feladata. A kontrollernek arról kell gondoskodnia, hogy (a) a megfelelő 

információk, (b) a megfelelő részletezettséggel, (c) a megfelelő időpontban (d) a megfelelő helyen és (e) a 

megfelelő formában álljanak rendelkezésre. Minél relevánsabb egy információ, annál inkább szolgálja a 

menedzsment döntéshozatalának segítését. Az információk minősége csorbulhat, amennyiben nem áll megfelelő 

idő a rendelkezésre, illetve túl sok az információ. 

A kontrollingtevékenység kapcsán azonban el kell különítenünk kétféle szemléletet: a hagyományos 

kontrollingot (számviteli, pénzügyi, vezetői) és a projektkontrollingot. 

A hagyományos kontrolling alapvetően a számlákra, bizonylatokra, azaz a múltra támaszkodik. Ezzel szemben a 

projektkontrolling a tevékenységet komplexitásában vizsgálja. Olyan szemlélettel közelíti a projektet, mely a 

lehető legpontosabb információt szolgáltatja a vállalat számára egy projektről. 

Projektkontrolling-jelentések 

1. Projekt ScoreCard6: Az ellenőrzés napján egy átfogó képet ad a projekt állapotáról mennyiségi és minőségi 

kritériumok alapján; így például, hogy milyen a kapcsolata a projektnek a többi projekttel, vagy hogy milyen a 

projektkommunikáció. 

                                                           
4A fejezet alapjául szolgáló EU-tanulmány: NFÜ: A monitoring a strukturális alapok rendszerében, NFÜ, Budapest, 2008,18 old.; Forrás: a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: www.nfu.hu/download/3030/25_Monitoring.pdf (Letöltve: 2011. 11. 12. 13:10) 
5Horváth & Partners: Controlling – Út egy hatékony controlling-rendszerhez, KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003. 
6A Balanced ScoreCard egy stratégiai vezetési eszköz (keretrendszer). Magyarul a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer 

elnevezés fedi le. Jelentősége a stratégiai irányítás és a kontroll összekapcsolásában áll, a pénzügyi mellett más nézőpontok, nem pénzügyi 
mutatószámok is megjelennek. http://hu.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard 

http://www.nfu.hu/download/3030/25_Monitoring.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard


 Projekttervezési technikák és 

eszközök 
 

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Projekt-előrehaladási jelentés (PEJ): Egy adott napon készült leírás a projekt státuszáról. Alapvetően 

tájékoztató célt szolgáló átfogó jelentés. Meghatározott időszakonként – általában havonta vagy kéthavonta – 

készítik. Amennyiben nagy eltérés tapasztalható a tervek és a jelentés között, úgy szükségessé válik a projekt 

átütemezése, új mérföldkövek meghatározása. Fontos, hogy tömör és érthető legyen a menedzsment számára is. 

1.4. Kontrolling a gyakorlatban 

A kontrollingfolyamatokon belül három különálló, egymással nem helyettesíthető tevékenységet jelent a 

monitoring, az ellenőrzés és értékelés. 

• A monitoring célja: a projekt előrehaladásának vizsgálata folyamatos adatgyűjtés alapján. 

• Az ellenőrzés célja: a szabálytalanságok kiszűrése a tevékenységek állandó felülvizsgálatán keresztül. 

• Az értékelés célja: a projekt hatásának vizsgálata a projekt egészének áttekintésén keresztül. 

 

2.1.4.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A monitoring célja a projekt előrehaladásának folyamatos mérése, hogy a lehetséges problémákat még időben 

felismerjük, ami elvileg lehetővé teszi a helyreigazító intézkedések megtételét. A sikeres monitoring kulcsa a 

kommunikáció a projekt munkatársai és résztvevői között. 

A kontrolling témakörében az egyik legfontosabb fogalom a fedezetszámítás (más néven nyereségküszöb). Egy 

jól megtervezett és kialakított fedezetszámítási rendszer megkönnyíti a tervezés folyamatát, és láthatóvá teszi, 

hogy hol és milyen arányban keletkeznek költségek. 

A FEDEZETI PONT azt a termelési mennyiséget jelöli, ahol az értékesített mennyiség fedezi a fix költségeket 

és a termékre eső változó költséget. Ezen kritikus termékmennyiségig (x0) a vállalat még nem termel 

nyereséget, ezért hívják ezt a zónát veszteséges zónának. A fedezeti pont felett már egy plusz termék eladása 

vagy egy plusz szolgáltatás nyújtása során nyereség képződik, és átlép a nyereséges zónába. Minden vállalat (és 

projektszervezet) arra törekszik, hogy az értékesített mennyiség a kritikus termékmennyiség felett helyezkedjen 

el, és profitot termeljen. 

 

2.1.4.2. ábra Forrás: Horváth & Partners (2003)8 alapján 

1.5. Mérföldkövek 

Egy projekt megvalósítása valójában számos kisebb részprobléma megoldását is jelenti. E feladatcsoportok 

szakaszolják is a projektfolyamatot, és ezzel azonos időben lehetőséget biztosítanak a menedzsment és a 

kontrolling számára, hogy a projektfeladatok kivitelezése közben is ellenőrizni tudják a munka előrehaladását. 

A projektek természetes megvalósítási fázisaihoz tartozó „jelzőbójákat” a projekt MÉRFÖLDKÖVEINEK 

nevezzük. A mérföldkövek kialakítása legtöbbször a következő kulcsfontosságú eseményekhez valamelyikéhez 

kötődik: 

                                                           
8Horváth & Partners: Controlling – Út egy hatékony controlling-rendszerhez, KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003. 212 old. 
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• a folyamat fontosabb fázisainak lezárása; 

• döntő fontosságú egyedi események tervezett bekövetkezte; 

• fontosabb döntési pontok; 

• elszámolási periódusok; 

• a projekt tervezett és/vagy tényleges befejezésének időpontja. 

 

2.1.5.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés Görög (2001)9 alapján 

Lock10 véleménye szerint a mérföldkövekkel szembeni további elvárás, hogy legalább két adatot tartalmazzanak: 

• A mérföldkő elérésének várható dátumát, 

• A megfelelő feladatcsomaghoz rendelt erőforrásigény és/vagy költségvetési kiadás mértékét. 

Egy mérföldkövet akkor érünk el, ha a neki megfelelő tevékenységet elvégezzük. A projektadminisztrációt 

segítő szoftverekben külön feltüntethetjük a mérföldkövekhez tartozó adatok nyomon követését. 

Megkülönböztetünk passzív és aktív mérföldköveket. A PASSZÍV mérföldkövek a végrehajtási folyamat egy-

egy jelentősebb állomására hívják fel a figyelmet. Ezekhez általában nem társul cselekvés, így erőforrásigény 

sem. AKTÍV mérföldkövet akkor használunk, amikor olyan külső tényező gyakorol hatást a projekt 

folyamatára, amely közelebbről nem ismerhető, vagy modellezése nehézkes volna, bekövetkeztének időpontja 

azonban jól tervezhető. 

1.6. Indikátortípusok (SMART, QQTTP) 

Az indikátor – bármely területen11 is alkalmazzák – valamilyen folyamatra, ill. annak eredményére vonatkozó 

jelzőérték. Konkrét számmal próbál bemutatni egy állapotot, illetve összefüggéseket keres bizonyos folyamatok 

között (Király-Nagy és Varga 2005)12 . Az indikátor, más néven mutató egy olyan szám, aminek segítségével 

egy cél elérésének szintjét lehet szemléltetni. A projekten belüli tevékenységnek is megvannak a maga 

indikátorai. 

                                                           
9Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, IV. átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 326 old. 
10Lock, D.: Projektmenedzsment, Panem Kiadó, Budapest, 1998. 233 old. 
11Oktatási indikátor (pl. felsőoktatásban végzettek száma), egészségügyi indikátor (pl. kórházi műtétek száma), energiaindikátor (pl. az 

energiafogyasztás mennyisége), kémiai indikátor (pl. reakcióidő), HR indikátor (pl. az alkalmazottak képzettségének megoszlása) stb. 
12Király-Nagy Éva – Varga Judit: Mire jók az indikátorok? Világmérce, 2005.; Forrás: a Levegő Munkacsoport honlapja: 
http://www.lelegzet.hu/archivum/2005/05/3251.hpp (Letöltve: 2011. 11.10. 22.34) 

http://www.lelegzet.hu/archivum/2005/05/3251.hpp
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Milyen egy jó projektindikátor? Először is összefügg a projektcélokkal. Már a célok megfogalmazásánál 

célszerű indikátorokban gondolkodni, így könnyebben azonosítható egy célról annak megfelelő volta. A 

projektindikátorok iránti elvárásokat külön indikátor-kritériumrendszerek is megfogalmazzák, ezek közül 

vizsgáljunk meg két követelményrendszert. 

SMART 

A projekt által elérendő célokat és indikátorokat is öt minőségi kritériummal tudjuk leírni. Ezek jelölésére 

használja a projektmenedzsment szaknyelv a SMART kifejezést. Ez az önmagában is értelmes angol mozaikszó 

széleskörű jelentéstartalommal ismert. 

 

2.1.6.1. ábra Forrás: Smartbonto.com 2012.13 

De ezt a szót projektvezetési környezetben leginkább az okos, ötletes, találó, ésszerű célok jelölésére használják. 

Ha a SMART mozaikszót felbontjuk betűire, angolul és magyarul is érthető és találó jellemzőkkel tudjuk leírni 

projektcéljainkat: 

(S)pecific – specifikus, vagyis pontosan körülírt 

(M)easurable – mérhető 

(A)chievable/Available – megvalósítható, ésszerű, elérhető, hozzáférhető 

(R)elevant/Reliable – releváns, vagyis a témához tartozó 

(T)ime-bound/Timely – időtartamhoz kötött célokat kell megfogalmaznunk ahhoz, hogy célirányosan és 

eredményorientáltan cselekedjünk. 

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban14? Az adatok tényleges hozzáférhetősége miatt olyan mutatót érdemes 

alkalmazni, amely a megvalósítás adott szakaszában biztosan kimutatható. Az indikátor legyen megbízható, 

azaz a valós állapotot tükrözze. Az információ frissessége nagyon fontos minőségi kritérium, azaz egy adott 

időponthoz kötött indikátornak valóban arra az adott időpontra vonatkozó információt kell mutatnia. A 

mutatónak relevánsnak kell lennie, azaz a változás azon jelenségét kell mérnie, ami érdekes a fejlesztés egésze 

szempontjából (képzési projekt esetében például releváns kimeneti mutató a képzés óraszáma, de nem annyira 

érdekes, hogy ezt délelőtt vagy délután tartják-e). A jó mutatónak egyszerűnek kell lennie, hogy bárki, akinek 

használnia kell, megértse, és valóban arra a jelenségre kell vonatkoznia, amit mérni szeretnénk. A mutató 

értelme, jelentése azonos kell, hogy legyen a döntéshozók, a nyilvánosság és a projektmenedzsment számára, 

                                                           
13http://www.smartbonto.com/ 
14Bulla Miklós – Buruzs Adrienn: Regionális fejlesztések fenntarthatósági indikátorai az EU-ban, VIII. Környezettudományi Tanácskozás, 

Győr, 2008. november 7., Széchenyi István Egyetem; Forrás: a Széchenyi István Egyetem honlapja: 
http://www.sze.hu/kornyezet/KTT8/Bulla_Buruzs.pdf (Letöltve: 2011. 12.01. 12:32) 

http://www.smartbonto.com/
http://www.sze.hu/kornyezet/KTT8/Bulla_Buruzs.pdf
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továbbá pontosan kell tükröznie a mért, vizsgált fogalmat. Amikor az indikátorok megfogalmazásán 

gondolkodunk, mindig jusson eszünkbe a SMART, amiről már tudjuk, hogy nem csak egy remek, fürge kisautó, 

amivel bárhol tudunk parkolni. 

A QQTTP-kritériumrendszer 

A QQTTP-kritériumrendszer a SMART-nál specifikusabb, a fejlesztési tevékenységekhez jobban kötődő 

elvárásokat fogalmaz meg. A SMART az információ minőségével általában foglalkozik, a QQTTP pedig az 

információ tartalmával. A QQTTP szintén a megfelelő angol szavak kezdőbetűiből áll össze; ezek szerint az 

ideális indikátornak a következő kérdésekre kell választ adnia: 

• Mennyit? (Quantity – mennyiség): az indikátor által leírt jellemzőben bekövetkezett mennyiségi változás; 

például a megépült utak hossza kilométerben, a munkanélküliségi ráta csökkenése százalékpontban vagy a 

felhasználásra került pénzügyi erőforrások forintban. 

• Mit? (Quality – minőség): az indikátor által leírt jellemző pontos definiálása szükséges, tehát például a 

megépült utak rangja és minősége, a megszerzett szakképesítések egzakt besorolása. 

• Mikor? (Time – idő): mely időszakban következett be a változás a leírt jellemzőben. 

• Kinek? (Target group – célcsoport): meg kell határozni a leírt jellemző célcsoportját képező 

kedvezményezetteket. 

• Hol? (Place – hely): az indikátornak szintén be kell számolnia az adott jellemző térbeli, földrajzi 

elhelyezkedéséről, például mely városokban, térségekben, régióban stb. következett be vagy értelmezhető a 

változás. 

Főbb INDIKÁTORTÍPUSOK 

A mutatók olyan tényeket számszerűsítenek, amelyek a projektek nyomon követésére (monitoring) vagy 

értékelésére alkalmasnak minősülnek. Az indikátorok típusai a projektek egyes szintjeihez kapcsolódnak: 

• Forrás- vagy inputmutatók 

• Kimenet- vagy outputmutatók 

• Eredménymutatók (közvetlen, azonnal jelentkező hatás) 

• Hatásmutatók (közvetlen és közvetett, jellemzően később jelentkező hatások) 

A forrás- vagy inputmutatók a projekt költségvetésére vonatkoznak. Számszerűsítve rögzítik a projektet 

megvalósítók által igénybe veendő eszközöket, jellemzően pénzeszközöket. 

A kimenet- vagy outputmutatók a tevékenységekre vonatkoznak, mivel számszerűsítik a tevékenységek nyomán 

létrejövő közvetlen eredményeket. Ezek jellemzően fizikai elemeket mérnek (pl. megépített út hossza, képzések 

száma). 

Az eredménymutatók a projekt azonnali és közvetlen hatásaira vonatkoznak. A közvetlen résztvevőket, illetve 

igénybevevőket érintő változásokról nyújtanak információt. Ezek egyaránt lehetnek fizikai mutatók (pl. az 

utazási idő csökkenése,a kiképzett emberek száma) vagy pénzügyi mutatók (pl. a szállítási költségek 

csökkenése). 

A hatásmutatók a projekt olyan következményeire utalnak, amelyek jellemzően közvetlenül és hosszabb 

időtávon jelentkeznek. A hatások bekövetkezése szinte kivétel nélkül a projekten kívül álló tényezőktől is függ 

(pl. munkahelyteremtés, profitnövekedés). Egy projekt hatásainak mindig illeszkednie kell az adott 

program/prioritás/intézkedés célkitűzéseihez, és ennek egyértelműen meg kell jelennie az indikátorok 

meghatározásakor. 
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2.1.6.2. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Néhány példa a környezetvédelmi és regionális fejlesztési projektekben alkalmazott indikátorok köréből: 

1. Természeti-környezeti indikátorok: üvegházhatású gázok kibocsátása; levegőszennyezés a városokban; 

biogazdálkodás; műtrágyák és növényvédő szerek felhasználása a régióban; parkok, arborétumok, épített 

értékek, erdősült területek aránya és ezek hasznosítása; biodiverzitás15 és a védett fajok száma. 

2. Gazdasági indikátorok: az egy főre jutó GDP; a hozzáadott érték az egyes gazdasági szektorokban; az infláció 

aránya; a külföldi beruházások mértéke; régiós K+F kiadások; energiafelhasználás és intenzitás. 

3. Társadalmi-szociális indikátorok: a jövedelmi egyenlőtlenségek helyzete; a munkanélküliek aránya; a 

szociális kiadások aránya és egy főre vonatkoztatott értéke; a gyerekek jóléti mutatói; halálozási arány a 

legelterjedtebb betegségek esetén; egészségügyre fordított kiadások. 

1.7. A projekt dokumentálása 

A célok mérhetővé tétele és a számszerűsített indikátorok teremtik meg a lehetőséget a hatékony monitoringra. 

A számszerűsítés jól strukturált, rendszerezhető standardizálási forma, így kiváló alapot teremt a 

formadokumentumokra, a számítógépes információrendszerekre épülő monitoring végzésére és az ennek 

keretében zajló adatgyűjtésre és feldolgozásra. Mindezek az előnyök azonban csak akkor jelentkeznek, ha 

ugyanazon módszertani alapon nyugszik a program minden eleme tekintetében a számszerűsítés; ezért törekedni 

kell a kontrolling elveinek és gyakorlatának összehangolására a tervezést és megvalósítást végző 

projektintézmények között. 

Projekt Nyilvántartási Rendszer (PNYR): a projekt nyilvántartása során minden olyan egyedi azonosításra 

szolgáló adatot meg kell adni, mely egyértelműen és összetéveszthetetlenül meghatározza a projektet. A PNYR 

feladata, hogy a szervezeti egységek által indított projektek nyilvántartását végrehajtsa. További feladata, hogy a 

projekthez kapcsolódó nyilvántartó, elszámoló, lekérdező információs rendszerek részére – vagyis minden olyan 

esetben, amikor a projekt, mint meghatározó adat szerepel – a projekthez tartozó adatokat rendelkezésre 

bocsássa. 

A projektazonosító egy lehetséges felépítése: ÉÉÉÉ-X-NNNN-SSS, ahol: 

• ÉÉÉÉ: a projektindítás éve; 

                                                           
15A biodiverzitás az élővilág sokféleségét jelenti. A fogalom több szinten értelmezhető, egyaránt jelenti a Földön előforduló élőhelyek 

sokféleségét, a fajok összességét, a fajon belüli genetikai változatosságot, de egy kisebb területen belül is értelmezhető. (Pl. a Kárpát-
medence biológiai sokfélesége vagy egy mező biodiverzitása is vizsgálható.) 
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• X lehet „K” vagy „B” vagy „V”: jelzi a projekt típusát (külső, belső, vegyes); 

• NNNN: sorszám, mely minden évben újrakezdődik; 

• SSS: lehet a szervezeti egység kódja. 

Például a „2012-K-003-005” megnevezésű projektazonosító jelentése: a projekt 2012-ben indult, külső 

finanszírozású (ez EU pályázati forrást jelenthet), harmadik projekttevékenységre vonatkozik, amit az 5. 

sorszámmal jelölt szervezeti egység (esetünkben Innovációs Igazgatóság) felügyel. 

Lehet ettől más felépítésű is, például az EU projektek esetében a projektfinanszírozási forrás megnevezése 

(TÁMOP16, GOP17 , ÚMFT18 , HEFOP19 , ROP20 stb.), a támogatott projekttéma kódszáma, prioritás és a 

pályázati ciklus időtartama. A projektazonosítót fel kell tüntetni a megvalósítás helyén. 

 

2.1.7.1. ábra Forrás: Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapja 2006.21 

A projektmonitoring dokumentálásánál külön monitoringdokumentum is lehet: 

• Teljes körű beszerzési terv, amennyiben a projektben különféle munkák, szolgáltatások, beszerzéséről kell 

gondoskodni. 

• Megvalósítási terv, amely részletesen felsorolja a tennivalókat, és megadja a legfrissebb teljesítési 

határidőket. 

• Mutatók és mérföldkövek felsorolása. 

• A projektről készült jelentések (projektközi jelentések, zárójelentések), ezt a projekttámogatás kifizetésének 

kiváltásához kell elkészíteni. 

                                                           
16Társadalmi Megújulás Operatív Program 
17Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
18Új Magyarország Fejlesztési Terv 
19Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 
20Regionális Fejlesztés Operatív Program 
21http://www.kem-hvk.hu/page.php?16 

http://www.kem-hvk.hu/page.php?16
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• Helyszíni szemlék; egy-egy látogatás alkalmából készül a projekthez tartozó tevékenységek helyszínén, a 

projekt teljes körű megismerése céljából. 

A monitoring-adatbázisban rögzített információk alapján bármikor pontos képet kapunk arról, hogy milyen 

teljesítési szinten vannak a projekt tevékenységei. A 2.1.7.2. táblázat alapján egy hazai informatikai cég 

projektdokumentációs rendszerének felépítését tanulmányozhatjuk, ahogy azt a saját minőségbiztosítási 

kézikönyvükben rögzítették. A dokumentáció fontos részét képezi a monitoring, amit lépésről lépésre 

beépítettek a folyamatba, és ezzel záródik a projekt. 

 

2.1.7.2. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A pénzügyek alakulásának folyamatos megfigyelése alapvető fontosságú a projektek megvalósítása során. A 

pénzügyi monitoring dokumentálási eszközei: 

• Könyvelés – amely lehetővé teszi a projekt finanszírozási forrásainak és a megállapodásban foglalt időszak 

alatt a projekttel kapcsolatban felmerülő költségek beazonosítását és elkülönítését az intézmény egyéb 

bevételeitől és költségeitől. 
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• A pénzforgalmi kimutatás a projekt likviditási helyzetének folyamatos, naprakész nyomon követését segíti. 

• A tényadatok rendszeres összevetése a cash flow előrejelzéssel, minimum havonta. 

• A cash flow (készpénz) aktualizálása. 

• Időszaki (pl. negyedéves, féléves) jelentés készítése, összevetése a költségtervvel. 

Sajátos kontrollingelvárásoknak kell megfelelni az EU finanszírozású projektek esetében, ahol a projekt 

megvalósítójának adatközléssel kapcsolatos egyetlen feladata a gyakorlatban az Előrehaladási Jelentés nevű 

dokumentum kitöltése. 

1.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

2.1.a.1. esettanulmány: Szoftvermarketing Projekt22 

Előzmények 

Egy hazai informatikai kisvállalkozás egy teljesen egyedülálló és új szoftvert fejlesztett ki. Mivel ez a termék 

ismeretlen a piacon, a vállalat vezetősége úgy dönt, hogy a legmegfelelőbb kommunikációs csatorna egy 

rendezvénysorozat keretében a potenciális ügyfelek közvetlen megszólítása. E feladattal egy külső 

rendezvényszervező céget bíznak meg. A szerződésben az előzetesen elfogadott ajánlat szerinti tenderár van 

rögzítve. A rendezvényszervező cég szempontjából ez az az ár, amit kapni fog a megbízótól, ez az összeg lesz 

az ő árbevétele. Minden esetben úgy adja az árajánlatot a megbízott cég, hogy az ő tényleges költségei felett 

legyenek, tehát a projekt végeztével profitot (megfelelő fedezetpontot) termeljen. A projekt harmadik szereplője 

pedig az alvállalkozó cég, akinek a rendezvényszervező cég kiadja a munkát. Az alvállalkozó céggel csupán a 

rendezvényszervező cég áll kapcsolatban, maguk között külön szerződést kötnek különböző árakkal. Az ebben a 

dokumentumban található árakat szerződött áraknak nevezzük. Tehát kétféle árról van szó a projektben: a 

tenderárról és a szerződött árról. Maga a rendezvénysorozat 20 különböző helyszínen fog lezajlani, 

helyszínenként 30 meghívott vendéggel, összesen 600 résztvevővel. Egy rendezvény 3 napig tart, a projekt teljes 

időtartama hét hónap. 

A rendezvényszervező által végzett tevékenységek 

1. Telemarketing tevékenység: A rendezvényszervező cég egy helyi telemarketinges céget bíz meg annak 

érdekében, hogy elérje a célközönséget. A tervben az szerepel, hogy 10000 szervezetet próbálnak elérni 

telefonos megkeresésen keresztül. A tevékenység időtartama egy hónap, 2011. május 1-jétől 2011. május végéig 

tart. Ez a termelési egység a projekt kezdő tevékenysége. Az alvállalkozó, azaz a telemarketinges cég, 3 és fél 

millió forintért vállalja a tevékenység lebonyolítását, ez az összeg a rendezvényszervező cég önköltsége. A 

tenderár 5 millió Ft. A termelési egység fedezete a két ár különbsége, azaz 1,5 millió Ft. Ez meglehetősen nagy 

fedezetű tevékenységnek számít, általában a projekt kialakítása során a projektmenedzserek arra törekednek, 

hogy nagy fedezetű tevékenységekkel kezdődjön a projekt annak érdekében, hogy a későbbi, esetleg kisebb 

fedezetű vagy veszteséges tevékenységeket ebből finanszírozzák, azaz önfinanszírozóvá váljék a projekt. 

2. Marketing- és PR-eszközök gyártása: A marketing- és PR-eszközök gyártására – ami reklámtollakat, 

mappákat, kitűzőt, molinókészítést, jegyzettömböt, plakátokat jelent – szintén egy erre szakosodott alvállalkozót 

bíz meg a rendezvényszervező cég. A tevékenység időtartama egy hónap, 2011. június 1-jétől 2011. június 30-ig 

tart. A telemarketinges tevékenységtől teljesen függetlenül végezhető a tevékenység, nem kapcsolódnak 

egymáshoz, nincs előfeltétele a végrehajtásnak. Összesen 1000 db eszköz gyártására szerződik a cég, a 

szerződött ár 400000 Ft (a rendezvényszervező cég önköltsége). Ezért a tevékenységért a megbízó cégtől a 

rendezvényszervező cég 450000 Ft-ot kap a tenderárnak megfelelően. Ez egy kisebb fedezetű tevékenység az 

előzőhöz képest, a fedezet nagysága csupán 50000 Ft. 

3. Rendezvény helyszínének kialakítása: A rendezvény helyszínének kialakítása jelenti a legmagasabb kiadási 

tételt ebben a projektben. A feladatok közé tartozik a 20 különböző helyszínen a megfelelő helyiségek bérlése 3 

napra, az internetkapcsolat biztosítása (ugyanis egy szoftver népszerűsítéséről van szó, s a prezentáció során 

elengedhetetlen a világháló használata), a székek és az asztalok biztosítása. Ezen kívül az előadás sikeres 

lebonyolításához az alábbi eszközök szükségesek: laptop; asztali számítógépek annak érdekében, hogy a 

résztvevők is kipróbálhassák a szoftver nyújtotta új alkalmazásokat; projektor; vetítővászon; flipchart. Ezeknek 

                                                           
22Az esettanulmány alapja: Pál Bettina: A projektmenedzsmentben alkalmazott projektcontrolling rendszer sajátosságai, Szakdolgozat, BGF, 
Budapest, 2007, 60 old., Forrás: http://elib.kkf.hu/edip/D_13859.pdf (Letöltve: 211.12.10. 21.10) 

http://elib.kkf.hu/edip/D_13859.pdf
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az eszközöknek az összes megvalósulási helyszínen elérhetőeknek kell lenniük, tehát gondoskodni kell a 

megfelelő időpontra való oda- és elszállításról is. A tevékenység időtartama lényegesen hosszabb az előzőektől, 

pontosan 4,5 hónap, amely 2011. július 1-jével kezdődik és 2011. november 15-ével ér véget. A szoftvert 

népszerűsíteni kívánó megbízó cégtől rendezvényenként egymillió forint árbevételre számíthat a 

rendezvényszervező cég, összesen tehát 20 millió Ft-ra. Az alvállalkozóval erre a tevékenységre 18,5 millió Ft-

ért szerződik. A tevékenység fedezete a 20 millió Ft és a 18,5 millió Ft különbsége, azaz 1,5 millió Ft. 

4. Catering: A vendéglátás, étkeztetés, ellátás biztosítását szintén egy catering tevékenységre specializálódott 

alvállalkozó bevonásával kívánja teljesíteni a rendezvényszervező cég. Egy rendezvényi napon kávéról, 

aprósüteményekről és napi egyszeri ebédről kell gondoskodni. A rendezvény 20 helyszínen, helyszínenként 30 

részvevővel fog lezajlani, tehát összesen 600 ember és az előadók háromnapi ellátásáról kell gondoskodni. A 

tevékenység időtartama négy hónap, 2011. június 14-étől 2011. november 15-éig tart, párhuzamosan a 

rendezvény kialakításának helyszínével. A két tevékenység elválaszthatatlan egymástól. A tenderár 900 ezer Ft, 

ennyire szerződött le a megbízó cég a rendezvényszervező céggel, akinek az alvállalkozóval kötött 

szerződésében 880 ezer Ft szerepel, az önköltség tehát 880 ezer Ft. A termelési egység fedezete ebben az 

esetben csupán 20 ezer Ft. 

5. Projektmenedzsment (Projektirányítás): Ebbe a kategóriába olyan költségek tartoznak, melyre a 

rendezvényszervező cég nem kötött külön szerződést a megbízójával, ugyanis ezek olyan, a projekthez tartozó, 

be nem épülő költségek, melyek kiadást jelentenek, de nem termelnek értéket, nem fog árbevételt realizálni a 

cég utána. Tehát nem közvetlen költségek, csupán közvetett költségek. Az egész projekt lebonyolítására 500 

ezer forintnyi egyéb költséget tervez a cég, tehát ezt nem kell ütemezni, hiszen folyamatosan merül fel. Az 

előzőekben említett tevékenységek fedezetéből kell a vállalkozásnak finanszíroznia a projektmenedzsment 

feladatába tartozó tevékenységek költségeit. Ez a tétel tehát a projekt önköltségi árát növeli, a tenderárban nem 

szerepel külön egységként. 

Összességében az állapítható meg, hogy a projekt költségvetésének legnagyobb hányadát a rendezvény 

helyszínének kialakítása teszi ki, a második legfontosabb jelentőséggel bíró tevékenység pedig a 

telemarketinges cég szolgáltatásainak igénybevétele. A rendezvényszervező cég összesen 26350000 Ft 

árbevételre számíthat a projekt sikeres lebonyolítása következtében, önköltsége pedig 23780000 Ft lesz 

várhatóan. A projekt nyeresége ezek alapján 2570000 Ft lesz, amennyiben az árak változatlanok maradnak mind 

a megbízói, mind az alvállalkozói oldalon. Bármilyen projekt kialakítása során kulcsfontosságú kérdés, hogy a 

várható költségekre és bevételekre minél pontosabb becslést adjanak, de az is nyilvánvaló, hogy az egyik 

legnehezebb feladat a jövőbeni működési környezet meghatározása. Ebből kifolyólag elengedhetetlen a projekt 

állapotának pontos felmérése több adott időpontban annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk az aktuális 

állapotot az előzetes tervekkel, illetve ha szükség van rá, akkor a megváltozott környezetnek megfelelően 

kiigazításra és javításra kerülhessen sor. 

Kontrollingmódszerek 

A lebonyolítás során egy tetszőleges időpontban tételesen felmérik, hogy az előzetesen meghatározott ütemtervű 

tevékenységek hogyan állnak az elkészült mennyiség és a felhasznált költségek alapján. A költségelszámolás és 

a tervkészítés részletezettsége miatt jól kimutathatóak az esetleges árváltozások hatásai. Jelen projekt esetében a 

rendezvényszervező cég az eddig elvégzett tevékenységek után számlázhat a megbízó cégnek, aki a szoftver 

népszerűsítése céljából bízta meg a vállalatot a rendezvénysorozat lebonyolítására. Csak azoknak a 

tevékenységeknek az ellenértékét számlázhatja ki a vállalat, amire szerződést kötött a megbízójával. Ennek 

következtében a projektmenedzsment mint tevékenység nem értéktermelő folyamat. Bár elengedhetetlen a 

projekt sikeres végrehajtásához, nincs mögötte konkrét termék vagy szolgáltatás. Ezt a költséget a korábbi, nagy 

fedezetű tevékenységekből (telemarketinges tevékenység, a rendezvény helyszínének kialakítása) tudja 

finanszírozni a rendezvényszervező cég. Amennyiben a termelési egységek úgy kerülnek ütemezésre, hogy már 

a projekt elején elkezdődik egy nagy fedezetű tevékenység, akkor annak a bevételéből lehetővé válik a többi 

kisebb fedezetű tevékenység és az egyéb költségek – például a projektmenedzsment – finanszírozása. 

MENNYIT SZÁMLÁZHAT a rendezvényszervező cég a megbízója felé a projekt 2011. július 15-i állapotának 

megfelelően? Ennek kiszámításához az alábbi adatokra van szükségünk: a termelési egységek tenderárai és az 

egyes termelési egységek készültségi foka. A termelési egységek számlázható tételét úgy kapjuk meg, hogy az 

egyes tevékenységek várható árbevételét (ami ebben az esetben a rendezvényszervező cég és a megbízó közötti 

szerződésben található) megszorozzuk a projekt állapotának felmérési napján megállapított készültséggel. A 

megbízó felé számlázható tételek az alábbiak szerint alakulnak (ezer forintban): 

1. Telemarketinges tevékenység: 5000 * 100% = 5000 
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2. Marketing- és PR-eszközök gyártása: 450 * 100% = 450 

3. A rendezvény helyszínének kialakítása: 20000 * 30% = 6000 

4. Catering: 900 * 30% = 270 (Eddig 20 rendezvényből 6 lett megtartva. ) 

A rendezvényszervező cég összesen 5000 + 450 + 6000 + 270 = 11720, azaz 11 millió 720 ezer Ft-ot 

számlázhat a megbízója felé. Felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen MENNYI NYERESÉGE VAN jelen 

pillanatban a rendezvényszervező cégnek? A számítás alapján azt mondhatnánk, hogy a projekt eredménye az 

adott napon 1 millió 70 ezer Ft, ennyi nyeresége van adott pillanatban a cégnek. Ez az eredmény azonban 

csupán egy számviteli eredmény, nem szolgál a menedzsment számára hasznos információkkal, ez az összeg a 

múltbéli események rögzítésével meghatározott szám, amely pontos és formalizált. A probléma két oldalról 

közelíthető meg: 

(1) A projektkontrolling módszere alapján számított eredmény 345 ezer Ft-os nyereség, amely figyelembe veszi 

a különböző termelési egységek fedezetének különbségeit, éppen ezért az egyenlő fedezeti árral számolja ki a 

termelési értékeket a készültségi fok segítségével. 

(2) A pénzügyi kontrolling az adott pillanatban felmerülő számlák és költségek alapján kalkulálja az eredményt, 

azaz az 1 millió 70 ezer Ft-ot. A projekt egészének szempontjából ez utóbbi számítási mód kevésbé 

körültekintő. A két érték közötti különbség már e kis költségvetésű projektben is jelentős: 1070 – 345 = 725, 

azaz 725 ezer Ft, a teljes költségvetés a 2,7%-a. 

Ekkora eltérés tapasztalható és számolható a pénzügyi kontrolling és a projektszemléletű projektkontrolling 

között. Ez utóbbi mellett szól, hogy a projektmenedzsernek körültekintőnek kell számolnia a költségekkel, 

bevételekkel. Fontos, hogy nyomon kövesse az ütemterveknek megfelelően a mérföldkövek alakulását, és képes 

legyen a projekteket komplexitásukban vizsgálni, valós és kézzelfogható eredményt mutatni a vezetőség és a 

projektben érintettek részére. 

1.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

Az első lecke célja a monitoring és kontrolling projektbeli jelentőségének és gyakorlati alkalmazásának 

megvilágítása. A hallgatók megismerkednek néhány kontrollingeszközzel, a mérföldkövek és az indikátorok 

szerepével. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,20 óra. 

2. A projekttervezés logikai keretei 

2.1. A logikai keretmódszer fő lépései 

Miért éppen ezt a módszert választottuk a projekttervezéshez? A logikai keretmódszer (a nemzetközi 

szakirodalom LogFrame23 kifejezéssel jelöli) az Európai Unióban általánosan alkalmazott projektmetodika, 

amelynek felépítése könnyen érthető és lépésről lépésre jól nyomon követhető. A logikai keretmódszert elsőként 

az amerikai USAID24 alakította ki a 60-as évek végén saját fejlesztési projektjeinek kidolgozására és 

menedzselésére. A módszert számos, fejlesztési támogatásokkal, segélyekkel foglalkozó szervezet is átvette 

(mint például a GGWG25 , ILO26 , UNIDO27 ). Általánosan alkalmazza az EU a projektek tervezésénél az ún. 

„integrált projektciklus menedzsment” megközelítés részeként. 

A logikai keretmódszerrel (LKM) végzett projekttervezést Huber (2011) alapján28 két fő szakaszra bontjuk: az 

elemző és a tervező szakaszra. A tervező szakasz további két, egymástól lényegesen eltérő tevékenységből áll: a 

                                                           
23Az angol Logical Frame (logikai keret) kifejezés rövidítése. 
24Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) egy független ügynökség, amely a gazdasági, fejlesztési és humanitárius 
segítségnyújtás folytat világszerte közel 100 országban. Céljai közé tartozik a gazdasági jólét és a felelősségteljes kormányzás javítása, a 

globális egészségügyi, élelmiszerbiztonsági, a környezeti fenntarthatóság és az oktatás segítése, valamint humanitárius segítségnyújtás a 

természeti és ember okozta katasztrófák esetében. Bővebben: http://www.usaid.gov 
25Az ökoszisztéma fejlesztését célul kitűző zöld mozgalom szervezete a Green Growth Working Group (GGWG). 
26Az ILO(International Labour Organization) az ENSZ nemzetközi szervezete. Céljai közé tartozik a tisztességes munkavégzés feltételeinek 

ösztönzése, szociális védelem fokozása, a környezetbarát munkahelyek támogatása. 
27Az UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) nemzetközi szervezet környezetbarát iparágak és környezetvédelmi 

szolgáltatások területén dolgozik közel 50 országban. Fő tevékenységei: tanácsadás, képzés, technikai segítségnyújtás és a technológia 

transzfer nyújtása. 
28Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 

http://www.usaid.gov/
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koncepcionális tervezésből és a tevékenységtervezésből. A szakaszokon belül az egyes lépések és tartalmuk az 

alábbiak: 

Elemző szakasz: 

0. lépés – Az általános keretek meghatározása. Alapvető célunk a fennálló problémák megoldása valamely 

területen (legyen az szakterület, földrajzi terület vagy egy célcsoport) egy projekt segítségével. Az elemzés 

megkezdése előtt a tágabb értelmezési kereteket ki kell jelölnünk. Ez lehet egy bennünket érdeklő témakör a 

projektötlettel kapcsolatban vagy egy uniós pályázati kiírás, amely közel esik szakmai érdeklődésünkhöz. 

1–3. lépés – A megvalósító szervezet elemzése: egy projektet megcélzó szervezet (vagy konzorcium) 

környezetének és helyzetének elemzése. Célja annak megállapítása, hogy milyen lehetőségei vannak projektek 

megvalósításához, és ehhez milyen képességekkel, adottságokkal rendelkezik. 

1–3. lépés – Az érintettek elemzése: az elemzés kereteinek és tárgyának meghatározása után azon csoportok, 

szervezetek és személyek feltérképezése, akikre a tervezett projektünk várhatóan hatással lesz. A pozitív és 

negatív hatást egyaránt figyelembe kell vennünk. 

1–3. lépés – A problémák elemzése: a megvalósító szervezet lehetőségeinek körébe eső területen a problémák 

feltárása és az ok-okozati összefüggések meghatározása, az ún. problémafa felállítása. 

Fenti lépések egymástól függő és egymásra ható tevékenységeket tartalmaznak, amelyek végrehajtási sorrendje 

tetszőleges. Kölcsönös függésük miatt általában több körben végzett elemzés után lehet elfogadható eredményt 

elérni. Nem véletlen, hogy a fenti lépések közül már ismerősnek tűnik néhány kifejezés, mint például a 

problémák és lehetőségek azonosításához szükséges projektkörnyezet (1.3. fejezet), valamint az érintettek 

körének (1.4. fejezet) elemzése. 

4. lépés – Célok elemzése: konkrét problémák megszüntetését szolgáló célok és az elérésükhöz szükséges 

eszközök és hierarchiájuk meghatározása, célfa felállítása. 

5. lépés – Stratégiák meghatározása: a célfa segítségével a lehetséges projektstratégia-alternatívák 

meghatározása. 

6. lépés – A projekt konkrét stratégiájának kiválasztása: a lehetséges stratégiák közül kiválasztjuk azt a 

változatot, amely legjobban megfelel a projektszervezetünk képességeinek és lehetőségeinek. 

Tervező szakasz: 

A koncepcionális tervezés lépései: 

7. lépés – A projekt intervenciós logikájának kialakítása: a logikai keretmátrix felállítása, a projekt összetevő 

elemeinek meghatározása és a mérhető célok megfogalmazása. 

8. lépés – A feltételezések és kockázatok feltárása: a projekt beavatkozási hatókörén kívül eső, de a projekt 

sikeres megvalósítására hatással levő külső körülmények feltárása és elemzése. 

9. lépés – A fenntarthatóság vizsgálata: ellenőrizzük, hogy a projekt kedvezményezettjei számára a 

projekteredmények továbbra is biztosítva lesznek, miután megszűnik vagy csökken a projekt pénzügyi 

támogatása. 

10. lépés – A teljesítésindikátorok meghatározása: a projekt tevékenységeinek és céljainak teljesülését mérő és 

igazoló mutatók meghatározása. 

11. lépés – Az indikátorokhoz szükséges információforrás biztosítása: annak meghatározása, hogy az 

indikátorok méréséhez vagy teljesülésének megállapításához szükséges információkat ki, honnan, hogyan és 

mikor szerzi be. 

A tevékenységtervezés lépései: 

12. lépés – Tevékenységek és ütemezésük: a célok eléréséhez szükséges tevékenységek megállapítása, 

sorrendjük, megvalósításuk időtartama és ütemezésük, egymással való kapcsolataik meghatározása, az egyes 

feladatok felelőseinek kijelölése. 
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13. lépés – Erőforrások tervezése: az egyes tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök (emberi 

erőforrás, tárgyi eszköz, szolgáltatás, jogosultság) és ezek költségének meghatározása. 

14. lépés – Minőségbiztosítás és kontrolling: az elkészült projektterv teljességének és konzisztenciájának 

átvizsgálása. 

A fenti lépések ismerete segíti a projektcélok megvalósítását, ezért folyamatosan tájékoztatnunk kell a 

projektben közreműködőket. A projekt sikerességét egyértelműen befolyásolja a logikai kerettervezés során 

alkalmazott műhelymunka, ezért érdemes azt a projekt megvalósulásának színterén, lehetőleg valamennyi 

érintett (vagy képviselőjének) bevonásával, független szakértő (moderátor) vezetésével végeznünk. Néha 

meglepő megoldásokat is láthatunk, mint például a 2.2.1.1. képen, amely Afrikában készült egy kenyai 

szafariprogram logikai kereteinek (LogFrame) lépéseiről. 

 

2.2.1.1. ábra Forrás: MAP International USA 2012.29 

A projektmódszer erről szól: a környezethez igazodva és a lehetőségeket felismerve hogyan tudjuk a legtöbbet 

kihozni a helyzetből, akár többet is, mint eredetileg terveztük. (A szafari programigazgatója bizonyára álmában 

sem gondolta, hogy magyar hallgatók tanulmányozzák az általuk alkalmazott gyakorlatot. Ezt hívjuk 

benchmarkingnak30, de ez már egy másik történet… Kedvhozóként csak annyit, hogy a 4.4. fejezet 

esettanulmányában egy benchmarking tevékenységre épülő projektet ismerünk meg közelebbről.) 

2.2. Problémaelemzés 

A problémaelemzés a projektek tervezése során a potenciális érintetteket sújtó problémák és azok valós okainak, 

valamint következményeinek részletes feltárását szolgálja. A problémaelemzést a különböző forrásokból 

gyűjtött (mért, becsült) adatok és információk (primer és szekunder kutatások, interjúk, felmérések, jelentések és 

statisztikák, stratégiai tanulmányok) alapozzák meg. Súlyponti kérdések mélyebb elemzésére csoportmunka 

szervezhető, amelynek eredményéről a csoportok szóvivői számolnak be. A tényfeltárást és a valós problémák, 

fejlesztési igények meghatározást segíti a kapott válaszok ütköztetése és a fő következtetések összegzése. Az 

elemzési munka végeredménye egy struktúraábra, amely szemlélteti a feltárt problémák ok-okozati 

összefüggéseit és hierarchikus sorrendjét. Ez a struktúraábra a „problémafa” (Bővebben lásd 2.4.1. fejezetben). 

A problémaelemzés lépései a következők: 

• az elemzés tárgyának világos meghatározása; 

• a fő problémák feltérképezése, majd az okok és az okozatok azonosítása; 

• a probléma vizuális megjelenítése a problémafa felrajzolásával; 

                                                           
29http://www.flickr.com/photos/mapintl/5346284481/sizes/o/in/photostream/ 
30A benchmarking egy olyan szervezetfejlesztési folyamat, amely során egy szervezet (cég, vállalat, egyesület, iskola stb.) különböző 

funkcionális területeinek módszereit, folyamatait és eredményeit összevetik egy vagy több más szervezet hasonló jellemzőivel annak 

érdekében, hogy növelni lehessen a szervezeti hatékonyságot. A jó gyakorlatok (best practice) átvétele számos területen ismert. Bővebben: 
Garaj (2011), Robert C. Camp (1998), Bodnár és Vida (2008). 

http://www.flickr.com/photos/mapintl/5346284481/sizes/o/in/photostream/
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• valamennyi ok-okozati összefüggés alapos, többször ismételt átgondolása, ellenőrzése és a struktúraábra 

finomítása, tökéletesítése. 

A valós, jó minőségben elkészített problémaelemzés tehát effektív segítséget nyújt a projekt érdekeltjeinek, 

hogy világosan meghatározzák a projekt célját és elvárt eredményeit. Ebből rajzolódik ki a projekt logikai 

kerete. 

A több lépésben elvégzett problémaelemzés eredményeként a projekt fő problémája megváltozhat. A problémák 

elemzése a tervezés egyik legfontosabb lépése, mivel ez az alapja a lehetséges projekt kialakításának – és ha az 

alap nem jó, akkor a felépítmény sem lehet jó. Az elemzés során megállapítjuk a körülhatárolt területen fennálló 

helyzet negatív aspektusait, azaz problémáit. Egyenként véve a problémákat közösen állapítjuk meg, hogy az 

illető probléma értelmezhető-e, releváns-e, és egyidejűleg megpróbáljuk a megtartott problémákat 

összetartozásuk szerint csoportokba osztani. A közös elhatározással megtartott problémák között ugyancsak 

közös bölcsességgel feltárjuk a hierarchikus ok-okozati összefüggéseket. 

2.3. A projekt célrendszere 

Meghatározzuk a konkrét problémák megszüntetését szolgáló célokat, az elérésükhöz szükséges eszközöket és 

az eszközök-célok hierarchiáját, végül az elemzést egy célfa formájában prezentáljuk (lásd bővebben a 

2.4.1.fejezetet.) A célok logikai keretbe rendezéséhez mindenekelőtt meg kell találni a projekt célját, majd az 

átfogó célkitűzéseit. A célok és a vertikális szintek helyes értelmezésében a következő fogalmi meghatározások 

segíthetnek: 

• Átfogó célok: ezek fejezik ki a magasabb szintű, hosszabb távon elérendő gazdasági-társadalmi-környezeti 

elvárásokat, amelyeket a projektgazdának kötelező figyelembe venni, amelyekhez illeszkedni kell. A projekt 

egymagában nem képes az átfogó célok elérésére, csupán hozzájárulni azok megvalósításához. 

• Projektcél: a projekt megvalósításával elérendő közvetlen cél – a projekt világos lehatárolása érdekében 

fontos, hogy a projekt egyetlen ilyen céllal rendelkezzen. 

• Eredmények: a projekt outputjai, amiért a projektet végrehajtjuk. A projektcélnak megfelelően elvégzett 

tevékenységek a „termékei”. 

• Tevékenységek: a projektcélnak és az átfogó céloknak megfelelő ütemben és adott költség mellett elvégzett 

teendők, amelyek révén az eredmények megszületnek. 

Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projektcél teljesülni fog. A 

projekt logikai kereteit mutatja a 2.2.3.1. ábra. 
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2.2.3.1. ábra Forrás: Huber 2011.31 

2.2.3.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

Ábrainstalláció: A 2.2.3.a. ábra dobozaira kattintva jelenjenek meg a mellette lévő magyarázatok. 

2.4. Stratégia és az alternatívák elemzése 

Az azonos típusú célok különböző csoportjait stratégiáknak nevezzük. Ebben a lépésben a lehetséges 

stratégiákat mérlegeljük az alapján, hogy melyik a leginkább célratörő és megvalósítható. A kiválasztásnál 

számos szempontot veszünk figyelembe: 

• az érintettek prioritásai 

• a stratégia relevanciája, fontossága 

• a siker esélye 

• a rendelkezésre álló pénzügyi források 

• a projekt időtartama 

• a megvalósító projektszervezet képességei és lehetőségei 

2.5. A stratégia kiválasztása 

Hogyan választjuk ki a stratégiát? Nézzünk egy gyakorlati példát.32 A lakásfelújítás33 egy olyan projekttéma, 

amivel nagy valószínűséggel találkozni fogunk. Tegyük fel, hogy a tetőteret külön lakrésszé kell alakítanunk, 

mert bővül a család, és hazaköltöznek a fiatalok. A családi házunk elosztása és a belső tetőtérbe vezető 

lépcsőrendszer miatt ez jelenleg nem megvalósítható, ezért szükség van a lépcső megszüntetésére, illetve egyes 

terek csökkentésére, míg másikak bővítésére. Milyen célokat fogalmazhatunk meg? Nézzük meg az ábrán! 

                                                           
31Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 
32A projektből készült esettanulmány a 2.5.a.1. fejezetben található. 
33Garaj Erika (szerk.) – Molnár Adrienn: Lakásfelújítási Projekt, Projektszemináriumi feladat, Edutus Főiskola, 2011. 14 old. Oktató: Dr. 
Garaj Erika 
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2.2.5.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Alapállapot: Igény a családi ház átalakítására, felújítására, saját kezűleg és szakemberek segítségével. Az 

átalakításhoz szükséges pénzösszeg megléte. 

Közbülső célok: A ház átalakítása, felújítása, a homlokzaton lévő nyílászárók cseréje, tetőtéri fürdőszoba és 

konyhafülke kialakítása, külön bejárati lehetőség kialakítása, a belső lépcsőrendszer megszüntetése. 

Központi cél: A lakás problémamentes felújítása meghatározott idő alatt, költséghatékonyan, a meglévő 

pénzeszközök felhasználásával. 

Végső cél: Egy új, az alsó szinttől elkülönített lakrész kialakítsa, mely mindkét szinten élő család igényeit 

kielégíti. 

Két projektváltozatot (alternatívát) fogalmazunk meg. 

Első változat: A nyílászárók cseréje fenyőablakból, konyhafülke kialakítása az előtér összenyitásával. A 

fürdőszobába sarokkád beépítése. Fenyő hajópadló lerakása az összes helyiségbe, kivétel a konyhafülke és a 

fürdőszoba. A kültéri lépcső és bejárat kialakítása szintén faanyagból. A belső terek kifestése önerőből, a kültéri 

festés és szigetelés egyelőre nem szükséges. 

Második változat: A nyílászárokat műanyagból készült ajtókra, illetve ablakokra cseréljük. A konyhafülkét egy 

húsz négyzetméteres helyiségből alakítjuk ki. A fürdőszobába zuhanyzótálcát építünk be. Laminált padló kerül 

az összes helyiségbe. A kültéri lépcső és a bejárati ajtó fából készül. A belső terek kifestése, a külső falfelület 

szigetelése és festése. 

A két változat eltérései: az első változatban a természetes anyagok hangsúlyossága miatt valószínűleg magasabb 

lesz az anyagköltség, míg a második változatban ennek elhagyása jelentősen alacsonyabb költséget jelentene. A 

fürdőszoba felszereltsége is drágább az első változatnál. Ellenben az első változatban a kültéri festés elvetésével 

nagy összeget meg tudunk spórolni. 

Ha mindkét esetben maximum 4000000 Ft-ból gazdálkodhatunk, mi alapján mérlegelünk? Nézzük meg a 

stratégiaválasztás szempontjait a gyakorlatban. Az első változatnál egyeztetünk az iparosokkal, hogy ki mikorra 

tudja vállalni és mennyi időt vesz igénybe a rájuk eső munka. A felújításra, változtatásra szánt idő az előzetes 

számítások alapján 3–4 hét. Összköltség: 3500000 Ft. A második változatnál a felújításra, változtatásra szánt 

idő, ez esetben is az előzetes számítások alapján 3–4 hét, csak eltérő lépésekben és más szakemberekkel. Az 

összköltség némileg magasabb 3600000 Ft. 

A két változat közül az elsőt választjuk. Miért? Az első változatban természetes anyagból készül a belső 

padlóburkolás, ami drágább, de értékállóbb. A külső festés és szigetelés elnapolásával jelentős költséget tudunk 

megspórolni, ez jelenleg nem szükséges beavatkozás. Így az itt megspórolt költséget más fejlesztésekre tudjuk 

fordítani. Emellett az első változat 100000 Ft-tal kevesebb költséggel jár. 

2.6. Logikai keretmátrix és indikátorok 

Egyre több projektben kérik a tervezett tevékenység logikai keretmátrixban (LKM) történő ábrázolását. Az 

LKM egy módszertan, strukturált, ok-okozati kapcsolatokat áttekintő tervezési folyamat, a mátrix pedig egy 

sorvezető prezentációs eszköz. 
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2.2.6.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Érdemes a projekttervezést az LKM módszerrel kezdeni, így ellenőrizhetjük ötletünk belső logikáját és külső 

illeszkedéseit. A mátrix segítségével áttekinthető formában rögzíthető: 

• a kiinduló helyzet 

• a célok és megoldási lehetőségek, 

• a szükséges ráfordítások (inputok) 

• a mérhető eredmények 

• a feltételek és kockázatok (akció-reakció terv, idő és erőforrás betervezése) 

• az objektív és igazolható mutatók (eredmény és menedzsment) 

• a külső tényezők: kockázatok, feltételek és lehetőségek azonosítása 

• magas színvonalú projektterv 

A mátrix sorai a projekt általános és közvetlen céljait, valamint az elvégzendő fő tevékenységeket tartalmazzák. 

Minden sorban meg kell adni az elérendő célokat mérő indikátorokat (lehetőleg számszerűsített mutatók 

formájában), és azt, hogy ezeket a mutatókat kinek, milyen gyakorisággal és milyen források alapján kell 

ellenőriznie, továbbá a végrehajtást befolyásoló külső tényezőket (feltételeket) és az esetleges kockázatokat. A 

logikai keretmátrix ábrája emellett tartalmazza a projekt összköltségét, a kezdés és a befejezés tervezett 

időpontját. 

Hogyan készíthető el a mátrix?34 

A táblázatot a jobb alsó sarokban kezdjük el kitölteni. A „haladási irányt” a nyilak mutatják. Az alsó sor első 

mezőjébe írjuk le a tervezett tevékenységeket. A további mezőkben igazoljuk, hogy a tervezett munka mérhető 

eredményekkel fog járni. Az utolsó oszlopban felbecsüljük, hogy minek kell ahhoz teljesülnie, hogy a projekt 

hosszú távon eredményes legyen, illetve milyen körülmények kényszeríthetnek bennünket a tevékenységek 

módosítására. A projekt tehát akkor sikeres, ha a tevékenység mérhető eredményre vezet, az eredmények a 

célkitűzés irányába hatnak, és a célkitűzés az ideális célállapot irányába hat. 

A mutatók oszlopához: az OVI35 (Objectively Verifiable Indicators) egy mutató, ami akkor igazolható, ha 

különböző szakértők ugyanazt a mutatót tartják mérvadónak. Az indikátorok meghatározzák a projekt 

kialakítását is, hozzájárulnak a projekt fenntarthatóságába vetett bizalomhoz. Minél kevesebb, de jól 

megválasztott mutatót válasszunk. Megfelelő indikátorok például: mennyiség (hány?), minőség (milyen?), 

célcsoport (kik?), idő (mikor, meddig?), hely (hol?). A jó mutatók önmagukban is értelmezhetők. 

                                                           
34Perneczky László (szerk.): Zöld szempontok – a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez, Tanácsadók a 

Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Budapest, 2006. 40 old.; Forrás: a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért honlapja: 

http://www.tff.hu/images/tff_dokumentumtar/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf (Letöltve: 2012. 01. 02. 18:22) 
35OVI: Objektív, igazolható mutatók (Objectively Verifiable Indicators) 

http://www.tff.hu/images/tff_dokumentumtar/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf
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Az ellenőrzés forrásai és eszközei oszlophoz: ebben fejtjük ki, hogy milyen formában lesznek a mutatók 

elérhetők (például leíró jelentés, pénzügyi beszámoló, statisztika, értékelés). Honnan, milyen forrásból 

származnak a mutatók? Milyen gyakorisággal történik a mérés? Ha nem sikerül értelmes mutatókat találni a 

tevékenységekhez, akkor a projekt sem igazán igazolható. 

Feltételek és kockázatok oszlophoz: az alulról felfelé tartó logika igaz az utolsó, feltételek és kockázatok 

oszlopra is; akkor haladunk a cél felé, ha a feltételek rendelkezésre állnak és a kockázatokat képesek vagyunk 

elhárítani. A módszer egy gyakorlati alkalmazását látjuk a 2.2.6.2. táblázatban egy környezetbarát irodaház 

építésével kapcsolatban.36 

 

2.2.6.2. ábra Forrás: Garaj – Bálint – Nagy 2011.37 

2.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A második lecke a projekttervezés logikai keretmódszerének vizsgálatát tűzi ki célul. A projekt célrendszeréből 

levezetve tárgyalja a stratégiaválasztás szempontjait, és ismerteti meg a hallgatókkal a logikai keretmátrix és 

indikátorainak szerepét. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

3. A megvalósító szervezet elemzése 

3.1. Az elemzés célja és módszerei 

                                                           
36A környezettudatos irodaház építésének megvalósíthatósági tanulmányából készült részleteket a 3.3.a1. és 4.5.a.1. fejezetekben 

olvashatjuk. 
37Garaj Erika (szerk) – Bálint Tamás – Nagy Tamás: Környezetbarát irodaház építésének megvalósíthatósági esettanulmánya, 
Projektszemináriumi feladat, Edutus Főiskola, 2011. Oktató: Dr. Garaj Erika 
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A projektek valamilyen megoldandó problémából vagy egy felismert lehetőségből (ami lehet egy pályázati 

kiírás) jönnek létre. A projekt attól a pillanattól létezik, amikor döntés jön létre arról, hogy tenni kell valamit a 

probléma megoldása vagy a lehetőség kihasználása érdekében. A döntést szisztematikus információgyűjtés és 

elemzés előzi meg. 

Az elemzés célja a projekt megvalósítását végző szervezet vagy konzorcium38 helyzetének, képességeinek és 

lehetőségeinek elemzése annak megállapítására, hogy milyen lehetőségei vannak projektek megvalósításához, 

és ehhez milyen képességekkel és adottságokkal rendelkezik. Ennek során tisztázni kell a célokat, a várható 

hasznot, fel kell becsülni az elvégzendő tevékenységeket és ezek várható erőforrásigényét (anyagok, eszközök, 

szakértelem, pénz). Meg kell vizsgálni a végrehajtás szervezeti kérdéseit, elemezni kell a projekt esetleges 

előzményeit, hátterét, kockázatát, valamint a korlátozó tényezőket.39 

Az elemzésnek tehát számos aspektusa létezik, amelyek a legkülönbözőbb módszerekkel és technikákkal 

végezhetőek el: például az érdekeltek elemzése, SWOT, 7S, COPS, PEST, STEEPLE, kockázatelemzés, 

életciklus elemzés, Balanced ScoreCard, portfólióelemzés40. Ezek legtöbbje megtalálható a vezetéselmélettel, 

stratégiai tervezéssel foglalkozó szakirodalomban is. A projektmenedzsmentben való alkalmazás során e 

módszereket összefüggő rendszerbe helyezzük, és gyakorlati hasznukat a projektmunka során közvetlenül is 

megtapasztaljuk. Ezek közül tekintünk át most néhányat. 

3.2. SWOT 

Az elemzési technikák közül kezdjük a SWOT-analízissel, amely a részletes helyzetelemzés egyfajta 

összefoglalásának is tekinthető. A módszer elnevezése valójában négy tényezőcsoport angol kifejezésének 

kezdőbetűiből képzett mozaikszó (Strengths – erősségek, Weaknesses – gyengeségek, Opportunities – 

lehetőségek, Threats – veszélyek). Milyen dimenziói vannak a SWOT-elemzésnek? 

Külső környezet 

Az értékelés kiterjedhet az általános gazdasági, politikai helyzetre, a demográfiai tendenciákra, a tudományos 

eredményekre, a technológiai fejlődésre és más környezeti aspektusokra. Fő kérdései: A külső környezetben 

tapasztalható tendenciák milyen LEHETŐSÉGEKet kínálnak a megvalósításhoz? Segítik-e azt? Milyen 

FENYEGETÉSEKet tartalmaznak, amik akadályozzák a megvalósítást? 

Belső környezet 

A belső környezet tekintetében milyen adottságokkal rendelkezik a projektet tervező szervezet? Milyen 

ERŐSSÉGEKre lehet építeni a projektet? Melyek azok a GYENGESÉGEK, amelyek gátolják a projekt sikerét? 

Ezen belül lehet értékelni a szervezet pozícióját saját piaci szegmensén belül, a stratégiát és értékrendet, a 

szakemberek szakképzettségét és tapasztalatát, az eszközellátottságot, az infrastruktúrát, a szervezet jellemzőit, 

a vezetési stílust, más szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatait. 

 

2.3.2.1. ábra Forrás: Pólya 2009.41 

A tényezők négy csoportjában azokra kell figyelmet fordítani, amelyek a projekt kivitelezését valamilyen 

módon befolyásolják. Az elemzés végén az egyes tényezőcsoportok összevetése révén lehet meghatározni a 

különböző cselekvési alternatívákat, stratégiákat. Ezt a lépést gyakran nem végzik el, holott ez a módszer eredeti 

célja. E lépés nélkül a SWOT-elemzés formailag csupán a tényezők leltára, ahol a négy kategória szerint 

történik a projektet befolyásoló tényezők csoportosítása. 

 

2.3.2.2. ábra Forrás: Csabina Z. 2002.42 

                                                           
38Egy adott cél, projekt megvalósítására létrehozott, vállalatok közötti együttműködés. 
39A módszer ismertetéséhez felhasznált forrás: Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, NymE GI, Székesfehérvár, 2002, 8. old.; 

Forrás: a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar honlapja: 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm (Letöltve: 2011. 12. 11. 10:03) 
40Portfólióelemzés: a vállalat, ill. stratégiai üzleti egységei tevékenységi struktúrájának értékelésére használt módszer. Bővebben: Project 

Management Institute: Projektportfólió-menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, 176 old. 
41Pólya Árpád: SWOT-analízis, avagy a marketing helyzetelemzés megkoronázása, 2009, Forrás: az Agrostratégia honlapja: 
http://agrostratega.blog.hu/2009/07/16/swot_analizis_avagy_a_marketing_helyzetelemzes_megkoronazasa (Letöltve: 2010.10.25.10:12) 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
http://agrostratega.blog.hu/2009/07/16/swot_analizis_avagy_a_marketing_helyzetelemzes_megkoronazasa
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A SWOT-elemzés önmagában is megállja a helyét, mert segíti végiggondolni a tervezett projektcélra ható külső 

és belső tényezőket, a pozitív és negatív hatásaikkal együtt. Célszerű az érintettekre vonatkozó stakeholder 

elemzéssel párhuzamosan alkalmazni. Ezzel tovább lehet mélyíteni az egyes szempontokat, célirányosan 

merülnek fel az olyan kérdések, mint hogy hogyan befolyásolhatjuk az egyes tényezőket, mit tehetünk, hogy 

elkerüljük azokat, milyen konkrét lépéseket kell végiggondolnunk a projekt kapcsán, ha túlságosan átbillen a 

mérleg a negatív oldalra (gyengeségek és veszélyek). Példaként egy idegenforgalmi területen tervezett szálloda 

beruházási projektjének SWOT-elemzését találjuk a 2.3.2.3. táblázatban. 

 

2.3.2.3. ábra Forrás: Kisgyörgy és Nunkovics (2011)43 alapján 

A példa szerinti szálloda beruházási projektje egy 50 szobás, háromcsillagos szálloda felépítését tűzte ki célul a 

budai helységben. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt a könnyű megközelíthetőség, a nyugodt, 

városi zajoktól mentes, belváros közeli környezet. A gazdasági válság kellős közepe talán nem éppen a 

legmegfelelőbb környezetet biztosítja egy ilyen nagy volumenű vállalkozás beindításához, de az 

idegenforgalomban uralkodó tendenciák és a gazdaságossági számítások is megerősíteni látszanak az 

ötletgazdák azon feltételezését, miszerint egy ilyen vállalkozásnak igenis helye van a magyar piacon, kínált 

szolgáltatásaira lesz kereslet az elkövetkezendő években. A válság hatására egyébként megfigyelhető egyfajta 

„igénytelenedési tendencia” is. Az eddig magasabb kategóriájú szállodákat preferáló vendégek nagy hányada 

választja újabban az alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeket. 

A projekt célcsoportjának elsősorban a rövid ideig tartózkodó, üzleti céllal érkező vagy átutazó vendégeket 

tekintik. Az épület kialakításánál, a nyújtandó szolgáltatások körének kiválasztásánál és az árak 

meghatározásánál is az ilyen típusú látogatók igényeit tartják szem előtt. A koncepció valószínűleg életképtelen 

lenne az egyedülálló technikai megoldások alkalmazása nélkül. A folyamatosan növekvő közüzemi díjak 

áremelő hatásának kiküszöbölése érdekében az energiatakarékosság és –hatékonyság volt a fő célpont. A 

szálloda energiaigényének nagy részét saját termelésből kívánja biztosítani, elsősorban a megújuló 

energiahordozók segítségével (szélkerék, geotermikus energia, napkollektorok, hőszivattyús fűtési rendszer). A 

tervezett saját víztisztító üzem pedig a víz- és csatornaköltségeket mérsékli. Az automatizált és energiatakarékos 

rendszerek egyszeri magasabb beruházási költséget jelentenek ugyan, ám a befektetett többletráfordítás 

megtérülése gyors és biztos. A kitűnő minőségű szigetelések és nyílászárók lehetővé teszik, hogy alacsony 

foglaltság esetén akár hermetikusan is le lehessen zárni bizonyos szállodai részeket, amellyel további költségek 

takaríthatóak meg. A projekt megvalósulását 2013 januárjában kívánják elindítani, és a befejezéséig 1,5 év áll 

                                                                                                                                                                                     
42Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, NymE GI, Székesfehérvár, 2002, 8. old.; Forrás: a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Geoinformatikai Kar honlapja: http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm (Letöltve: 2011. 12. 11. 

10:03) 
43Kisgyörgy Gábor és Nunkovics Tibor: Panoráma Hotel projekt megvalósíthatósági tanulmánya, Projektmenedzsment kurzusfeladat, 
Oktató: Dr. Garaj Erika, Edutus Főiskola, Budapest, 2011. 17 old. 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
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rendelkezésre. A beruházást az üzleti terv alapján 30%-ban önerőből, 30 %-ban vissza nem térítendő, pályázati 

úton nyert támogatásból és 40%-ban banki hitel felvételéből kívánják finanszírozni. 

3.3. 7S 

A McKinsey cég tanácsadói által kifejlesztett 7S-modell44 egy remekül használható univerzális 

szervezetdiagnosztikai eszköz. Jól strukturált és könnyen áttekinthető rendszert kínál ahhoz, hogy egy projektet 

tervező szervezet áttekintse működését, képet alkosson önmagáról, megfogalmazza jövőképét. Jó alapot teremt 

ahhoz, hogy a jelen és a jövő összevetése alapján meghatározza változtatási törekvéseit a következő területen: 

stratégia, struktúra, rendszerek, stílus, munkatársak, készségek, közös értékek. Elnevezését – a SWOT-

analízishez hasonlóan – a vizsgált területek angol neveinek kezdőbetűiről kapta (Strategy, Stucture, Systems, 

Style, Staff, Skills, Shared values). A modell a projektet megvalósító szervezet jövőképének 

megfogalmazásához kínál konkrét segítséget. Felépítését a 2.3.3.1. ábra ismerteti. 

 

2.3.3.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A modell tényezői két csoportra oszthatók, az ún. kemény tényezőkre (stratégia, struktúra, rendszerek) és az ún. 

lágy tényezőkre (stílus, szakértelem, képességek, közös értékek). 

A KEMÉNY TÉNYEZŐK könnyen meghatározható, számszerűsíthető módszerek, vezetői eszközök, ezért 

alapvetően fontosak a vállalatok számára. Mivel minden (projekt)szervezetben megtalálhatók, nem jelentenek 

versenyelőnyt. Ezek: 

stratégia (Strategy) 

A projektszervezet stratégiája annak jövőképét, küldetését, céljait és a célok eléréséhez szükséges stratégiai 

akciókat tartalmazza. A projektmenedzsmentben a projekttervezés része. Érdemes megnézni, hogy a hatékony 

stratégia jellemzői hogyan azonosíthatók az adott projektszervezet elképzeléseiben. A jó stratégia: jövőbe 

                                                           
44Robert h. Waterman, jr, Thomas J. Peters, Julien R. Phillips: Structure is Not Organization, Business Horizons, June 1980, Forrás: a 
Business Horizonts honlapja: http://www.tompeters.com/docs/Structure_Is_Not_Organization.pdf 

http://www.tompeters.com/docs/Structure_Is_Not_Organization.pdf
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tekintő, kreatív, rugalmas, aktív, akciókra épülő, változásorientált és tartós sikerre törekvő. A jövőkép segít 

kijelölni a projektszervezetet jellemző legfontosabb területeket. A stratégiai célok az általánosabb jövőképhez 

kapcsolódó konkrét mérföldkövek, amelyek elérését adott időtartam alatt tervezi megvalósítani a szervezet. 

szervezeti struktúra (Structure) 

A projektszervezetek formális felépítését értjük ezeken: az alá- és fölérendeltségi viszonyok, a szervezeti 

egységek, a hatáskörök, a munkamegosztás és annak szabályozása, a koordináció és annak szabályozása. A 

projektszervezetek többnyire lapos (kevés szintet tartalmazó) szervezetek, ahol a tagok többnyire mellérendelt 

viszonyban vannak egymással. Minél több eltérő feladatot ellátó munkatársból áll egy szervezet, annál 

strukturáltabbá válik a szervezeti felépítése. A projektek a hagyományos szervezeti kereteket áthidaló 

megoldások. A hagyományos és projektszervezetek jellemzőit az 1.1.7. fejezetben már megismertük. 

rendszerek (Systems) 

A folyamatok rendszerét és leírását jelenti. Folyamat: a szervezetekben megfogalmazott célkitűzések a hozzájuk 

vezető tevékenységekkel érhetők el. Az egymásra épülő, egymást támogató cselekvéssor folyamattá építhető. 

Ilyenek például a minőségbiztosítási, informatikai, teljesítményértékelési és a kontrollingrendszerek mellett az 

ügyviteli, kommunikációs és koordinációs folyamatok hivatalos, ad hoc és nem hivatalos formái is. A 

projektfolyamatokban rendkívül fontos a fokozatosság. A projektet lépésről lépésre kell végrehajtani, mert 

egymásra épülnek a projekt fázisaiban végrehajtandó feladatok. 

A LÁGY TÉNYEZŐK szerepe kiemelkedő a projektkultúra formálásában. Nehezen írhatók le és alig 

modellezhetők, mert elsősorban a projekttagok fejében léteznek. Számos esetben ezek kombinációja vezethet 

versenyelőnyhöz. 

stílus (Style) 

A projektvezetés olyan folyamat, amelynek során a vezető a projekt tagjainak magatartását valamilyen cél 

elérése érdekében befolyásolja. A munkatársak vezetése a projektmenedzsment egyik feladata, a projektben 

érintett emberekre összpontosít, motivációjuk és teljesítőképességük fenntartása és növelése céljából. A 

hatékony vezetési stílus alkalmas az egyén, a projektcsoport és a szervezet céljainak összehangolására, a célok 

megvalósítására. A vezetési stílust számos tényező befolyásolja: a vezető személyisége, a szervezet tagjainak 

elvárásai, céljai, szükségletei, a környezeti és szituációs tényezők. 

munkatársak (Staff) 

A projektszervezetben dolgozó emberek száma, szakértelme, összetétele, hozzáállása és motivációja az 

emberierőforrás-menedzsment eszközeivel fejleszthető. Kulcstevékenységek: emberi erőforrás tervezése, 

munkakörelemzés, munkaköri leírások és munkaköri követelmények meghatározása, munkakörtervezés, 

áttervezés, munkaerő-fejlesztés, képzés, teljesítményértékelés, bérezés és ösztönzés. 

készségek (Skills) 

Azokat az alapvető szervezeti tudásokat értjük e kifejezés alatt, amelyek az adott projektszervezetet 

megkülönböztetik a többi projektszervezettől. Tehát nem az egyes projekttagok képességeit jelenti, hanem a 

szervezeti szintű közös tudást, ami jellemzi a projektszervezetet. Például: gyorsan reagál, speciális 

piacismerettel rendelkezik, kiváló lobbizási gyakorlattal bír a projektszervezet. 

közös értékek (Shared Values) 

A közös értékek a projektszervezet értékrendjét jelzik. Mindegyik szervezeti tényezőt befolyásolja, és ez a 

terület változik a legnehezebben. A projekt minden tevékenységén nyomot hagy. A projektvezetés következetes 

kommunikációval és koordinációs módszerekkel tudja alakítani. Ide tartoznak például az életünket, a munkánkat 

meghatározó értékek, mint például az ember tisztelete, demokratizmus, minőség, segítőkész magatartás, 

nyíltság, csapatmunka, elismerés. Bármelyikről is van szó, egy projektszervezetben látszódik, hogy milyen 

értékrendet képviselnek a benne dolgozók, mert nap mint nap tanúbizonyságot tesznek róla. 

2.3.3.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

Ábrainstalláció: A 2.3.3.a. ábra piros feliratai alatti magyarázatok rákattintással jelenjenek meg. 
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3.4. COPS 

A szervezet elemzésének egy másik eszköze a COPS-elemzés. Négy dimenzióban elemzi a projektszervezetet, 

ezek a kultúra, szervezet, emberek és rendszerek. A kezdőbetűkből összeállított mozaikszóval jelöljük magát a 

módszert: (C)ulture, (O)rganization, (P)eople, (S)ystems. 

 

2.3.4.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

KULTÚRA: „A szervezeti kultúra45 a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, 

értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az 

új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendő mintáit, és mint kívánatos gondolkodás- és 

magatartásmódot.” (Bakacsi 1996, 230. o.) 

A szervezeti kultúrát egy jéghegyhez46 hasonlíthatjuk, melynek víz feletti része könnyen látható, vizsgálható, 

míg a víz alatti részek észrevétlenül húzódnak meg a mélyben. Külső szemlélő számára is megragadható 

(látható) jellemzők közé soroljuk a rendszeresen ismétlődő ceremóniákat, a szervezeten belül keringő 

történeteket, sztorikat, a használt nyelvezetet és szakzsargont, a látható viselkedésmintákat, a projektszervezet 

szimbólumait (projektlogó), öltözködést, munkahelyi körülményeket (cégautó, mobil, iroda felszereltsége, 

laptop márkája). Az igazi kultúra az értékekben, feltevésekben, hiedelmekben, érzésekben és attitűdökben rejlik, 

amelyek azonban láthatatlanok maradnak. 

 

2.3.4.2. ábra Forrás: Goldman (1990) alapján47 

Az egyedi nyelvezet, az adott szakmakultúrára jellemző szakzsargon kiemeli a környezetéből a szervezetet, 

segíti a projekttagokat az azonosulásban. A történetek, sztorik bizonyos értékek, hiedelmek kihangsúlyozására 

szolgálnak, kiemelve a hallgatóság számára, hogy mik az elvárt magatartásformák egy adott helyzetben. A 

ceremóniák vagy szertartások visszatérő tevékenységeket, rendszeresen megtartott eseményeket takarnak. Ezek 

közé tartozhatnak például az évfordulók alkalmából rendezett ünnepségek, a rendszeres csapatépítő programok 

és a közös ebédek is. Gyakran nyilvánulnak meg ezeken keresztül a képviselt értékek, a projektszervezet 

érintettekhez való viszonya (közös események). A válsághelyzetek (például projektkrízis) az egyes 

projektszervezeti kultúrákat arra kényszerítik, hogy értékeiket, szokásaikat újragondolják. A projektvezető 

személyisége, a stabil projektcsoport és a közös projektsikerek hozzájárulnak az erős projektszervezeti kultúra 

kialakulásához. 

                                                           
45A kultúra szó a latin „colere” szóból származik, jelentése: beépít, ápol, tisztel. 
46Forrás: Daft, R.L.: Organizational Theory and Design. (4th ed.). West Publishing Co., New York, 1992. 318. old.; In: Bakacsi Gyula:: 

Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2000, 230. old. 
47Interkulturális különbségek honlapja: http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Alapfog_jeghegy.html 

http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Alapfog_jeghegy.html


 Projekttervezési technikák és 

eszközök 
 

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Hofstede (2008) kutatásai48 során az IBM 116000 dolgozójának hozzáállását vizsgálta kérdőívek alapján. 

Munkássága a mai napig meghatározó hatással van különböző társadalmak kulturális különbségeinek kutatására. 

Számos projekt működik nemzetközi környezetben, ahol több országból érkeznek a projekttagok, és 

körültekintően kell eljárnia a projektmenedzsernek. Minden kultúra különböző mértékben tolerálja a 

bizonytalanságot49 , és eltérő módszereket fejleszt ki annak csökkentésére. A bizonytalanságkerülés ugyan 

szubjektív érzés, de a bizonytalanság kezelése a projektkockázat része. Érdekes jelenség a férfias és nőies 

kultúrák megjelenése a nemzetközi projektmunkában. A férfias kultúrákban a férfiaktól erős cél- és 

eredményorientáltságot és hatalomgyakorlást várnak el. Ezek külső megjelenési formája a társadalmi elismerés, 

a vállalati hierarchia. Ilyen társadalmakban a férfiak egész életükben a karrierre koncentrálnak, céljuk az anyagi 

jólét megteremtése családjuk számára. A nőies kultúrákban a nemek szerepe kevésbé élesen határolódik el. A 

sikeresség mértéke inkább az emberi kapcsolatok száma és minősége, nem pedig a hatalom és vagyon nagysága. 

Ilyen kultúrákban a verseny kevésbé jellemző. A projektszervezetek tagjainak magatartásában is érzékelhető az 

adott társadalmi kultúra. Például a külföldön dolgozó svéd projektmenedzserek gyakran lepik meg külföldi 

kollégáikat azzal, hogy péntek délután az első géppel haza kívánnak repülni családjaikhoz. A svédek arra 

panaszkodnak, hogy sok külföldi, különösen az amerikaiak, gyakran átdolgozzák a hétvégét is, hogy 

befejezzenek egy fontos projektet. Sokszor minősítik a svédek hozzáállását rossznak, és hiányolják a munkához 

való elkötelezettségüket. Pedig a valóságban a svédek saját életminőségükhöz való erős kötődésüket jelzik (erős 

nőiesség), míg az amerikaiak és más külföldiek erős feladatorientáltságukat bizonyítják (erős férfiasság). 

SZERVEZET: 

Alapvető strukturális jellemzőként kezeljük a következő tényezőket: 

Munkamegosztás: egy nagyobb összetett feladat részfeladatokra bontását és ezeknek az egyes szervezeti 

egységekhez való kapcsolását értjük ez alatt. 

Az elsődleges munkamegosztás három elv szerint történhet: funkció, tárgy vagy régió szerint. Egy projektben a 

funkció a projekttagok által ellátandó feladatot/szakterületet jelenti (kapcsolattartó, pénzügy, műszaki 

kivitelező), a tárgy a projekt tartalmára utal (lásd korábban 1.2.fejezet szerint). A régió alatt földrajzi helyet, 

valamint kiterjedést értünk (például nemzetközi, határ menti, regionális hatáskörű projektek). 

Megkülönböztetünk egy-, illetve többdimenziós munkamegosztást. Egydimenziósnál az előzőek közül egy elv 

szerint történik a munkamegosztás. Például a funkcionális szervezet, ahol a projekt egyedi megoldásként van 

jelen. Két- vagy többdimenziós szervezetről akkor beszélünk, ha az említett munkamegosztási elveket 

párhuzamosan alkalmazzák. Például mátrixszervezeteknél, ahol a projektek szerveződése támogatott. 

Hatáskörmegosztás: kiemelt jelentőségű a jogkörök és felelősségek felosztása, valamint az utasítási hatáskörök 

megállapítása. 

A szervezeti egységek (projektek), illetve személyek kompetenciájának a megállapítása tartozik még ide. Az 

egyvonalas szervezetekben az alárendelt egységek, személyek csak egy felsőbb szervezeti egységtől, személytől 

kaphatnak utasítást. A többvonalas szervezetekben pedig az alárendelt egységeket, személyeket két vagy több 

felsőbb szervezeti egység utasíthatja. Ez utóbbi jellemző a hagyományos szervezetek projekttagjaira, akiknek 

két helyen kell egyszerre helyt állniuk: a szervezeti közvetlen vezetőjük és a projektmenedzserek felé. 

Koordináció 

Az eltérő feladatokkal és hatáskörökkel rendelkező, de egymással szoros kapcsolatban álló szervezeti egységek, 

személyek működését össze kell hangolni. Maga a projekt is koordinációs eszköz. A koordinációs eszközöket 

három csoportba sorolhatjuk: (1) technokratikus: vállalati tervezési, pénzügyi és költségvetési rendszer, 

szabályok, szabályzatok, tervek, programok, menetrendek, beszámolók, projektjelentések; (2) strukturális: 

projektek, teamek, bizottságok; (3) személyorientált: segíti az egyének azonosulását a szervezettel, célokkal, 

feladatokkal (például konfliktuskezelés, vezetők kiválasztása és a szervezeti kommunikáció csatornái). 

Konfiguráció (szervezeti séma): A fenti jellemzők ábrázolható formája a szervezeti ábra. (Az 1.1.7. fejezetben 

és a 4.1. fejezetben találunk erre konkrét példákat.) A 2.3.4.3. ábrán egy projektszervezet felépítése látható. 

                                                           
48Hofstede dimenziói:Hatalmi távolság, Bizonytalanságkerülés, Individualizmus – kollektivizmus, Férfiasság – nőiesség, Hosszú távú 
orientáció. Bővebben: Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede: Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere. McGraw Hill, 2005. VHE Kft. Pécs, 

2008. Átdolgozott és bővített második kiadás. 520 old. 
49A különböző technológiák a természet okozta bizonytalanság (illetve kiszolgáltatottság) csökkentésére szolgálnak. A törvények az emberek 
okozta bizonytalanságot, míg a vallás az ember számára megmagyarázhatatlan történések bizonytalanságát csökkenteni. 
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2.3.4.3. ábra Forrás: A Studiotech honlapja 201150 

Az EMBEREK és a RENDSZEREK tényezők megegyeznek a McKinsey-féle 7S modell „munkatársak” és 

„rendszerek” jellemzőivel, ezért itt eltekintünk ezek ismétlésétől. 

3.5. PEST 

Milyen információk nyerhetők a PEST-analízis segítségével? Az analízis lényege négy aspektus vizsgálata. 

Ezek: politikai (Political), gazdasági (Economical), társadalmi (Social) és technológiai (Technological) 

tényezők. 

 

2.3.5.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A politikai tényezőhöz soroljuk a törvényhozás és a parlamenti működés, a versenytörvények, a külföldiek 

befektetéseit szabályozó törvények, az adópolitika, a foglalkoztatási törvény és a kormányzati stabilitás 

jellemzőit. 

A gazdasági tényezőt szemléltetik a gazdasági ciklusok, a GDP trendje, az infláció mértéke, a pénzpiac 

alakulása, a kamatszint alakulása, a munkanélküliség aránya és az infrastruktúra fejlesztése. 

A társadalmi tényező része a demográfiai helyzet alakulása, a jövedelem eloszlása, a társadalmi mobilitás, a 

képzettség alakulása, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők és a lakosság egészségi állapota. 

Technológiai tényezőként tekintünk a kormányzat kutatás-fejlesztési (K+F) politikájára, a társadalom 

innovativitására, a licencforgalom alakulására, a számítógépesítettség színvonalára, az iskolázottság 

színvonalára és mértékére, valamint a technológiai infrastruktúrára. 

                                                           
50http://www.studiotech.hu/project_management 

http://www.studiotech.hu/project_management
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A 2.3.5.2. ábrán egy kis magyar reklámügynökség működését befolyásoló PEST-elemzést találjuk.51 A 

marketingprojektek részeként megvalósuló reklámkampányok szervezését végiggondolhatjuk e diagnosztikai 

eszközzel is. 

 

2.3.5.2. ábra Forrás: Rabi 2009.52 

Gondoljuk csak tovább a példát! A politikai tényezők közül a médiatörvény szabályozásának változásait 

részleteiben érdemes alapul venni, a gazdasági oldalról pedig az elhúzódó gazdasági válság hatását a potenciális 

megrendelőkre. A gazdaságélénkítést célzó intézkedések között nem hagyhatjuk figyelmen kívül az EU-s 

pályázati forrásokat. Társadalmi tényezőként a médiafogyasztási szokásokat szükséges részletesebben 

megvizsgálni, gondoljunk csak a világhálóban rejlő lehetőségekre és a korosztályonként eltérő internethasználati 

szokásokra. A technológiai jellemzők között említett penetráció megmutatja, hogy a lakosság milyen arányban 

érhető el az interneten keresztül. Az internetpenetráció növekedésével az online marketingeszközök egyre 

hatékonyabb megoldást jelentenek, hiszen más eszközökkel nehezen megszólítható célcsoportok is elérhetővé 

válnak. 

3.6. STEEPLE 

A projektkörnyezet változásai miatt további szempontok végig gondolása is szükségessé vált, így jött létre a 

STEEPLE elemzési módszer53. Ez a politikán (political), a gazdasági (economic), a társadalmi (social) és a 

technikai eredményeken (technical) kívül a környezetgazdálkodási (environment), a jogi, (legal) és a képzésből 

(educational) fakadó követelmények számbavételére hívja fel a figyelmet. Tehát a PEST-elemzés egy 

továbbfejlesztett változata. A modell új dimenziói közé tartoznak: 

                                                           
51Rabi Sándor: A vállalati környezet vizsgálata és a PEST-elemzés kis-, középvállalati alkalmazása, Vállalatépítő online folyóirat, 2009. 
szeptember; Forrás: Vállalatépítő honlapja: http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/09/19/a-vallalati-kornyezet-vizsgalata-es-a-pest-

elemzes/ (Letöltve: 2012.01.13.17:23) 
52Rabi Sándor: A vállalati környezet vizsgálata és a PEST-elemzés kis-, középvállalati alkalmazása, Vállalatépítő online folyóirat, 2009. 
szeptember; Forrás: Vállalatépítő honlapja: http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/09/19/a-vallalati-kornyezet-vizsgalata-es-a-pest-

elemzes/ (Letöltve: 2012.01.13.17:23) 
53Hoványi Gábor: A vállalati versenyképesség makrogazdasági és globális háttere, Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november, 
1013–1029. old. 

http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/09/19/a-vallalati-kornyezet-vizsgalata-es-a-pest-elemzes/
http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/09/19/a-vallalati-kornyezet-vizsgalata-es-a-pest-elemzes/
http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/09/19/a-vallalati-kornyezet-vizsgalata-es-a-pest-elemzes/
http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/09/19/a-vallalati-kornyezet-vizsgalata-es-a-pest-elemzes/
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Környezeti (Environmental) dimenzió: új faktorként szerepel a környezeti tényezők hatásának vizsgálata. A 

környezettudatosság egyre meghatározóbb társadalmunkban, és kihatással van a piaci viszonyokra is. Ebben a 

dimenzióban szerepelhetnek például a CO2-kibocsátási szintek változásai vagy a termékdíjak szabályozásai. A 

természeti környezet ökológiai és környezetvédelmi szempontjait a projektekben ezért hangsúlyosabban kell 

szerepeltetni. A fenntartható fejlődés tényezői, mint az alternatív energiaforrások használata, a 

hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés, továbbá a környezetbarát technológiai megoldások szintén e 

körbe tartoznak. E tényező részletes elemzésére elsősorban olyan pályázati projektekben kerül sor, amelyek a 

környezettudatosság és a fenntarthatóság témakörét érintik (például környezetvédelmi, beruházási, K+F). Ezt 

bővebben a 3.3.5. fejezetben elemezzük konkrét példákkal. 

Jogi (Legal) dimenzió: a PEST-elemzésnél a politikai tényezők között figyelembe vettük a jogi összetevőket is, 

ebben a modellben ez külön dimenziót kap. A jogszabályi környezet versenyjogi, munkajogi, társasági jogi 

vonatkozásaitól a nemzetközi szabályozásig számos aspektusa létezik. Nincs projekt szabályozási keretek 

nélkül, gondoljunk a megbízási szerződésre, az abban szereplő apró betűs részekre (nem teljesítés esetén 

visszafizetési kötelezettség, garanciavállalás). Saját munkaszerződésünk mellett a foglalkoztatási és 

egészségügyi szabályok is ide tartoznak. 

Oktatás (Education) dimenzió: a képzés, tovább- és átképzés, a távoktatás a fő megvalósulási formái. Mivel a 

legfőbb erőforrás az ember, ez a dimenzió különösen hangsúlyossá vált a tudás alapú gazdaság olyan 

tudásintenzív ágazataiban, ahol mindennaposak a K+F, az innovációs, az információtechnológiai, a tanácsadó és 

az oktatási projektek. Emellett az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás és a kompetenciafejlesztés miatt az egész 

életen át való tanulás támogatása prioritást élvez az aktuális EU pályázati projektkiírásokban54, mint például a 

„Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért” vagy a „Roma felzárkózás módszertani támogatása”. 

A fenti tényezők összegyűjtése után kerül sor a projekt továbbgondolására: A tényezők befolyásolják-e a 

projektet? Egyáltalán van-e rájuk hatása a projektnek? Hogyan hat a projekt helyzetére? A projekttervezés 

kulcskérdései: 

1) Az adott tényező mennyire veszélyes/kockázatos, és mennyire gyakorol hatást a projektre nézve? 

2) Az adott tényező jövőbeni bekövetkezésének mekkora a valószínűsége és mekkora a várható változás 

kiterjedtsége (mértéke)? 

A válaszok már a projektkockázatok problémakörét érintik (lásd 2.5. fejezet). 

3.7. Komplex mátrix 

A legkörültekintőbb elemzéshez a már megismert SWOT, 7S, COPS, PEST és STEEPLE módszerek 

kombinálásával juthatunk, ezt nevezzük komplex mátrixnak. Az egyes külső és belső környezetei tényezők 

kölcsönhatására építve lehet teljes körű vizsgálatot végeznünk. A 2.3.7.1. ábra mutatja a komplex mátrix 

felépítését. A mátrixban a belső tényezőket állítjuk szembe a külső tényezőkkel úgy, hogy az oszlopok a belső 

tényezők, a sorok a külső tényezők. 

 

2.3.7.1. ábra Forrás: Huber 2011.55 

Milyen lépésekkel végezhetjük el lépésről lépésre az elemzést? A projektszervezet erősségeinek (S) és a 

gyengeségeinek (W) vizsgálatakor alkalmazzuk a 7S vagy a COPS modelljének kategóriáit a 2.3.7.2. ábra 

szerint. 

 

2.3.7.2. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A tényezőket a következő kérdések mentén elemezzük: 

Erősségeknél: Melyek a projekt szervezetének előnyös pontjai a vállalati kultúra, szervezet, emberek és 

rendszerek alapján? Mi az, amit a projekt és szervezete jól csinál? 

                                                           
54http://www.nfu.hu/kiemelt_projekt_menetrend 
55Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 

http://www.nfu.hu/kiemelt_projekt_menetrend
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Gyengeségeknél: Mi az, amin még javíthatnánk? Mi az, amit rosszul csinálunk? Mit kell elkerülnünk? 

Hasonlóképpen a lehetőségek (O) és veszélyek (T) elemzésekor mankóként használhatjuk a PEST- vagy a 

STEEPLE-elemzés kategóriáit a 2.3.7.3. ábra alapján. 

 

2.3.7.3. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Fontos, hogy feltegyük a kérdéseket: Lehetőségek és veszélyek, de mihez képest? A jelenlegi helyzethez 

képest? A projektterveinkhez képest? Ahhoz képest, ahol egy vagy öt év múlva lesz a projektszervezet? A 

választ itt is az elemzés célja adja meg. 

Az elkészült SWOT-táblát elemezzük. Ennek az a célja, hogy megállapítsuk, hogy mely területeken alkalmas a 

szervezet projektek indítására, és ezek milyen projektek lehetnek? Ezen túlmenően stratégiai következtetéseket 

is levonhatunk. Először is összemérjük az erősségeinket és a külső lehetőségeket, és ahol ezek találkoznak, ott 

találhatók a stratégiaépítés erős elemei, amelyek alkalmas kitörési pontok lehetnek. 

A gyengeségeink és a külső veszélyek összemérése arra figyelmeztet, hogy a találkozási pontoknál sürgős 

teendőink lehetnek a projektszervezet vagy a helyzet megmentése érdekében. Az erősségeink és a külső 

veszélyek találkozási pontjainál azt kell megfontolni, hogy erősségeinket tudjuk-e olyan módon hasznosítani, 

hogy a külső veszélyeket elkerüljük, vagy hatásukat minimálisra csökkentsük. A megfontolásoknak az is lehet 

az eredménye, hogy az adott helyzetben erősségeinkkel nem tudunk mit kezdeni. A gyengeségeink és a külső 

lehetőségek találkozásánál azt kell vizsgálnunk, hogy képesek vagyunk-e és megéri-e gyengeségeinket 

kiküszöbölni a lehetőségek kiaknázása érdekében. Itt gyakran az idő lehet a kritikus tényező. 

3.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

2.3.a.1. esettanulmány: Inkubátorbázis projekt56 

Mindent egy helyen! Ez akár a jelszava is lehet az El-Tech Center Inkubátorbázis projektjének. Nem 

kereskedelmi centerről van szó, hanem a high-tech egyik itthoni fellegváráról, egy olyan – a kelet-közép-európai 

térségben – egyedülálló inkubátorbázisról, amely jó kiindulási pont lehet azoknak az újonnan betelepülő 

elektronikai kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyek kutatás-fejlesztéssel, eredményeik gyakorlati 

kivitelezésével is foglalkoznak, és sikereket akarnak elérni a nemzetközi piacon. A  2010. decemberi 

beköltözés óta „élvezik” a főváros IV. kerületében, az Észak-pesti Ipari Parkban létrehozott El-Tech Center 

(ETC) épületkomplexumának egyedülálló szolgáltatásait és speciális infrastruktúráját is a projektet megálmodó 

és azt finanszírozó, nemzetközileg is sikeres magyar cégek: a műholdas eszközeiről ismert BHE Bonn Hungary, 

a biztonsági rendszereket tervező és készítő Carinex, valamint a Technoorg Linda Kft., amely szakterületein, az 

ionsugaras mintapreparálásban, továbbá a lézertechnológián alapuló részecskemérésben a világ vezető cégei 

közé tartozik. 

Külsőre a manapság a legkorszerűbbnek számító irodaházak minőségi és dizájnelvárásait is teljesítő A+ 

kategóriás, három részből álló épületegyüttes az Elektronikai Technológiai és Teszt Center, vagyis az El-Tech 

Center belterében nemcsak a klasszikus irodafunkcióknak van helyük, hanem az ide telepített legmodernebb 

technológiák használatára is van lehetőség. 

Az összesen 11 ezer négyzetméter alapterületű – épületenként négy, illetve három szinttel, valamint 

teremgarázzsal is rendelkező – épületkomplexumban a high-tech jegyében olyan csúcstechnikájú elektronikai 

eszközök tervezésére, gyártására és tesztelésére van mód, amilyenek például a műholdas alkatrészek, a 

repülőgép-fedélzeti műszerek, a robotrepülők vagy a speciális, nanotartományban érzékelő műszerek 

használatához szükségesek. 

A beruházók közös szándéka tehát megvalósult, létrejött egy, a régióban is egyedülálló elektronikai kutató-

fejlesztő-gyártó központ, amelyben rendelkezésre állnak a számítógépes tervezőrendszerek éppúgy, mint a 

chipbeültetési technológiával ellátott nagytisztaságú szoba, nanotechnológiai kutatólabor, antisztatikus 

szerelőhelyiségek, a legmodernebb műszerekkel felszerelt elektronikus és mikrohullámú mérőlabor, 

klímavizsgálati helyiség, a repülőgép-fedélzeti és űrtechnológiai berendezések teszteléséhez szükséges vibrációs 

laboratórium, valamint a legkorszerűbb CNC-megmunkálóközponttal felszerelt, mechanikai gyártóműhelyek 

                                                           
56Bubrik Gáspár: Újpestről a világba, de akár a világűrbe is el lehet jutni, Innotéka, 2011. augusztus; Forrás: az Innotéka honlapja: 
http://innoteka.hu/cikk/ujpestrol_a_vilagba_de_akar_a_vilagurbe_is_el_lehet_jutni.118.html 

http://innoteka.hu/cikk/ujpestrol_a_vilagba_de_akar_a_vilagurbe_is_el_lehet_jutni.118.html
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mellett az élvonalbeli lézertechnológiai berendezések és optikai mérőműszerek is. Az űrkörülményeket 

vákuumkamrával modellezik, a vibrációs laborral pedig az űrhajó fellövése, illetve a repülőgép által okozott 

igénybevétel szimulálható. Az épület tetején távvezérelhető műholdvevő és vezérlőállomás áll rendelkezésre. 

A tudásközpontként is funkcionáló ETC egyben inkubációs feladatot is ellát: teret és lehetőséget ad a kis- és 

közepes vállalkozásoknak, az újonnan alakult, nagy növekedési képességű cégeknek az elindulásra, továbbá az 

európai high-tech iparba és a nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekbe való tényleges bekapcsolódásra is. Ezt a 

követelményt már a tervezéskor is megfogalmazták a beruházók, vagyis hogy egyrészt a magas technikai szintű 

tevékenységekhez és az önálló társaságok együttműködéséhez biztosítottak legyenek az ideális 

munkakörülmények, másrészt hogy ez az épületformálásban – s az azt övező parkosított környezettel – is 

megjelenjen. 

Az épületegyüttes több mint kétharmadában már tavaly óta folyik a munka, a többi részre várják azoknak a 

cégeknek a jelentkezését, amelyek – csatlakozva a projekthez – élni szeretnének az összefogás előnyeivel. Az 

ETC összesen nyolc-tíz technológiai cégnek nyújthat otthont. Az épület a környezettudatos követelményeket is 

figyelembe veszi: a fűtést és a hűtést a 600 kilowatt teljesítményű hőszivattyús rendszer biztosítja, ezáltal 

jelentősen csökken az épület energiafelhasználása és közüzemi költsége. A projektről bővebb információ a 

www.eltech-center.eu honlapon található. 

3.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A harmadik lecke célja a projektet megvalósító szervezet elemzési eszközeinek megismerése. A hallgatók 

projektpéldákkal illusztráltan tanulmányozzák a SWOT-, 7S-, COPS-, PEST-, STEEPLE-módszereket és ezek 

kombinálásának lépéseit. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,40 óra. 

4. Főbb projekttervezési technikák és eszközök 

4.1. Problémafa és célfa 

Az okok és okozatok hierarchikus rendszert alkotnak. Minden egyes problémaágat külön-külön kell elemezni, és 

ki kell választani közülük az átfogó, fő problémát, majd annak kapcsolódó okait és okozatait. A problémafán a 

fő probléma van középen, az alatta lévő szinteken kell elhelyezni az okokat, a felette lévőkön a fő problémából 

eredő okozatokat. Az elemzés általában mindkét irányban további hierarchikus szintek felé folytatható, amiben 

több szempontból is megfontolásokat kell tennünk: 

• El kell döntenünk, hogy lefelé meddig érdemes folytatni a feltárást, mivel egy mélység után az okok túl 

nagyszámúak és túl aprók lesznek. 

• A logikai keretmódszer sajátossága miatt három hierarchikus szintet tudunk kezelni. 

Ez utóbbi szempontból maximum 4–5 szintre érdemes korlátoznunk az elemzés mélységét, hogy a projektünk 

szintje tekintetében maradjon manőverezési és választási lehetőségünk. A feladat megoldható csoportmunka 

nélkül is, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az elérhető eredmények sokkal jobbak csoportmunkával, mert több 

szem többet lát. A minőség tovább javítható, ha más módszerekkel is kombináljuk, például a kiválasztott 

területre vonatkozó elemzések és tanulmányok eredményeivel kiegészítjük az elemzést. 

A célfa-elemzés során az alábbi módszert követjük: (1) leírjuk azt a jövőbeli állapotot, amit a problémák 

orvoslása után érünk el; (2) meghatározzuk a célok hierarchiáját; (3) felállítjuk az okfát. 

Az első lépésben lényegében csak annyit teszünk, hogy az ok-okozat fát mechanikusan céleszközfává 

konvertáljuk úgy, hogy a problémák helyére beírjuk az orvosolt állapotot. A második lépésben ellenőrizzük, 

hogy a hierarchikus logika a célrendszerre is igaz-e. Ha szerencsések vagyunk, akkor igen, és ezzel az elemzés 

kész. Előfordulhat azonban, hogy a logika sántít. Ennek legtöbbször az az oka, hogy az okok elemzésénél 

valamilyen hibát követtünk el. Ilyekor nincs más választásunk, mint visszalépni az okok elemzéséhez, és ott 

újból ellenőriznünk kell az okok-okozatok hierarchikus logikáját. 

A 2.4.1.1. és 2.4.1.2. ábrákon Vörös (2004) alapján57 egy valós vízügyi Phare-projekt probléma- és célfájából 

találunk részleteket. 

                                                           
57Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok, Tri-Mester Kiadó, Tatabánya, 2004. 384 old. 

http://www.eltech-center.eu/
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2.4.1.1. ábra Forrás: Vörös (2004) alapján58 

 

2.4.1.2. ábra Forrás: Vörös (2004) alapján59 

2.4.1.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

Ábrainstallációk: Az ábrákba írt szövegek felülről lefelé legyenek megjeleníthetők. 

                                                           
58Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok, Tri-Mester Kiadó, Tatabánya, 2004. 384 old. 
59Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok, Tri-Mester Kiadó, Tatabánya, 2004. 384 old. 
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4.2. A feladatlebontás technikái 

A projektmenedzsment rendszeresen alkalmazott feladattervezési módszere a WBS (Work Breakdown 

Structure), ami jól strukturáltan mutatja be a projekt lebontott feladatait, azaz hogy milyen feladatokat kell 

elvégezni a projekten belül a célok megvalósítása érdekében. Magyarul feladatlebontási tervnek nevezzük. 

Maga a módszer lényegében lépésről lépésre végiggondolva logikus csoportokra bontja a teljesítendő 

feladatokat. Ezzel alapul szolgál a projekt további tervezéséhez (például ütemezés, pénzügyi terv, erőforrás, 

kockázat tervezése). A projekt teljes terjedelmét lefedik a megnevezett feladatok, amelyek sorrendjét 

meghatározzák a kezdési és befejezési kritériumok. 

Hogyan épül fel a WBS? Az első lebontási szintet fázisszintnek nevezzük; itt azok a jól definiálható szakaszok 

vannak, amelyek a projektcél megvalósulását biztosítják. A WBS legalsó szintjén helyezkednek azok az elemi 

egységek, amelyek logikai sorrendben való végrehajtása lehetővé teszi a projektcél elérését. A WBS mélységét 

és bonyolultságát az alábbi témák mentén lehet eldönteni: 

• A projekt nagysága: minél nagyobb pénzösszegeket, minél több embert és technikát mozgat egy projekt, 

annál nagyobb a WBS bontási mélysége. 

• A felelősség kérdésköre: a lebontásban a felelősség szerinti természetes munkamegosztás célszerű. 

• A koordináció szintje: mérlegelni kell, hogy ne vesszünk el a részletekben. 

A grafikus ábrázolás során az elemi egységek (munkacsomagok) sorszámot kapnak; ez mutatja a feladatok 

szerkezetét, egymáshoz való viszonyát. Sorrendet és hierarchiát képez az egyes feladatok között. A sorszám a 

feladattervben azonosítóként szerepel, és megegyezik a WBS-sorszámmal, hivatkozási alap és ellenőrzési pont a 

projektáttekintéseken és -jelentéseken. A módszer egy alkalmazását látjuk a 2.4.2.1. ábrán. 

 

2.4.2.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projekt tevékenységeit/kisebb részeit a szakirodalom termelési egységeknek is nevezi, noha nem szó szerinti 

értelemben vett termelésről van szó, hanem alapvető szolgáltatásról vagy más feladatról. A termelési egységek 

jellemzői: 

• a projektet jól elkülöníthető egységekre osztják fel a termelés vagy szolgáltatásnyújtás mentén (például 

hardvereszközök beszerzése); 

• időtartama van, egy kezdési és befejezési ideje; 
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• a méréséhez egy releváns mennyiségi paraméter (úgynevezett naturália) megadása szükséges (például: db, m2, 

m3, óra). A termelési egységek megtervezéséhez ismernünk kell a projekt összes költségét, összes bevételét, 

valamint a kezdő és záró időpontját. 

Narratív ábrázolás és felelősségi mátrix 

Csak akkor számíthatunk sikeres projektmegvalósításra, ha a projekt működési folyamataira (pl. teljesítések 

jóváhagyása vagy tervmódosítás keresztülvitele) és egyedi feladataira kijelöljük, hogy ki milyen mértékben, 

továbbá milyen jogosultsággal és kötelezettséggel vesz részt a folyamatban. A kijelölés bővebb terjedelmű 

írásművet is igényelhet, ezt nevezzük a WBS narratív ábrázolásának. 

 

2.4.2.2. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Mindenképpen javasolható azonban egy egyszerű grafikus ábrázolás, amit felelősségi mátrixnak nevezünk. A 

mátrix felépítésénél60 fontos kritérium, hogy egy felelősségi mátrix csak egy folyamathoz tartozhat. A mátrix 

kialakításának lépései: 

(1) Pontosan meg kell fogalmazni a folyamatokat. 

(2) Lefolyásuk szerint sorrendbe kell állítani a folyamatban résztvevőket (sorok). 

(3) Meg kell határozni a folyamatban részvevők felelősségeit (oszlopok). 

(4) Vizsgálni kell, hogy a sor-oszlop kapcsolat mutat-e valamilyen összefüggést. 

A mátrix kockáiba azok a felelősségek kerülnek, amelyekkel az egyes személyek adott folyamat vagy feladat 

kapcsán rendelkeznek. Például: JA – javaslatot tesz, D – dönt, M – menedzseli a folyamatot, J – jóváhagy, V – 

végrehajt, T – tanácsot ad, K – koordinál, TÁ – tájékoztatást kap, TU – tudomásul vesz. A felelősségi mátrixot 

hivatalos projektdokumentumnak kell tekinteni, amit a legfelső projektvezetés jóváhagy és szükség szerint 

időről időre megújít. A 2.4.2.3. ábra egy épületgépészeti projekt felelősségi mátrixát vázolja fel, amelynek 

rovataiba a kipipálás jelölése helyett akár a fentebb említett rövidítéseket is alkalmazhatjuk. 

                                                           
60Versits Tamás: A Felelősségi Mátrix, mint a szabványalkotás módszere, Magyar Épületgépészet, 2011. 5. szám; Forrás: a Magyar 
Épületgépészet honlapja: http://www.epgeplap.hu/Cikk.aspx?code=DHE0062 (Letöltve: 2011. 12. 21. 13:12) 

http://www.epgeplap.hu/Cikk.aspx?code=DHE0062
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2.4.2.3. ábra Forrás: A Magyar Épületgépészet honlapja 2012.61 

A felelősségi mátrix megszerkesztését követően leellenőrizhetjük a projekttervben a következőket: Van-e túlzott 

megosztottság? Van-e hiány? Van-e túlzott koncentráció? Van-e kulcsszereplő? Van-e felelős és a felelős 

mögött felelősség? Van-e hiba a folyamatban? Szükség van-e a folyamat módosítására? 

A feladatlebontási terv készítésénél a maximális lebontásra kell törekedni, de csak az ismert részletek szintjéig. 

Tartalmaznia kell a projektvezetés állandó feladatait is (például menedzsment, minőségbiztosítás, kontrolling, 

kockázatkezelés, kommunikáció). Fontos, hogy egyeztetve legyen a projektfeladatok végrehajtásában 

közreműködőkkel, és közös fórumon (például megbeszélés, ötletbörze, workshop) legyen elfogadva. Időnként 

szükséges felülbírálni, ilyenkor lehet, hogy új elemeket kell felvenni a listára. Egy jól strukturált feladatlebontási 

terv alapja lehet más projektek WBS módszerének. 

4.3. Időütemezés 

A projekt teljes időszükséglete az elemi tevékenységek, feladatok időráfordításaiból számolható ki. Az elemi 

tevékenységek alatt olyan tevékenységeket értünk, amelyek erőforrás- és időszükséglete már jól becsülhető, 

végrehajtásuk jól követhető és ellenőrizhető, továbbá megfelelő terméket szolgáltatnak. Az időütemezés a 

tervezés egyik eszközeként azt a célt szolgálja, hogy grafikai úton megjeleníthessük a tevékenységek időbeli 

összefüggéseit. Elkészítésével átlátható a projekt egyes elemeinek egymásra épülése és az, hogy mely 

tevékenységek végezhetők el egymással párhuzamosan. Az időütemezéssel kapcsolatos követelmények a 

következők: 

• áttekinthetőség: legyen képes az összes tevékenységet és a közöttük fennálló kapcsolatokat megjeleníteni; 

• pontosság: reális képet mutasson az aktuális állapotról; 

• rugalmasság: a jövő függvényében rugalmasan változtatható legyen. 

Az ábrázolási technikák két fő csoportra oszthatók: 

(1) Sávdiagramok (Gantt, LOB) 

(2) Hálódiagramok (Precedencia, PERT, CPM – ezeket a következő fejezetekben részletezzük) 

A párhuzamosan végrehajtható tevékenységek miatt a teljes projekt végrehajtási ideje általában kisebb, mint a 

teljes ráfordított idő összege. Ezért az időt esetenként újra kell számolnunk, mert a reális idő eltér a 

projektidőtől. 

                                                           
61http://www.epgeplap.hu/Cikk.aspx?code=DHE00624 

http://www.epgeplap.hu/Cikk.aspx?code=DHE00624
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2.4.3.1. ábra Forrás: Google 2012.62 

Mit jelent ez a projektben? Meg kell különböztetni a feladat végrehajtásának időtartamát (angolul duration) a 

feladat végrehajtásához szükséges időráfordítástól (angolul work). Például gondoljunk egy padló cseréjére, ahol 

egy nap a padló lerakása, egy nap a lakkozás, két nap a lakk száradási ideje, azaz a kész padló előállítása 4 

napba telik, de csak 2 napnyi tényleges munkaráfordítás szükséges hozzá. 

 

2.4.3.2. ábra Forrás: Glasbergen.com 2012.63 

4.4. Sávos időtervezési technikák 

                                                           
62http://socialmedia-supperclub.blog.hu/ 
63http://www.omniplan.hu/PM/Humor/Humor1.htm; www.glasbergen.com 

http://socialmedia-supperclub.blog.hu/
http://www.omniplan.hu/PM/Humor/Humor1.htm
http://www.glasbergen.com/
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A legnépszerűbb ábrázolási mód64 a Gantt-diagram, amely egy vízszintes sávval jeleníti meg a tevékenységet, 

ami egyben az idő hosszára is utal. A sávok elhelyezkedésével világossá válik, hogy a projekt egyes 

tevékenységei milyen kapcsolatban állnak egymással. Ha a sávok egymás után helyezkednek el az időtengelyen, 

az azt jelenti, hogy a második tevékenységnek előfeltétele az első befejezése. Ha párhuzamosan helyezkednek 

el, akkor mindkét részfolyamat végezhető egy időben, nem függnek egymástól. Beszélhetünk átfedésekről is, 

amikor nem teljes egészében párhuzamosak a sávok egymással, hanem csúszásban vannak. 

 

2.4.4.1. ábra Forrás: Hatékonyság.hu 2012.65 

A Gantt-diagram négy részből áll:66 

• a tevékenység definiálása, 

• a tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása, 

• a tevékenységek időtartamának kialakítása, 

• a diagram összeállítása. 

Hátránya, hogy túl nagy projektek esetén nem képes az összefüggéseket megfelelően mutatni, ezért gyakran 

függőségi nyilak bevezetésével és úgynevezett csúszási időtartam kijelölésével segítik az átláthatóságot. A 

függőségi nyilak azt jelzik, hogy mely tevékenység befejezése szükséges a következő tevékenység 

megkezdéséhez. A csúszási idő azt a plusz időmennyiséget jelenti, mellyel még a terveknek megfelelően 

befejezhető a projekt. 

Általában a kisebb méretű és a könnyen átlátható projekteknél a Gantt-diagramot alkalmazzák a leggyakrabban. 

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a legtöbb projektszervezet egyszerre több ábrázolási technikát használ, 

mert mindegyik módszer más előnyökkel rendelkezik, és egyik sem nevezhető abszolút teljes körű információt 

nyújtó ábrázolási módnak. 

                                                           
64Pál Bettina (2007) alapján 
65http://www.hatekonysag.hu/blog/ms-project-projekt-menedzsment-szoftver.htm 
66Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, IV. átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 326 old. 

http://www.hatekonysag.hu/blog/ms-project-projekt-menedzsment-szoftver.htm
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Jó hír, hogy számos projektmenedzsment szoftverben beépített verzió áll rendelkezésre, sőt magunk is 

összeállíthatunk egyet (lásd az ingyenesen letölthető szoftververziókat: http://www.ganttproject.biz/download). 

LOB (Line of Balance) diagram 

A módszert az amerikai Goodyear cég fejlesztette ki még az 1940-es években. Csak olyan projekteknél 

használható, ahol a teljesítés ismétlődően valósul meg (például vezetékhálózatok, vasúti sínek vagy utak 

építése). Gyakori az építőiparban való alkalmazása. A diagram az idő és a teljesített mennyiség függvényeként 

ábrázolható a tartalékidő megadásával. 

 

2.4.4.2. ábra Forrás: Kidasa.com 2012.67 

4.5. Hálótervezési technikák 

A következőkben nézzünk meg néhány hálótervezési eljárást, a precedencia-diagramot, a PERT-et és a CPM-et. 

Ez utóbbit külön fejezetben taglaljuk konkrét példákkal. 

Az általános hálótervezési eljárásnál a tevékenységeket kétféle módon jelölik: nyíllal vagy geometriai alakzattal. 

Abban az esetben, ha a tevékenység nyílként van a diagramban ábrázolva, a közöttük levő alakzatok különböző 

eseményeket jelölnek. A nyílirányok (be- és kifutó nyilak) ténylegesen az események két eseményét 

reprezentálják, az egyik tevékenység befejezését, valamint egy másiknak a kezdetét. Az első és az utolsó alakzat 

egy kezdetet és egy befejezést jelöl. Az ábrázolási technika a könnyebb kezelhetőség és átláthatóság érdekében 

számokkal látja el az alakzatokat, míg a tevékenységek jelölésére a közvetlenül kapcsolatban álló események 

által meghatározott számpáros alkalmazható. A tevékenységek közötti összefüggéseket a számok sorrendjével 

jelezhetjük. 

• Ha a tevékenységek egymást követik, akkor az őket jelölő számpárosok egymást követő számok lesznek; 

vagyis az a szám, amelyik az egyik tevékenység befejezését jelöli, a másik tevékenység kezdetét fogja jelölni. 

• A párhuzamosan végrehajtható tevékenységek esetében megegyezik a kezdést jelölő szám, míg a befejezés 

különbözni fog. A grafikai ábrázolás ezt az esetet úgy oldja meg, hogy egy geometriai alakzatból több nyíl 

indul ki vagy több nyíl érkezik be. 

A hálódiagram hátránya, hogy az átfedéseket vagy várakozásokat nem tudja grafikailag ábrázolni. Abban az 

esetben, ha több esemény között az a helyzet áll fent, hogy nem köti össze őket valós tevékenység, azonban 

mégis a befejezésük feltétele egy másik esemény elkezdésének, szaggatott vonallal lehet jelölni a közöttük levő 

függőségi kapcsolatot. Ezt a szaggatott vonallal jelölt tevékenységet a szakirodalom szerint 

LÁTSZATTEVÉKENYSÉGNEK lehet nevezni, ugyanis csak arra szolgál, hogy tevékenységek közötti logikai 

kapcsolatot jelenítse meg. Olyan esetben alkalmazzuk ezt a jelöléstechnikai megoldást, amikor két eseményt 

                                                           
67http://www.kidasa.com/Simplicity/Examples/LineofBalanceProductionPlan.html 

http://www.ganttproject.biz/download
http://www.kidasa.com/Simplicity/Examples/LineofBalanceProductionPlan.html
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nem köt össze valóságos (erőforrást igénylő) tevékenység, bár közöttük olyan összefüggés van, amelynek 

értelmében az egyik tevékenység nem kezdhető meg a másik befejezése előtt. 

Ahhoz, hogy az átfedéseket és késleltetéseket is ábrázolni lehessen a hálódiagram segítségével, további jelölések 

bevezetése szükséges. Esetenként pozitív és negatív jelekkel lehet jelölni az átfedéseket és várakozásokat. 

Precedencia68 

A precedencia-diagram (más néven precedencia-gráf) esetében a tevékenységek egymás utáni sorrendjét, illetve 

egymástól való függését ábrázoljuk. A tevékenységeket a nyilak közötti geometriai alakzatok jelölik, a nyilak 

pedig a tevékenységek lefolyásának irányát. 

 

2.4.5.1. ábra Forrás: BME honlapja 2012.69 

Az összefüggések táblázatban is ábrázolhatók. Egy fesztiválprojekt időütemezését tartalmazza a 2.4.5.2. 

táblázat, amelynek teljes háttéranyaga megtalálható a „Félsziget Fesztivál projekt” című esettanulmányban a 

2.4. fejezet végén. 

 

2.4.5.2. ábra Forrás: Szőcs Kinga-Beáta 2011, 21.o70. 

A fenti táblázat a logisztikai altevékenység feladatait, az ezek közötti logikai kapcsolatokat, valamint az 

időtartamukat tartalmazza. Ezek alapján látható, hogy a 6, 7. és 9, 10, valamint 13, 14-es tevékenységek 

párhuzamosan végezhetőek el, míg a 11 és 12-es tevékenységek között átfedés van, vagyis a 11-es 

tevékenységet nem szükséges befejezni a 12-es elkezdése előtt. 

PERT 

A PERT-diagram (Program Evaluation Review Technic) egy tevékenység szemléletű időterv. „Eredetileg a 

különböző aktivitások várható időtartamának statisztikai valószínűségével számolt. Ma a feladatok 

viszonyainak, egymásra épülésének grafikus megjelenítésére használják. Grafikus módon szemlélteti az egyes 

feladatok összefüggéseit és hatásait.”71 

                                                           
68Jelentése: elsőbbség. Az elsőbbségi (precedencia) szabályok bármely struktúra kiértékelésének helyes sorrendjét írják elő. A kiértékelés 

során először mindig a magasabb precedenciájú elem értékelődik először (pl. programozási nyelvek, gyógyszerkutatás, autógyártás). 
69https://wiki.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/OpreVazlatForkJoin 
70Szőcs Kinga-Beáta: A projektek teljesítési tervezésének értékelése a Félsziget rendezvény-projekt alapján, (Témavezető: Görög Mihály), 

XIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Kolozsvár, 2011. május 13–15. 32 old.; Forrás: a 
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet honlapja: 

http://www.kmei.ro/site/joomla/images/stories/dolgozatok/2011/Dolgozatok/Miko%20Imre/SzocsKingaBeata_ETDK_dolgozat.pdf 

(Letöltve: 2012. 01. 10. 10:23) 
71Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, IV. átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 326 old. 

https://wiki.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/OpreVazlatForkJoin
http://www.kmei.ro/site/joomla/images/stories/dolgozatok/2011/Dolgozatok/Miko%20Imre/SzocsKingaBeata_ETDK_dolgozat.pdf
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2.4.5.2. ábra Forrás: University of Pittsburg honlapja 2012.72 

Akkor használjuk a PERT-diagramot, amikor az egyes tevékenységekhez időpontokat is hozzárendelünk. 

Eseményorientált időtervezési mód, mely a projektteam munkáját segíti olyan módon, hogy a különböző 

tevékenységeket a leghatékonyabb módon rendezi a megadott határidők betartása érdekében. Általában nagy és 

komplex projektek esetén használják. 

4.6. Kritikus út73 

Népszerű a kritikus út módszere (CPM – Critical Path Method), amely szintén grafikus módon jeleníti meg a 

projektet, azon belül pedig a feladatcsoportokat. E csoportok időpont szerint vannak rendezve, és nyilak 

segítségével láthatóak a közöttük lévő kapcsolatok. Így megállapítható, hogy melyik feladat kritikus hatású a 

projekt befejezésének határidejére. A CPM-diagramot akkor használjuk, mikor nincsenek előre meghatározott 

időpontok, hanem a lehető legrövidebb időn belül szeretnénk végrehajtani a projektet. 

 

2.4.6.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Elkészítéséhez meghatározott alapadatbeli paraméterekre van szükség, ezeket a 2.4.6.1. ábra tartalmazza. 

Először a tevékenységek kezdési és befejezési időpontját, valamint a teljes projekt lehetséges időpontját kell 

ismernünk. A projekttevékenység legkorábbi kezdési pontjának ES a jelölése (Earliest Start). Ehhez az 

időponthoz hozzáadva az első tevékenység teljesítési időtartamát, a legkorábbi befejezési időpontot (EF-Earliest 

Finish) lehet meghatározni. Ezt a logikai felépítést minden tevékenység esetében használni kell addig, ameddig 

az utolsó tevékenység legkorábbi befejezési időpontja nem adott. Ezek alapján a tevékenységek legkorábbi 

befejezési időpontjának általános képlete az EF=ES+tervezett teljesítési időtartam lesz. Így tehát az is 

elmondható, hogy egy tevékenység ES pontja azonos vagy későbbi lesz az őt megelőző tevékenység legkorábbi 

befejezési időpontjával. A projekt teljes tevékenységi sorozatára alkalmazva a kalkulációt visszafele is el kell 

végezni, így az ES és EF pontok helyett LS (Late Start) és LF (Late Finish) pontok meghatározása lesz 

lehetséges, ami a legkésőbbi kezdést és befejezést jelöli. A visszafele történő kalkuláció a teljes projekt 

befejezési időpontjából indul ki. Miután minden tevékenység esetében adott a négy említett pont, ki lehet 

számolni a teljes tartalékidőt (TF – Total Float), ami a kezdések vagy befejezések között eltelt idő. Ez az 

időtartam azt az időmennyiséget jelöli, amellyel a tevékenység elkezdése elhalasztható vagy a megvalósításának 

időtartama növelhető, miközben a projekt teljesítését nem befolyásolja a változtatás. Ha egy tevékenység 

csúszási időtartama nulla, akkor ez a tevékenység megvalósítása nem módosítható anélkül, hogy a teljes projekt 

befejezését ne befolyásolná, így kritikus tevékenységnek tekinthető. Ha az összes tevékenység esetében meg 

volt vizsgálva a csúszási időtartam, akkor összeállítható a projekt időtervének kritikus útja, amely ez esetben a 

kritikusnak vélt tevékenységek láncolata. A 2.4.6.2. ábrán egy hétköznapi példán láthatjuk, hogyan lehet 

alkalmazni a módszert egy kerékpár javításánál. 

                                                           
72http://www.pitt.edu/~laudato/PROJPLAN/sld003.htm 
73Az összegzés alapja: Görög Mihály: A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó, Budapest, 2003. 376 old. 

http://www.pitt.edu/~laudato/PROJPLAN/sld003.htm


 Projekttervezési technikák és 

eszközök 
 

 91  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.4.6.2. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A CPM azt is megjelöli, hogy melyik az a legrövidebb időtartam, amely alatt a projekt tevékenységfolyamata 

véghezvihető. A szükséges minimális időtartam 5 és fél óra, és az alapadatok mutatják az ettől való eltérési 

lehetőségeket, a tartalékidőből adódó lehetőségeket, amely a rendelkezésre álló erőforrásoktól (ember, eszköz, 

pénz, idő) függ. 

Emellett minden projekt esetében az időterv kritikus útjának vizsgálata során a független tartalékidőre (FF – 

Free Float) is ki lehet térni. A független csúszási időtartam azt az időtartamot jelöli, amellyel egy tevékenység 

kezdési időpontja kitolható az ES ponttól, vagy megvalósítási időtartama növelhető, miközben a következő 

tevékenység ES időpontja nem változik. Az FF időtartam számszerűsítése a tevékenységek EF időpontja és az őt 

követő tevékenység ES időpontja közötti különbség megállapítása alapján történik. Az egyes tevékenységek FF 

időpontjának összesítésével megkapható a projekt teljes csúszási időtartama, azaz tartalékideje (TF). 

A projektek időtervezésének elkészítése és az időterv kritikus útjának kialakítása sokban segítheti a projekten 

dolgozók munkáját, valamint a projektvezető projektellenőrzési és -felügyeleti tevékenységét. 

4.7. Erőforrás-elemzés 

A feladatok végrehajtásához emberekre, eszközökre, anyagokra, azaz erőforrásokra van szükség. A 

projektszervezetben lévő belső erőforrások áttekintését segíti a 2.4.7.1. ábra. 

 

2.4.7.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A következőkben a szervezeten belül megvalósítandó projekt erőforrásait taglaljuk. Az erőforrás-tervezés alapja 

a szakirodalom (Csabina 2002)74 szerint a tevékenységstruktúra, amelynek minden egyes elemére külön 

szükséges meghatároznunk az erőforrásigényt. Vagyis azt, hogy az egyes résztevékenységeket kinek, milyen és 

mennyi anyag, illetve eszköz felhasználásával kell elvégezni. Amikor valamely tevékenységhez hozzárendelünk 

egy erőforrást, általában azt feltételezzük, hogy erre az erőforrásra a tevékenység teljes időtartamában szükség 

van (ellenkező esetben a tevékenységet további részfeladatokra kell bontani). Mindezzel az erőforrások 

ütemezését is meghatározzuk, hiszen azt megszabja a tevékenységek már meglévő ütemterve. 

Az emberi erőforrások tervezésének eszközei: 

(1) Az emberi erőforrások szakmai leltárának mátrixa, ahol a vízszintesen helyezkedik el a rendelkezésre álló 

humán erőforrás, függőlegesen pedig a kvalitások. 

(2) A feladat/felelősség mátrix, ahol a mátrix bal oldalán vannak felsorolva a tevékenységek, függőlegesen 

pedig a felelősséggel tartozó személyek neve található. Ezt már a feladatlebontásról (WBS) szóló 2.4.2. 

fejezetben megismertük. 

                                                           
74Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, NymE GI, Székesfehérvár, 2002, 8 old.; Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar honlapja: http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm (Letöltve: 2011. 12. 11. 
10:03) 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
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Az erőforrás-tervezés egyúttal a költségterv kialakításának is az alapja. A projekt költségeinek döntő része 

ugyanis az egyes erőforrások igénybevételéhez kapcsolódik, azzal arányos (óradíj, kilométerdíj, anyagköltség, 

eszközbeszerzéseknél a vételár vagy annak arányos része). Ha egy eszköz élettartama hosszabb a projektnél, 

akkor általában csak az időarányos értékcsökkenés számolható el költségként. Az erőforrás-arányos költségek 

mellett léteznek fix költségek is, amelyeket a projekt egészéhez lehet hozzárendelni (ilyenek például az 

adminisztrációs kiadások, telefondíjak, a menedzsment költségei). 

A költségterv jól áttekinthető formája, ha táblázatos formában meghatározott idő szerinti bontásban adjuk meg a 

költségeket. A pályázatokban emellett kérhetnek költségnem szerinti bontást is, illetve az összköltségek 

felbontását saját erőre és támogatásra. Állami támogatásoknál kérik az ún. támogatási intenzitás meghatározását 

is, aminek számítási módját jogszabály határozza meg (egy évesnél nem hosszabb projektek esetében ez nem 

más, mint a támogatás és az összköltség aránya). 

A költségtervezés módszerei:75 

1. Paraméteres költségbecslési eljárás: a projektkialakítási fázisban van nagy jelentősége, paramétereiben 

hasonló projektet veszünk alapul, s annak költségeiből indulunk ki. Ez a fajta költségtervezési módszer 

kockázatosnak tekinthető, ugyanis elég nehéz hasonló projektet találni a projektek egyedisége miatt. 

2. Tevékenységalapú költségbecslési eljárás: kész tevékenységi struktúra esetén alkalmazzuk, tevékenységekre 

lebontva készül a költségbecslés. Az egységárak alapján tartalékkeret biztosítására kerül sor az előre nem 

kalkulálható kiadások fedezése érdekében. Fontos tényező az előzetes tervek megbízhatósága, ezért alaposnak 

és körültekintőnek kell lenni a tervezés során, figyelembe véve a komplex és változó piaci környezetet. Ez az 

eljárás teljes költség megközelítési módot jelent. 

4.8. A projektek informatikai támogatása 

Számos projekttervező szoftver ismert a piacon. Ezek egy része konkrét szervezetre adaptált vállalatirányítási 

rendszer szolgáltatásaként lettek kifejlesztve, amelyek összeköttetésben állnak a szervezeten belüli más 

információforrásokkal. Ez megkönnyítheti alkalmazásukat és a szükséges adatokhoz való hozzáférést. Az 

adatkezelés fontos része az adatbiztonság, erre egyrészt a projektben lévő eltérő felelősségekhez rendelt 

jogosultságokkal (jelszavas beléptetés), másrészt biztonságtechnikai eszközökkel (tűzfal) törekednek. Ismerve a 

találékony hackerek hozzáállását, ezek számukra kevésbé jelentenek problémát, főleg, ha felkelti 

kíváncsiságukat valamilyen állambiztonsági, katonai, kutatási vagy filmkészítő projekt. 

Nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy ha olyan álláshirdetésre jelentkezünk, ahol valamilyen projekthez 

keresnek munkatársat – legyen külföldi vagy hazai cég – saját projektmenedzsment-támogató informatikai 

eszközbázissal rendelkeznek. 

A szoftverek másik csoportja célirányosan a projekttervezési folyamatok nyomon követését célozza meg, és 

bárki számára megvásárolható. A szoftverfejlesztők és gyártók üzleti érdeke, hogy minél könnyebb legyen a 

használata, ezért is folyamatosan fejlesztik a felhasználóbarát szolgáltatásokat, amiket az újabb verziókban 

érhetünk el. Az e fejezetben ismertetett projekttervező szoftvert nemcsak az oktatásban alkalmazzuk (lásd az 

Edutus Főiskola projektmenedzsment szakirányát), hanem saját projektmenedzselési munkánkban is. Ennek oka 

egyszerű, ár/érték arányban az egyik legjobb a hazai piacon – ez a Microsoft Project 2010. A demoverzió 

letöltése az alábbi linkről lehetséges legális szoftverrel: www.filestube.com/m/microsoft+project+2010+serial 

Néhány példa Microsoft Project 2010 alkalmazásával 

A szoftverprogram használata önmagáért beszél, néhány napi használattal autodidakta módon elsajátítható az 

informatikai alapokkal rendelkezők számára (Word és Excel). Érdemes belefektetni az energiát az 

alkalmazásába, ha lehetőségünk van erre, mert segíti logikusan átgondolni a projektfeladatokat, és ránk van 

bízva a választás, hogy melyik eszközét alkalmazzuk és melyiket nem. Nézzünk meg néhány alkalmazási 

lehetőséget. 

A projekt alapadatainak megadásával a projekt soron következő lépéseinek tervezését készítjük elő, az itt 

feltüntetett paraméterek automatikusan jelentkeznek a többi eszközalkalmazásnál. 

 

                                                           
75Lockyer, K. – Gordon, J.:Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 

http://www.filestube.com/m/microsoft+project+2010+serial
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2.4.8.1. ábra Forrás: Microsoft Project 2010 

Számos beépített funkció áll rendelkezésünkre, amelyekkel lehetőségünk van például a projektcsapat 

szervezésére, a feladatterv (WBS), a munkaerő módosítására, erőforrás-tervezésre, az erőforrások 

kihasználtságának nyomon követésére, továbbá más kontrollingtevékenység végzésére, időütemezésre, ezen 

belül Gantt-diagram készítésére is. 

 

2.4.8.2. ábra Forrás: Microsoft Project 2010 

Külön előnye a programnak, hogy jól kezelhető sablonokkal rendelkezik, amelyekkel célirányos, összefogott 

projektjelentéseket készíthetünk, melyekbe az adatok automatikusan generálhatók. Az egyszerű, előre definiált 

tevékenység-, erőforrás- és kereszttáblás jelentésektől a kimutatásdiagramokat tartalmazó illusztrált 

változatokig. Igaz, ez utóbbiak profi használatához Excel-gyakorlat szükséges. 

 

2.4.8.3. ábra Forrás: Microsoft Project 2010 

A projektmenedzsment teljes vertikuma áttekinthető a dokumentálást segítő megoldásokkal, mint például a 

projektfázisokra, mérföldkövekre, külső és belső tevékenységek módosítására, összefoglalásra és más 

tevékenységekre vonatkozó választható egyedi ábrázolásmódokkal. 

 

2.4.8.4. ábra Forrás: Microsoft Project 2010 

A további ajánlott weblapok közül még két példa: 

1. http://www.project.hu – A Project Informatika Kft. által közzétett ügyviteli és vállalatirányítási 

szoftvertámogatásokat és tanulmányokat tartalmaz. 

2. Kedvelt még a Project-Director program, amelynek több mint 300 oldalas felhasználói kézikönyve elérhető 

itt: http://www.docstoc.com/docs/51111854/Felhasznlikziknyva-Project-Director-3.xx-verzikhoz 

4.9. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

2.4.a.1. esettanulmány: Félsziget Fesztivál projekt76 

                                                           
76Az esettanulmány a következő tanulmány összegzésével készült: Szőcs Kinga-Beáta (2011) 

http://www.project.hu/
http://www.docstoc.com/docs/51111854/Felhasznlikziknyva-Project-Director-3.xx-verzikhoz
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A rendezvény bemutatása 

A projekt egy zenei fesztivál, amely júliusban vagy augusztusban négy napot ölel fel az Erdélyi-medence egyik 

városában, Marosvásárhelyen. Az első fesztivált 2003-ban rendezték meg, és azóta a tömeges látogatókat vonzó 

nyári programok népszerű részévé vált. Míg 2003-ban csupán 20.000 látogatója volt a fesztiválnak, 2009-ben 

már több mint 60.000 ember látogatta a rendezvényt, 2010-ben pedig a napi látogatók száma 15-20.000 fő 

között volt, főleg 16 és 25 év közötti fiatalok. Évről évre a programok színesebbé, valamint a meghívott fellépők 

nemzetközivé váltak, ugyanis a kezdetekben csupán magyarországi és romániai énekesek léptek fel a Félsziget 

színpadán. 2010-ben pedig Európa leghíresebb énekeseit hallgathatták a Félsziget látogatói. A rendezvény 4 

napig tart, ezeket pedig egy nulladik nap előzi meg, amely a résztvevők megérkezésének és a környezettel való 

ismerkedésnek van szánva. A zeneprogramok mellett a Félsziget Fesztivál különböző programokat ajánl évről 

évre változó összetételben, mint például extrém sportok kipróbálása, filmvetítés. A rendezvény ideje alatt a 

látogatók számára sátorozó hely, valamint vendéglők és különböző szórakozóhelyek állnak rendelkezésre. A 

fesztivál zenei programját a Sziget Kulturális Menedzseriroda, Magyarország egyik legnépszerűbb cége 

menedzseli. A rendezvény bevétele az eladott jegyekből származó bevételből és támogatásokból származik. 

Népszerű nemzetközi vagy romániai vállalatok támogatják a Félsziget Fesztivál létrejöttét (kommunikáció, 

élelmiszeripar, média). 

A rendezvényprojekt teljesítési tevékenységei és ezek függősége 

A projekt több különböző rendezvénnyel rendelkezik, és ezek száma évről évre nő. A teljes rendezvény összes 

teljesítési tevékenységének egy ábrán való feltüntetése átláthatatlanságot eredményezne, így egyetlen 

tevékenységi struktúráját, majd ennek időbeli beosztását nézzük meg. 

A Félsziget projekt megvalósításához több főtevékenység tartozik, amelyek időrendben követik egymást vagy 

akár párhuzamosan is véghezvihetők. A főbb tevékenységcsomagok: a támogatás, vagyis a projekt pénzügyi 

megvalósításához szükséges forrás adott részének biztosítása; az infrastruktúra biztosítása, ami főleg a helyszín 

kiválasztásából, a szerződések megkötéséből és az engedélyek megszerzéséből áll; az együttesek biztosítása; 

médiaterv és kommunikáció; a vendéglátás megszervezése; adminisztráció, a technikai részek megszervezése; 

valamint a sátortábor kialakítása és a biztonság megszervezése. Ezek közül a logisztikát nézzük meg 

részletesebben. 

A logisztika az adminisztrációs főtevékenység egyik része, a szervezőház kialakítása, a szervezők étkeztetése és 

elszállásolása, valamint a rohamcsapat koordinálása. A logisztika a fesztivál előkészítésére, lebonyolítására, 

valamint az utómunkálatokra terjed ki. Az altevékenység magában foglalja a rendezvény teljesítéséhez 

szükséges kisebb tárgyak beszerzését, a raktározást, valamint a szállítást. Ezen feladatok közül 10 a fesztivál 

előtt, 2 a fesztivál ideje alatt és 5 a fesztivál után lesz teljesítve. Első feladatként a raktárhelyiség kijelölése és 

annak kitakarítás szükséges. Ezt követően az egy évvel előbb rendezett fesztiválról megmaradt és raktározott 

kisebb tárgyak a fesztivál raktárába való elhelyezése történik meg, majd a kicsomagolásra való bejegyzésük 

zajlik. Ezek elvégzése után következik a szekciók adatlapjának elkészítése, a táborépítési kellékek listájának 

kialakítása, és a hiányzó tárgyak pótlása végett, ezek beszerzése, nyilvántartásba való bejegyzése és kiadása. A 

fesztivál előtti pár nap alatt történik az események lebonyolításához szükséges tárgyak listájának elkészítése, 

ezek beszerzése és lejegyzése, valamint a kiadása. A megvalósítása után következik a kiadott tárgyak beszedése 

szekciónként, az adatlapok leellenőrzése, a tárgyak nyilvántartásba való még egyszeri bejegyzése és elszállítása 

a külső raktárakba. 

Az előbbi tevékenységek ábrázolása Gantt-diagrammal így néz ki. 
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2.4.8.5. ábra 

A diagram tisztán ábrázolja a tevékenységek közötti összefüggéseket, láthatóak az egymásra épülő, a 

párhuzamosan végezhető tevékenységek, és azok, amelyek között átfedés van. A logisztikai tevékenységek 

nyílként való értelmezése és ábrázolása is lehetséges hálódiagramban, és egy tiszta, átfogó képet mutat a 

tevékenységek összefüggéséről. Az átfedések és várakozások feltüntetésére a geometriai alakzatok felé + vagy – 

jellel jelöltük a közös időtartamokat vagy várakozási időket. Így a hálódiagram is teljes képet nyújt a logisztikai 

tevékenységek egészéről. A szaggatott vonalak pedig azokat a tevékenységeket jelölik, amelyek befejezése 

nincs kijelölve a következő tevékenység elkezdése érdekében, azonban mégis szükségszerű. 

 

2.4.8.6. ábra 

Ahhoz, hogy a fesztivál időtervezése teljes legyen, az időterv elemzését is el kell végezni a kritikus út 

feltüntetésével. Ugyanakkor a tevékenységek független csúszási időtartamát is jelölni kell, ami azt az 

időtartamot jelenti, amivel az adott tevékenység időtartama meghosszabbítható vagy a kezdésének időpontja 

kitolható úgy, hogy a teljes projekt időtartamát nem befolyásolja. Néhány helyen előfordul, hogy egy feladat 

egy fél napot ölel fel, ezt a „b” betű jelöli. Az összes tevékenység megvizsgálása után látható, hogy a logisztikai 

főtevékenység esetében csupán a 9-es feladat – a megrendelt tárgyak beszerzése szekciónként – az, ami nem 

kritikus tevékenység. Ebből adódóan a többi feladat kritikus tevékenységnek tekinthető, és a teljes kritikus út 

ezen tevékenységek időtartamának összegével egyenlő, ami ebben az esetben 17 nap. 
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2.4.8.7. ábra 

A fenti ábra tartalmazza összesítve a Félsziget rendezvény projektjének összes tevékenységét, ezek ES, EF, LS, 

LF időpontjait, valamint a tevékenységek közötti kapcsolatokat és a projekt kritikus útját. A pirossal jelölt 

számok az ES (baloldal) és az EF (jobb oldal) időpontokat, míg a szürkével jelölt számok az LS (baloldal) és LF 

(jobb oldal) időpontokat jelölik. A hálóterv megmutatja a rendezvény esetében, hogy melyik a leghosszabb út a 

megvalósításhoz. Látható, hogy csupán egy feladat nem kritikus, így a többinek mind időben kell elkezdődnie és 

befejeződnie ahhoz, hogy a teljes projekt időben befejeződjön. A fesztivál időtervének elkészítése a Gantt-

ütemtervhez vezet, amely a projekt teljes ideje alatt útmutatóként szolgálhat. Az alkalmazott modellek közül a 

kritikus út módszerével való közös használata a leghatékonyabb, ugyanis a projekt alapján mindegyik más-más 

tulajdonságot mutat. 

4.10. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A negyedik lecke célja a főbb projekttervezési technikák és eszközök ismertetése, valamint alkalmazási 

lehetőségeinek bemutatása. E témakörön belül sor kerül problémafa és célfa állítására, a hálótervezési és 

időütemezési eljárások, a kritikus út, a WBS, az erőforrások elemzésének és ezek informatikai támogatásainak 

bemutatására. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,80 óra. 

5. A projektkockázatok kezelése 

5.1. A kockázat fogalma és tényezői 

A kockázat olyan esemény, helyzet vagy körülmény, amely a projekt élettartama alatt bármikor bekövetkezhet, 

és káros hatással van a projekt sikerére oly módon, hogy megakadályozza a projekt 

• célkitűzéseinek, eredményeinek (és minőségének) elérését és/vagy 

• ütemtervének tartását és/vagy 

• költségvetésének betartását. 

Egy kockázat bekövetkezése nem bizonyosság, hanem lehetőség, ami általában egy már most látható helyzet 

vagy fogyatékosság következménye. Habár a kockázat fogalma alatt a negatív hatással fenyegető események 

(lehetséges következmények) bekövetkeztének esélyét értjük, a projektkockázat körébe tartozik az előre 

nehezen tervezhető események pozitív hatásának feltételezése is. Meg kell jegyezni, hogy az általánosan elterjed 

kockázatdefiníciótól eltérően a projektmenedzsmentben (PMBOK 200677) a kockázatok osztályozásánál 

használják a „pozitív” jelzőt, ami egy előre vivő lehetőséget jelent,és ami a projekt gyorsabb, olcsóbb 

befejezését okozhatja (például nem várt piaci helyzet, valamilyen korlátozás megszűnése). 

A feltételezés tulajdonképpen valaminek a valószínűségét vetíti előre, több variációt fogalmaz meg. Ennek 

megfelelően a projektek kockázatmenedzselése kiterjed az előre nem látható események bekövetkezésének 

pozitív hatásaira is. 

Gyakran együtt emlegetik a feltételezéseket és a kockázatokat. Való igaz, hogy sok esetben ugyanaz a külső 

tényező megfogalmazható feltételezésként és kockázatként is. Úgy próbáljuk meg feloldani a kettősséget, hogy 

a projekt tervezési szakaszában csak feltételezésekkel számolunk, és azokat a tényezőket is feltételezésként 

(azaz a pozitív oldalukról nézve) fogalmazzuk meg, amelyekről szívesebben beszélnénk kockázatként. A 

kockázatokat a projekt megvalósítási szakaszában értelmezzük. Ekkor egyrészt a tervezési szakasz 

feltételezéseit tekintjük át abból a szemszögből, hogy mi a valószínűsége annak, hogy nem teljesülnek, és ez 

milyen konkrét veszélyeket jelent a projekt sikeres megvalósítására. A bekövetkezési valószínűség és az 

okozható kár együtt képezi a kockázatot. A feltétélezések vizsgálatára alkalmazhatjuk a következő ábrán látható 

algoritmust. 

                                                           
77PMBOK Guide: Projektmenedzsment útmutató, Akadémia Kiadó, Budapest, 2006. 176 old. 
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2.5.1.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Egy projekt számára kockázatot jelenthetnek még a következő belső tényezők is: szűk határidejű feladatok; új és 

ismeretlen módszerek bevezetését és/vagy alkalmazását igénylő feladatok; társulási megállapodások és komplex 

csapatstruktúrák; több szakterületről származó szakemberekből és eltérő gyakorlatú munkatársakból alakított 

csapatok; az eredmények iránt nem igazán elkötelezett a megbízó (szponzor); zavaros elvárások a megbízó 

(szponzor) részéről; valamint a projekt számos karaktere, úgy mint projektméret, költségek, erőforrások, 

tervezett átfutási idők technológia ismerete, infrastruktúra, projekt strukturáltsága, várható eredmények, 

folyamatok elemei és a szervezet más hatásai. 

2.5.1.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

Ábrainstalláció: A 2.5.1.a. ábra feliratai felülről lefelé legyenek megjeleníthetők a nyilaknak megfelelően. 

5.2. Interdependenciák és bizonytalanságok 

Az interdependenciák alatt a projektfolyamat elemei közti kölcsönös függőségeket, valamint összefüggéseket 

értjük. Típusai: 

• Tovagyűrűző interdependenciák: bizonyos tevékenységek valamilyen azonos vagy közös forrást használnak. 

Nem kizárt a tevékenységek közti tényleges kapcsolat. A közös forrásban elkövetett hiba kihat az egyéb 

tevékenységekre. 

• Szekvenciális interdependenciák: egy résztevékenység eredménye a másik inputja, mindig tartalmaz 

tovagyűrűző interdependenciákat. Fajtája szerint lehet egyszerű (előző teljes befejezése) és átfedéses 

(bizonyos hányadot szükséges befejezni). 
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• Reciprok interdependenciák: bizonyos feladat két vagy több közreműködő között ide-oda mozog a feladat 

elvégzéséig. Mindig tartalmazza az előző kettőt is. 

• Technológiai folyamat interdependenciák: a megvalósítandó folyamat belső (technológiai) működését 

tükrözi. A folyamat végeredményének irányából kiindulva mutatják meg hatásukat. 

• Skála interdependenciák: ez a megvalósítandó terméknek és a projekt folyamatának a leggazdaságosabb 

mérete. 

Mit nevezünk a projekt kockázatait befolyásoló bizonytalanságoknak? A bizonytalanságok az interdependencia 

párjai. Kölcsönösen befolyásolják és felgyorsítják egymás hatását. A bizonytalanság minden esetben összefügg 

a kockázattal. Főbb előfordulási példái beruházási projekt esetén: 

• technológiából adódó, 

• kivitelezés körülményeiből fakadó, 

• beruházó döntéshozatali képessége, 

• infláció és pénzügyi kockázatok, 

• társadalmi, jogi és gazdasági bizonytalanságok. 

5.3. Kockázatkezelés tervezése 

Miért hiúsulhatnak meg projektek? 

Rossz tervezés és definiálás 

Kiváltó okok lehetnek például a rugalmatlanság, alternatívák figyelmen kívül hagyása, túlzott optimizmus, az 

időbeli, pénzbeli és minőségi célok kiegyensúlyozatlansága, a minőség figyelmen kívül hagyása, a részletek 

szintjének rossz meghatározása, a változások rossz menedzselése, a projekt komplexitásának alábecslése, 

tevékenységek félbehagyása, a motiváció és az elkötelezettség hiánya. 

Rossz szervezés 

Ide tartozik, ha alkalmatlan a projektszervezet, rosszul definiálják a felelősségeket, erőforrások hiányoznak, 

kvalifikálatlan, kiképzetlen emberek vannak a projektben, és ha nem megfelelő a kommunikáció. 

A projekt rossz menedzselése 

Komoly kockázattal jár, amikor a projektvezetőnek nincs hatásköre, egyáltalán nem kommunikál, elmarad az 

előrehaladás mérése, továbbá az egyéni teljesítményeket sem mérik, ezért következmények nélkül lehet hibázni. 

A kockázatokat kezelnünk kell, amelynek tervezési lépései: 

(1.) A kockázat azonosítása 

(2.) A kockázat elemzése (és számszerűsítése, ha lehet) 

(3.) Stratégia a kockázat kiküszöbölésére és a súlyosság csökkentésére 

(4.) Intézkedés 

(5.) Követés és felügyelet. 

Az azonosított és elemzett kockázatokat a 2.5.3.1. ábrán látható kockázati mátrix szerint osztályozzuk, és 

kezelésüket az abban leírtak szerint végezzük. Mivel a kockázatok is változhatnak az idővel, a kockázatok 

vizsgálatát rendszeres időközönként újra el kell végezni. 
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2.5.3.1. ábra Forrás: Huber 2011.78 

A kockázat kezelésére az alábbi 4 stratégiát használhatjuk: 

I. A kockázat elkerülése: Vizsgáljuk meg a kockázat lehetséges okait. Végezzünk változtatásokat a terven, hogy 

a kockázat okai ne állhassanak elő. 

II. A kockázat csökkentése: Megpróbálhatjuk csökkenteni a kockázat valószínűségét vagy súlyosságát. Ilyenkor 

a kockázat várható következményeit vizsgáljuk meg, és ezek hatását próbáljuk meg csökkenteni. 

III. A kockázat áthárítása: Bizonyos kockázatokat át lehet hárítani az alvállalkozókra. 

IV. Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: A tartalékterv meghatározza, hogy mit kell tenni a kockázat 

bekövetkezte esetén. 

5.4. Kockázatprofil készítése 

A kockázatok elemzése során egy prioritási sorrendet szükséges felállítanunk a kockázatok között. Ehhez 

becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. Ezt a célt szolgálja a kockázatprofil készítése, amelynek 

lépései: 

• A kockázatok súlyosságának becslése 

• Prioritási sorrend felállítása 

• A legfontosabb kockázatok kijelölése 

Egy kockázatprofil leírásakor az alábbi tulajdonságokat kell megadni: 

• A kockázat rövid megnevezése 

• A kockázat lehetséges oka 

• A kockázat következményei 

• Annak a valószínűsége, hogy a kockázat tényleg bekövetkezik 

• A kockázat hatására elszenvedett kár mértéke 

Egy kockázatprofilt ismertet a 2.5.4.1. táblázat. 

                                                           
78Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 
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2.5.4.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projekt egy panzió kibővítéséről szól. Megvalósítása szempontjából a finanszírozási forráshiány jelenthet 

bizonytalanságot. A beruházáshoz szükséges összeg 55 %-a saját forrásból, míg a többi része támogatásból lesz 

biztosítva. A projekt megvalósulásával kapcsolatos kockázatok minimálisak, a projekt meghiúsulásának 

valószínűsége minimális. 

Az azonosított kockázatokat az eddigiek során sikerült prioritási sorrendbe állítani. A tervezés feladata az, hogy 

meghatározzuk az egyes kockázatok kezelésének stratégiáját. Látható, hogy a megnevezés egy kicsit 

félreérthető, mivel itt nem arról van szó, hogy a kockázatot tervezzük meg, hanem a kockázattal kapcsolatos 

intézkedéseket határozzuk meg. 

5.5. Kockázatkezelési eljárások a gyakorlatban 

A kockázatkezelés menedzselésének számos eszköze és módszere van, így például: külső integráció, a 

felhasználó bevonása, belső integráció, gyakori team összejövetel, team motiváció, külső segítség bevonása, 

formális tervezés, hálótervezés, mérföldkövek, a felelősök kijelölése, formális kontroll, tény-eltérés elemzése. 

Ezeket a módszereket a tananyagunk további részében részletezzük. 
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Mi a helyzet a pénzügyi kockázatokkal? A projekt kockázatainak része a pénzügyi érzékenységvizsgálat. 

Például egy irodaház építésének projektjében79 az alábbi paraméterek megváltozására a projekt költségvetése 

érzékenyen reagálna: 

• Ha az épület tartósan alacsony kihasználatlansággal működik 

• Helyi ingatlanadót vezetnek be vagy megnövelik a mértékét 

• A magyarországi gazdasági helyzet tartós stagnálása 

• Téves árpolitika alkalmazása 

• Az üzemben tartási költségek indokolatlan megnövekedése 

• Bürokratikus akadályok (például hatósági engedélyeztetés) 

• Természeti akadályok a kivitelezés során (például fagykárok) 

• Pályázatunk hátrányos elbírálása 

• Az állami támogatások csökkenése 

Nézzük meg a fenti kockázatok kezelésének pénzügyi vonatkozásait! Hogyan lehet mérsékelni a felmerülő nem 

várt hatásokat? 

A fő kockázatkezelési szemléletmódok: 

• Időkorlátos erőforrás-tervezés: Az a felvetés, hogy a projekt teljesítési időtartama kötött, de az erőforrások 

korlátlanul rendelkezésre állnak. Ha az erőforrások egyik eleme is szűk keresztmetszetet okoz, az már 

zsákutca. 

• Erőforrás-korlátos tervezés: Az erőforrás korlátozott, következésképpen a teljesítési időtartamot alá kell 

rendelni az erőforrásoknak. Az időtartam és az erőforrások között kompromisszumot kell teremteni. 

Megoldásai közé tartozik: 

• Az időterv kritikus útjának rövidítési lehetőségei: Több és/vagy nagyobb teljesítőképességű erőforrás 

alkalmazása, amely a kritikus útvonal rövidítésének legegyszerűbb, de valószínűleg a legtökéletesebb módja 

is. 

• A kritikus tevékenységek felbontása több párhuzamos tevékenységre, vagyis az időterv tevékenységei közötti 

átfedések számának növelése, és ahol lehetséges, az átfedések mértékének növelése is. 

A kritikus tevékenységekben a hatékonyság növelése lehetséges: 

• Az erőforrás-kiegyenlítés lehetőségeinek optimalizálásával: A hullámzó erőforrásigény kiegyenlítettebb, azaz 

egyenletesebb lekötését igyekszik elérni, és így megvalósítani az időterv egyfajta optimalizálását. A nem 

kritikus tevékenységek csúszási időtartammal rendelkeznek, ezért elmozdíthatók az ún. teljes csúszás 

mértékéig, és ez nem kockáztatja a projekt időtartamát. 

• Költségtervezés: A költségbecslés az egyik legkritikusabb tevékenység. A projektek többsége az eredetileg 

tervezett költségkeret túllépésével valósul meg. Arra kell törekedni, hogy minél megbízhatóbb adatok, illetve 

módszerek segítsék a pontosabb költségkalkuláció kialakítását. 

Módszerei: 

(1) A paraméteres költségbecslés: a projektkialakítás korai fázisában végezhető el, amikor a projekt még csak 

körvonalaiban nyer megfogalmazást. A megvalósítandó projekteredmény bizonyos meghatározható paraméterek 

tekintetében megegyezik vagy közel azonos egy korábban már létrehozott olyan projekteredmény 

paramétereivel, amelynek költségei ismertek. 

                                                           
79Garaj Erika (szerk) – Bálint Tamás – Nagy Tamás: Környezetbarát irodaház építésének megvalósíthatósági esettanulmánya, 
Projektszemináriumi feladat, Edutus Főiskola, 2011. Oktató: Dr. Garaj Erika 
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(2) Tevékenységalapú költségbecslési eljárás: akkor végezhető el, amikor már elkészült a projekt tevékenységi 

struktúrája. Ebben az esetben a projektmegvalósítás egyes költségei képezik a becslési egységeket, közvetlen 

költségek határozhatók meg, ezért azok összegzése után célszerű az általános költségeket is számba venni. A 

becslést a tevékenységi struktúra vagy időterv alapján áll lehet elvégezni. 

– Bizonytalanságok miatti tartalékképzés: A tartalékkeretek kialakítását a bizonytalanságokból eredő 

kockázatok elemzési eredményei alapján végezzük el, és a tartalékkeretek nagysága álljon arányban a 

meghatározó kockázatokkal. Amikor egy tevékenység kapcsán tartalékkeret kialakítása indokolt, akkor azt 

mindig az érintett tevékenységhez rendeljük hozzá. Az egyes tevékenységek becsült költségeit és a hozzájuk 

tartozó tartalékkereteket kezeljük elkülönítetten az eltérő funkciójuk miatt. Ellenkező esetben a későbbiekben 

nem regisztrálhatóak a tartalékkeret felhasználásának körülményei és okai. 

5.6. Projektkrízis és kezelése 

A krízis valójában kezeletlen konfliktus(ok) miatt kialakuló súlyos vészhelyzetet jelent. A konfliktus80 pedig a 

személyek/csoportok közötti, érzelmi feszültséggel járó éles ellentét, amely céljaik megvalósításának 

különbözőségéből fakad. Például: 

• A projektvezető vagy projekttulajdonos személyében változás következett be, ami miatt a projekttagok 

bizonytalanságban vannak. 

• A projektfinanszírozás helyzete megromlik. 

• Megváltozhatnak a szabályozók (törvényi előírások). 

• Projekttagok gyors váltása. 

• Rossz vezetői döntések. 

A szervezetek életében egyre gyakoribb a krízisszituáció és a válságkezelés. Egy projektszervezetben akkor 

beszélünk krízisről, ha egy ügy a napi ügymenetben erőteljes változást idéz elő, illetve ha egy esemény életet, 

szociális jólétet, hírnevet, gazdasági stabilitást, környezeti egyensúlyt vagy kulturális integritást veszélyeztet. A 

krízisre jellemző, hogy váratlan, ezért meglepetést okoz, így nem áll rendelkezésre elegendő információ akkor, 

amikor kellene. Az események túlnőnek a projektszervezet reagálási képességén, az érintett vezetők 

menekülnének, ostromhangulat alakul ki, a normális döntéshozatali folyamatok felborulnak – de maga a helyzet 

véges, még akkor is, ha ciklikussá alakul. Hogy meddig fog tartani és mik lesznek a következményei, az a 

kríziskezelésen is múlik. 

 

2.5.6.1. ábra Forrás: Csipetnyiso.hu 2009.81 

A kríziskommunikáció a projektvezető felelősségi körébe tartozik. Eszköztárának részei: 

                                                           
80A konfliktuskezelési stratégiákat a 4.3.7. fejezetben ismerjük meg közelebbről. 
81http://www.csipetnyiso.hu/1262.kep.konfliktus 

http://www.csipetnyiso.hu/1262.kep.konfliktus
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• Címlisták (újságírók, szakértők, nyilatkozók névsora és elérhetősége) 

• Kommunikációs háttéranyagok (fotók, filmek,amikkel az érdeklődőket a cég hírnevét védve ki lehet 

elégíteni) 

• A kulcskérdésekre adható válaszok (mit kell tenni, mit tehetünk meg, és mit várnak el tőlünk, hogy 

megtegyük) 

• Naplók (ebbe kell feljegyezni, mikor, ki, kinek, mit nyilatkozott az ügyről) 

5.7. Projektfelfüggesztési helyzetek 

Projektfelfüggesztésről beszélünk, ha veszélybe kerül a projekt megvalósítása bármilyen olyan külső vagy belső 

kockázat miatt, amely kétségessé teszi a projekt kimenetelét. Ez egy olyan, projekten belüli bizonytalan időszak, 

amely a projekt identitásának megváltozásához vezet. Negatív és pozitív forgatókönyveket egyaránt figyelembe 

kell venni. 

 

2.5.7.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projektfelfüggesztés feloldásának folyamata figyelembe veszi a projekt újratervezésének lehetőségét, másik 

két alternatívaként pedig a projekt végleges leállítását vagy megszakítását. A két utóbbinak a folyamata 

összhangban van a projekt lezárásának folyamatával. 

Mit várhatunk a projektek felfüggesztéséről? 

• A projektkrízis vagy projektlehetőség feloldását 

• Az esetleges károk csökkentését 

• A lehetőségek optimalizálását 

• A sikeres folytatás megalapozását 

A projektfelfüggesztés kezdete a projektfelfüggesztés definiálása, a vége pedig a projektfelfüggesztés 

kommunikációjának befejezése. Az átfutási ideje több hét vagy hónap is lehet. 

Komplexitásukból és dinamizmusukból eredően a projekteknek nagy esélyük van a felfüggesztésre. Bár krízisek 

és lehetőségek gyakran fordulnak elő a projektek során, gyakorlati megoldásuk ritkán professzionális. A projekt 

sikeres végrehajtása érdekében professzionális változás- és válságkezelési kompetenciákra van szükség a 

projektek felfüggesztésének kezeléséhez. 

• Nagyfokú kreativitást és fegyelmet igényel. 

• A beazonosított gyengeségeket el kell távolítani, az erősségeket meg kell őrizni és ki kell terjeszteni. 

• Biztosítani kell a környezeti kapcsolatokat, újakat is létre kell hozni. 

Mára már léteznek kipróbált projektmenedzsment módszerek a projektfelfüggesztés elkerülésére és/vagy 

előidézésére. A lehetséges forgatókönyveket vázolja fel a következő ún. tölcsér ábra. 

 

2.5.7.2. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A forgatókönyv során elvégzendő feladatok közé tartozik az okok és kockázatok közötti kapcsolat elemzése, az 

alternatív megoldási stratégiák keresése, a projekt újratervezése, a projekt leállítása, a projekt megszakítása, 

esetleges projektfelfüggesztés kiterjedésének értékelése és a pótlólagos intézkedések megtétele szükség szerint. 

Az alkalmazott technikák része a korai felismerés (akár már gyenge jelek alapján is). Fentiek alapján három 

forgatókönyv felállítása lehetséges: a legjobb, ill. a legrosszabb esetre és a középső alternatíva. A szükséges 

stratégiákat és intézkedéseket a választott forgatókönyv szerint végre kell hajtani, hogy a nyomon 

követhetőséget és a siker mérhetőségét biztosítani lehessen. A projektfelfüggesztés feloldásának minősége 
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kizárólag a projektszervezet tagjainak egyéni kompetenciáján múlik. A projektfelfüggesztést feloldó folyamat 

leírását ábrázolja a 2.5.7.3. ábra. 

 

2.5.7.3. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A folyamat legfontosabb projektmenedzselési tevékenységei során: 

• A projektnek a környezetével fennálló kapcsolatait fel kell oldani. 

• Biztosítani kell az elért eredményeket. 

• Visszacsatolást és új iránymutatást kell nyújtani a projektszervezet tagjainak. 

• Informálni kell a releváns környezetet a megszakításról. 

• Meg kell tervezni a projekt újraindítását. 

• Gondoskodni kell arról, hogy a projektszervezet fontos tagjai a projekt újraindításakor is rendelkezésre 

álljanak. 

• A felfüggesztés utáni új projektszabályokat és értékeket szükséges megfogalmazni. 

5.8. Az eredmények értékelése és fenntartása 

A projekt értékelésének célja, hogy felmérjük a projekt sikerét és hatását. Az összefoglaló értékelésben az alábbi 

kérdésekre adhatunk választ Mező Ferenc (2002) alapján82: 

                                                           
82Mező Ferenc: Pályázatírás alapjai, oktatási anyag, 2002.; Forrás: http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf (Letöltve: 
2012.01.20.12:45) 

http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf
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• Sikeres volt-e a projekt? Mik voltak az erősségei és gyengeségei? 

• Milyen mértékben teljesítette a projekt vagy program az általános célkitűzés(eke)t? 

• Milyen haszna származott a résztvevőknek a projektből? 

• Az eredmények igazolják-e a projekt költségeit? 

• Lemásolható, illetve átvihető-e más területekre a projekt? 

Az értékelés kimenete szinte mindig egy hivatalos jelentés. A jelentések többsége a következő főbb részekből 

épül fel: 

• Háttér 

• Az értékelés módszere és felépítése 

• Kérdések 

• Mintavétel 

• Mutatók 

• Adatgyűjtés 

• Az értékelés eredménye 

• Következtetések (és ajánlások) 

Ajánlásokat is megfogalmazhat a szerződő szervezet az érdekeltek, illetve azok számára, akik hasonló céllal, 

hangsúllyal és szándékkal kívánnak projektet indítani. 

5.9. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

2.5.a.1. esettanulmány: Lakásfelújítási projekt83 

A jelenlegi kétszintes házunk tetőterének különválasztását, átalakítását, felújítását és konyhafülke, illetve 

fürdőszoba kialakítását és a szint lakhatóvá tételét tűztük ki célul. A térnövelés érdekében hoztuk meg a döntést, 

miszerint a tetőteret külön lakrésszé alakítjuk át. A családi ház elosztása és a belső tetőtérbe vezető 

lépcsőrendszer miatt ez jelenleg nem megvalósítható, ezért szükség van a lépcső megszüntetésére, illetve egyes 

terek csökkentésére vagy bővítésére. 

A projekt önmagában egységes, a szükséges változtatások az erre megfelelő szakember igénybevételével fog 

történni, illetve a munkák egy része saját kezűleg, családi segítséggel lesznek elvégezve. 

A projekt az innovációs (fejlesztési, változási) projektek közé sorolandó, mivel ezáltal a lakás értéke nő, és 

fizikai változáson, fejlesztésen megy keresztül. A családi ház teljes kihasználtsága nő. A tetőtér különválasztása 

még egy család számára biztosít külön lakrészt. 

A projekt közbülső céljai: A ház átalakítása, felújítása, a homlokzaton lévő nyílászárók cseréje, tetőtéri 

fürdőszoba és konyha fülke kialakítása, külön bejárati lehetőség kialakítása, belső lépcsőrendszer 

megszüntetése. 

Központi cél: A lakás problémamentes felújítása meghatározott idő alatt, költséghatékonyan, a meglévő 

pénzeszközök felhasználásával. 

Végső cél: Egy új, az alsó szinttől elkülönített lakrész kialakítsa, mely mind a két szinten élő család igényeit 

kielégíti. 

                                                           
83Garaj Erika (szerk.) – Molnár Adrienn: Lakásfelújítási Projekt, Projektszemináriumi feladat, Edutus Főiskola, 2011. 14 old. Oktató: Dr. 
Garaj Erika 
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A projekt-előkészítés szakasza: Megfelelő tájékozódás a szakemberekről, a szükséges anyagok áráról, illetve a 

munkavégzés költségeiről. Árajánlatok megkérése, a rendelkezésre álló megtakarításaink, egyéb 

pénzeszközeink összegzése. A saját kezűleg történő munkavégzés költségeinek felmérése. 

Elemzések: A pénzeszközünk összevetése a szakemberek által tett árajánlatokkal; elegendő lesz-e a meglévő 

összeg vagy szükséges kiegészíteni hitelintézettől felvett forrással. A kitűzött célokat meg tudják-e valósítani a 

kiválasztott szakemberek segítségével vagy sem, megfelelő-e számunkra az általuk tett árajánlat. 

Odaítélés szakasza: Döntést hozunk, hogy mely szakembereket választjuk a szükséges munkák elvégzésére. 

Illetve, hogy az általunk tervezett munkafolyamatokhoz szükséges alapanyagokhoz hol, milyen módon és áron 

jutunk hozzá. 

Fizikai megvalósítás: a szakemberek kiválasztása, időpontok egyeztetése, a munka összehangolása. Szükséges, 

hogy az időpontok ne csússzanak, illetve a munkafolyamatok ne torlódjanak, mindenki haladjon a rábízott 

feladattal. 

Utóelemzés: a projekt megállná-e a helyét a gyakorlatban. Nagyfokú együttműködésre van szükség mind a 

családtagok, mind a szakemberek között. Fel kell mérni, hogy a kiválasztott szakembereket és költségeiket, 

illetve a saját kezű munkavégzés költségeit valóban fedezi-e a meglévő pénzösszeg. 

Két projektváltozat merült fel. Az első változatban a természetes anyagok hangsúlyossága miatt valószínűleg 

drágább lesz az anyagköltség, míg a második változatban ez jelentősen alacsonyabb költséget jelentene. A 

fürdőszoba felszereltsége is drágább az első változatnál. Ellenben az első változatban a kültéri festés elvetésével 

nagy összeget meg tudunk spórolni. A két változat közül az elsőt választottuk. Miért? Az első változatban 

természetes anyagból készül a belső padlóburkolás, ami drágább, de értékállóbb. A külső festés és szigetelés 

elnapolásával jelentős költséget tudunk megspórolni, ez jelenleg nem szükséges beavatkozás. Így az itt 

megspórolt költséget más fejlesztésekre tudjuk fordítani. Emellett az első változat 100000 Ft-tal kevesebb 

költséggel jár. 

A munkafolyamat főbb interdependenciái a következők voltak: 

Tovagyűrűző interdependencia 

• Az általunk kiválasztott szakemberek nem tudják az előre vállalt időpontra elkészíteni a feladatokat, így 

szükséges külön-külön mindegyik szakemberrel előre leegyeztetni az időpontokat, illetve az egymásra épülő 

munkafolyamatokat megtervezni (pl.: az ablak cseréjét követi a festés, és azt követően jöhet a padlózat 

lerakása), egyeztetni a szakemberekkel, hogy mennyi időt vesz igénybe az adott munkaszakaszuk, és mikorra 

egyeztethető le a következő munkafázis időpontja. 

• Az általunk kiválasztott színű festékből készlethiány van, ezért még a munka elején ki kell választani azt, és 

megrendelni, hogy amikorra szükségünk lesz rá, a rendelkezésünkre álljon, vagy ha nem, akkor még tudjunk 

keresni máshol. 

• Nem kapunk színben olyan bútorokat, ami a kiválasztott ajtószínhez illik, ezért időben el kell kezdeni keresni, 

hogy találjunk megfelelőt. 

Szekvenciális interdependencia 

1.  Egyszerű szekvenciális: 

• Ha nem kap megfelelő mennyiségű ajtófestéket az asztalos, akkor nem lesz minden egyforma színű, ezért már 

előre ki kell számolnia, hogy mennyi festékre lesz szükség. 

• Ha nem kapunk elegendő színű egyforma falfestéket, akkor nem tudjuk egységesen a tervezett színnel 

kifesteni a lakást, ezért ebben az esetben is előre kell a számolást elvégezni, hogy mennyire lesz szükség. Az 

esetleges javításokat is bele kell kalkulálnunk. 

2.  Átfedéses szekvenciális: 

• Gondoskodnunk kell arról, hogy a festést előbb fejezzük be, mint hogy a burkoló elkezdené a munkát, mert a 

padlózat ez által tönkremehet, megsérülhet. 
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• Arra kell ügyelni, hogy az esetlegesen megrendelt bútorokat ne hozzák, csak akkor, ha már az ajtók készen 

vannak, a lakás ki van takarítva, és minden szükséges munka el van végezve. 

• Mivel a sarokkádat magunk vásároltuk meg, a lakásban kell lennie legkésőbb addig, amíg a vízszerelők 

kiérkeznek és nekikezdenek a munkálatoknak. 

Reciprok interdependenciák 

• Minden munkafolyamat előtt szükséges az egyeztetés és a pontos időkorlátok betartása, ellenkező esetben a 

munka feltorlódhat, így a határidő kitolódik, és még esetleg többletköltséggel, valamint többletmunkával is 

jár. 

• A kivitelezőkkel folyamatosan egyeztetni kell, és minőségi egyeztetést kell tartani, ne a legvégén derüljön ki 

például, hogy nem jó a fa minősége, vagy nem tetszik a színe. 

A technológiai folyamat interdependenciái: 

• Ha számunkra tetszik az elvégzett munka, akkor szükség esetén a jövőben is igénybe fogjuk venni a 

szakmunkások segítségét. 

• Ha jó az anyag minősége, a későbbiekben is ezekkel az anyagokkal fogunk dolgozni. 

Skála interdependenciák 

• Minden lépést el kell tervezni. 

• Minden részmunka költségét pontosan meg kell határozni. 

• Tudnunk kell, hogy miből gazdálkodunk. 

A következő bizonytalanságok merültek fel a projekt kapcsán: Biztosan olyan jó a fa minősége, amiből a padló 

készül, mint amilyet elvártunk? Biztosan olyan a megvásárolt festék színe az én lakásomban is, mint a festékbolt 

palettáján? Biztosan jól kötötték be a sarokkádat? Nem fog folyni a víz? Biztosan olyan paraméterekkel 

szállítják a bútort, ahogyan én kértem? 

5.10. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

Az ötödik lecke a projektkockázatokkal ismerteti meg a hallgatót. Az interdepedenciák és bizonytalanságok 

témaköre mellett sor kerül a kockázatkezelés tervezésére, valamint a projektkrízis és a projektfelfüggesztés 

problémakörének taglalására. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,80 óra. 

6. Modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

Az első lecke célja a monitoring és kontrolling projektbeli jelentőségének és gyakorlati alkalmazásának 

megvilágítása. A hallgatók megismerkednek néhány kontrollingeszközzel, a mérföldkövek és az indikátorok 

szerepével. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,20 óra. 

A második lecke a projekttervezés logikai keretmódszerének vizsgálatát tűzi ki célul. A projekt célrendszeréből 

levezetve tárgyalja a stratégiaválasztás szempontjait, és ismerteti meg a hallgatókkal a logikai keretmátrix és 

indikátorainak szerepét. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

A harmadik lecke célja a projektet megvalósító szervezet elemzési eszközeinek megismerése. A hallgatók 

projektpéldákkal illusztráltan tanulmányozzák a SWOT, 7S, COPS, PEST, STEEPLE és ezek kombinálásának 

lépéseit. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,40 óra. 

A negyedik lecke célja a főbb projekttervezési technikák és eszközök ismertetése, valamint alkalmazási 

lehetőségeinek bemutatása. E témakörön belül kerül sor a problémafa és célfa állítására, a hálótervezési és 

időütemezési eljárások, a kritikus út, a WBS, az erőforrások elemzésének és ezek informatikai támogatásainak 

bemutatására. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,80 óra. 
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Az ötödik lecke a projektkockázatokkal ismerteti meg a hallgatót. Az interdepedenciák és bizonytalanságok 

témaköre mellett sor kerül a kockázatkezelés tervezésére, valamint a projektkrízis és a projektfelfüggesztés 

problémakörének taglalására. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,80 óra. 

7. Oktatási segédlet 

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos fontosabb fogalmak és definíciók megtalálhatók a Fővállalkozók 

Magyarországi Szövetsége honlapján: 

http://www.fovosz.hu/doc/Fontosabb_PM_fogalmak.pdf 

Ingyenesen letölthető Gantt-szoftver: http://www.Ganttproject.biz/download 

Microsoft Project 2010. Demoverzió letöltése legális szoftverrel: 

www.filestube.com/m/microsoft+project+2010+serial 

A Project-Director program több mint 300 oldalas felhasználói kézikönyve itt érhető el: 

http://www.docstoc.com/docs/51111854/Felhasznlikziknyva-Project-Director-3.xx-verzikhoz 

http://www.fovosz.hu/doc/Fontosabb_PM_fogalmak.pdf
http://www.ganttproject.biz/download
http://www.filestube.com/m/microsoft+project+2010+serial
http://www.docstoc.com/docs/51111854/Felhasznlikziknyva-Project-Director-3.xx-verzikhoz
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B. függelék - Fogalomtár 

7S (hét „S”): A McKinsey cég tanácsadói által kifejlesztett modell egy remekül használható univerzális 

szervezetdiagnosztikai eszköz. Mozaikszó, elnevezését a modell struktúráját képező szavak angol megfelelőinek 

a kezdőbetűiről kapta (Strategy, Stucture, Systems, Style, Staff, Skills, Shared values). 

AKTÍV MÉRFÖLDKÖVEK: Akkor használjuk, amikor olyan külső tényező gyakorol hatást a projekt 

folyamatára, amely közelebbről nem ismerhető vagy modellezése nehézkes volna, bekövetkeztének időpontja 

azonban jól tervezhető. 

COPS: A szervezet elemzésének egyik eszköze. Négy dimenzióban elemzi a projektszervezetet, ezek: a kultúra, 

szervezet, emberek és rendszerek. A kezdőbetűkből összeállított mozaikszóval jelöljük magát a módszert: 

(C)ulture, (O)rganization, (P)eople, (S)ystems. 

FEDEZETI PONT: Azt a termelési mennyiséget jelöli, ahol az értékesített mennyiség fedezi a fix költségeket és 

a termékre eső változó költséget. 

INDIKÁTORTÍPUSOK: A mutatók olyan tényeket számszerűsítenek, amelyek a projektek nyomon követésére 

(monitoring) vagy értékelésére alkalmasnak minősülnek. Az indikátorok típusai a projektek egyes szintjeihez 

kapcsolódnak. 

INTERDEPENDENCIÁK: Ez alatt a projektfolyamat elemei közti kölcsönös függőségeket, valamint 

összefüggéseket értjük. Típusai: tovagyűrűző, szekvenciális (egyszerű, átfedéses), reciprok, technológiai 

folyamat és skála interdependenciák. 

KRITIKUS ÚT MÓDSZERE (CPM – Critical Path Method): Projektütemezési módszer, grafikus módon 

jeleníti meg a projekt feladatcsoportjait. E csoportok időpont szerint vannak rendezve, és nyilak segítségével 

láthatóak a közöttük lévő kapcsolatok. Így megállapítható, hogy melyik feladat kritikus hatású a projekt 

befejezésének határidejére. 

LÁTSZATTEVÉKENYSÉG: Olyan esetben alkalmazzuk ezt a jelöléstechnikai megoldást a hálótervezésben, 

amikor két eseményt nem köt össze valóságos (erőforrást igénylő) tevékenység, bár közöttük olyan összefüggés 

van, amelynek értelmében az egyik tevékenység nem kezdhető meg a másik befejezése előtt. 

LOGIKAI KERETMÓDSZER: A nemzetközi szakirodalom a LogFrame kifejezéssel jelöli, az Európai Unióban 

általánosan alkalmazott projektmetodika, amelynek felépítése könnyen érthető és lépésről lépésre jól nyomon 

követhető. 

MÉRFÖLDKÖVEK: A projektek természetes megvalósítási fázisaihoz tartozó „jelzőbóják”, amelyek 

valamilyen kulcsfontosságú eseményhez kötődnek (pl. projektfázisok lezárása, fontosabb döntési pontok). 

OVI: Objektív, igazolható mutatók (Objectively Verifiable Indicators), olyan mutatók, amelyek akkor 

igazolhatóak, ha különböző szakértők ugyanazokat a mutatókat tartanák mérvadónak. 

PARAMÉTERES KÖLTSÉGBECSLÉSI ELJÁRÁS: A projektkialakítási fázisban van nagy jelentősége, 

paramétereiben hasonló projektet veszünk alapul, s annak költségeiből indulunk ki. 

PASSZÍV MÉRFÖLDKÖVEK: A végrehajtási folyamat egy-egy jelentősebb állomására hívják fel a figyelmet. 

Ezekhez általában nem társul cselekvés, így erőforrásigény sem. 

PERT (Program Evaluation Review Technic): Egy tevékenység szemléletű időterv diagrammal ábrázolva. 

PEST: A szervezet elemzésének egyik eszköze. Mozaikszó, az analízis lényege négy aspektus vizsgálata: 

(P)olitical – politikai, (E)conomical – gazdasági, (S)ocial – társadalmi és (T)echnological – technológiai 

tényezők. 

PRECEDENCIA: Jelentése: elsőbbség. Az elsőbbségi (precedencia-) szabályok bármely struktúra 

kiértékelésének helyes sorrendjét írják elő. A kiértékelés során először mindig a magasabb precedenciájú elem 

értékelődik (pl. programozási nyelvek, gyógyszerkutatás, autógyártás). 
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PROJEKT-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER (PNYR): Feladata a szervezeti egységek által indított projektek 

nyilvántartása egyedi azonosításra szolgáló adatokkal. 

PROJEKTKOCKÁZAT: Olyan esemény, helyzet vagy körülmény, amely a projekt élettartama alatt bármikor 

bekövetkezhet, és káros hatással van a projekt sikerére oly módon, hogy megakadályozza a projekt 

célkitűzéseinek, eredményeinek (és minőségének) elérését és/vagy ütemtervének tartását és/vagy 

költségvetésének betartását. 

PROJEKTMONITORING: A projekt tervezése során meghatározott célok teljesülésének, vagyis 

végeredményben a megvalósulásnak a folyamatos nyomon követése. Ennek alapjául az előzetesen kitőzött célok 

számszerűsítése szolgál. 

QQTTP: Kritériumrendszer, a fejlesztési tevékenységekhez kötődő elvárásokat fogalmazza meg egy 

mozaikszóval: (Q)uantity- mennyiség, (Q)uality – minőség, (T)ime – idő, (T)arget group – célcsoport, (P)lace- 

hely. 

SMART: A projekt által elérendő céloknak és indikátoroknak 5 minőségi kritériumnak kell megfelelniük, ezek 

nevéből alkotott mozaikszó a SMART: (S)pecific – specifikus, (M)easurable – mérhető, (A)chievable/Available 

– hozzáférhető, (R)elevant/ Reliable – releváns, (T)ime-bound/Timely – időtartamhoz kötött. 

STEEPLE: A szervezet elemzésének egy eszköze. Mozaikszó, a politikán (political), a gazdasági (economic), a 

társadalmi (social) és a technikai eredményeken (technical) kívül a környezetgazdálkodási (environment), a jogi, 

(legal) és a képzésből (educational) fakadó követelmények számbavételére hívja fel a figyelmet. A PEST-

elemzés egy továbbfejlesztett változata. 

SWOT: A szervezet helyzetelemzésének egyfajta összefoglalása. A módszer elnevezése négy tényezőcsoport 

angol kifejezésének kezdőbetűiből képzett mozaikszó (S)trengths – erősségek, (W)eaknesses – gyengeségek, 

(O)pportunities – lehetőségek, (T)hreats – veszélyek. 

TEVÉKENYSÉGALAPÚ KÖLTSÉGBECSLÉSI ELJÁRÁS: Kész tevékenységi struktúra esetén alkalmazzuk, 

tevékenységekre lebontva készül a költségbecslés. Az egységárak alapján tartalékkeret biztosítására kerül sor az 

előre nem kalkulálható kiadások fedezésének érdekében. 

WBS: Work Breakdown Structure, magyarul feladatlebontási terv. A projektmenedzsment rendszeresen 

alkalmazott feladattervezési módszere logikus csoportokra bontja a teljesítendő feladatokat, és ezzel alapjául 

szolgál a projekt további tervezéséhez (például ütemezés, pénzügyi terv, erőforrás, kockázat tervezése). 
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3. fejezet - Projektterv készítése 

1. A projektterv készítésének általános szempontjai 

1.1. Általános felépítése1 

Ahhoz, hogy egy projektötlet megvalósulhasson, az ötlet alapos kidolgozása és megtervezése szükséges. A 

projektötlet egy fejlesztési elképzelés néhány fő jellemzőjét ismerteti néhány oldalnyi terjedelemben, míg a 

projektterv az ötlet alapos, műszakilag, jogilag, szervezetileg, pénzügyileg, gazdaságilag és az adott témának 

megfelelően szakmailag kidolgozott leírása. 

A projekttervezés folyamata tehát rendszeres visszacsatolásokat igényel. Ha eredeti elképzelésünkhöz képest a 

tervezés folyamán nem várt körülménybe vagy akadályba ütközünk, akkor muszáj visszamenni egy vagy akár 

több lépést is, és módosításokat kell végrehajtani a korábbi tervezési fázisokban. Egy ilyen akadály vagy feltárt 

kockázat rövid vagy középtávon a projektötlet teljes ellehetetlenülését is eredményezheti (például egy 

önkormányzati projekt esetén egy adott ingatlan tulajdonjogának rendezéséhez törvénymódosítás szükséges). 

Ilyenkor érdemes a fejlesztésre kiválasztott projektötletek körét újradefiniálni. 

A feladatok végrehajtására vonatkozóan többféle tervet készíthetünk el, amelyeket majd a projekt indításánál 

kell aktualizálni, de a terv szintjén a végrehajtásukra már most fel kell készülnünk. Ezeket tekinti át a következő 

táblázat. 

 

3.1.1.1. ábra Forrás: NFÜ honlapja 2010. 2 

Milyen részekből áll egy projektterv? Készítésének általános szempontjai közé soroljuk az alábbiakat: 

• Vezetői összefoglaló (témaválasztás, projektbesorolás) 

                                                           
1Az összegzés alapja: NFÜ: Projekttervezés – Ötlettől a projektig lépésről lépésre, NFÜ, Budapest, 2010.; Forrás: a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség honlapja: www.nfu.hu/download/3017/12_Projekttervezés.pdf 
2NFÜ: Projekttervezés – Ötlettől a projektig lépésről lépésre, NFÜ, Budapest, 2010.; Forrás: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: 
www.nfu.hu/download/3017/12_Projekttervezés.pdf 

http://www.nfu.hu/download/3017/12_Projekttervezés.pdf
http://www.nfu.hu/download/3017/12_Projekttervezés.pdf
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• Helyzetelemzés 

• A projekt logikai kerete 

• Projektváltozatok (probléma- és célelemzés) 

• Tervezett projektfázisok 

• Projektprofil és projekttulajdonosi profil 

A projektterv főbb speciális szempontjai között tartjuk számon a következő területeket: 

• Szerződéses stratégia 

• Pénzügyi tervezés 

• Műszaki megvalósíthatóság 

• Marketingterv 

• Projektstruktúra és tevékenység ütemezése 

• Területfejlesztési szempontok 

• Kiemelt projektek 

A projektterv egy lehetséges felépítését3 tartalmazza a következő ábra. 

 

3.1.1.2. ábra Forrás: Oliser 2001. 

A feladatlebontási struktúra (WBS) elkészítésével kezdjük, amely tevékenységlistát tartalmaz a korábban 

tárgyaltak alapján (lásd 2.4. fejezetben). Az erőforrás tervezésekor vesszük sorra az igénybevételt, az 

időtartamot, a költséget, a felelősöket és végrehajtókat. Következő lépés a logikai kapcsolatok meghatározása a 

megelőző és követő tevékenységek között. Ezután jön a mérföldkövek és a döntési pontok rögzítése. Az 

időtervezés során kerül sor a kritikus út nyomon követésére a külső időkényszerek figyelembe vételével. Fontos 

része a projekttervnek a kockázat elemzése (lásd 2.5. fejezet) és a kommunikációs terv (lásd 4.4. fejezet). 

1.2. Vezetői összefoglaló mint bevezető 

A vezetői összefoglaló a projektterv tömör tartami összefoglalását nyújtja. Ennek áttanulmányozása után az 

olvasónak (döntéshozónak) meg kell értenie a projektterv lényegét. Mivel ezzel találkozik először az olvasó, 

különösen ügyelni kell a lényegre törő megfogalmazásra, mert az összefoglaló olvasása során hozhat döntést az 

olvasó, hogy érdemes-e végigolvasnia a teljes projekttervet. Az összefoglaló az anyag elején szerepel, de csak a 

projektterv kidolgozása után lehet jól elkészíteni. 

                                                           
3Oliser László: A projektmegvalósítás módszertana és gyakorlata, Továbbképzési tananyag, Unitis Zrt. 2001. 43 old. (Külön köszönet a 
szerzőnek a tananyag és ppt-verziók rendelkezésre bocsátásáért.) 
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A terv részeinek a készítési sorrendjénél törekednünk kell arra, hogy az egyes részek egymásra épüljenek, és ne 

legyenek benne logikai bukfencek. Terjedelme ne legyen több egy oldalnál, de az jól strukturált legyen. Egy 

lehetséges felépítés lehet: 

• A projekt fő paraméterei (megnevezés, téma) 

• Indoklás (előzmények, jogszabályi előírások, pályázat) 

• Célcsoport 

• A projekt hosszú távú és közvetlen céljai 

• Elvárt eredményei 

• Projektfinanszírozási információk (igényelhető támogatás mértéke, intenzitása, összköltsége) 

• A projektben megvalósítandó tevékenységek bemutatása (vázlatosan) 

• Fő konzorciumi partnerek 

• A projekt időhorizontja, ütemezés és erőforrások 

Érdemes utalni arra, hogy a projekt tervezése során megtörtént a szervezeti, jogi és pénzügyi kockázatok 

felmérése, és kezelésükre külön terv készült. 

1.3. Témaválasztás 

A projektek témaválasztását befolyásoló legfontosabb belső tényezők között tartjuk számon a projektötletet 

megfogalmazó szervezet szükségleteit (piaci növekedés, stratégiai igény), a rendelkezésre álló erőforrásokat, a 

projektben érdekeltek körének szakmai érdeklődését és ambícióit. 

A projektlehetőségek felismerését nagyban elősegítik a projektfinanszírozási források (például pályázati 

kiírások) prioritásainak folyamatos nyomon követése, a meglévő kapcsolatrendszer és az érdekérvényesítési 

gyakorlat (lobbizás). 

Ezek alapján fogalmazzuk meg a konkrét projekttémát, amelyet a projektterv helyzetfelmérésre vonatkozó 

részében járunk körül. A későbbiekben a témából kiindulva térképezzük fel a projekttémát befolyásoló 

környezeti jellemzőket, a témában érintetteket és a lehetséges projektváltozatokat. 

Egy projekt témája lényegében a projektötlet általános terepe. A projektek tartalmi besorolása ez alapján 

történik. 

A 3.1.3.1. táblázatban egy példát látunk a téma, a projektötlet és a projektcél egymáshoz való viszonyára. 

 

3.1.3.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

1.4. Projektbesorolás 
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A projekt besorolása több szempontból lehetséges. A korábban részletesen bemutatott4 projekttipológia alapján 

rögzítenünk kell a projekt: 

• témáját; 

• összetettségét; 

• kezdeményezőjét; 

• időtávját. 

Példaként nézzünk egy projekttervből vett részletet. Forrásként a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(TÁMOP) által finanszírozott „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” projektet5 

vesszük. 

Tartalom szerinti besorolás: szervezetfejlesztési projekt 

A projekt hosszú távú célja kettős: egyrészt hozzájárul a Szent István Egyetemen (SzIE) folyó 

szervezetfejlesztéséhez, másrészt az intézményi szolgáltatások javításával segíti a versenyképes, modern 

szolgáltatásokat nyújtó belső egyetemi környezet megteremtését. 

Komplexitás szerinti besorolás: mikroprojekt, ezen belül rövidebb időtartamú, összetett 

Az egyetem minden karán megvalósul egy egységes alapokon nyugvó (nyílt forráskódú szoftverekkel és 

összekapcsolt adatbázisokkal) egyetemi Diplomás Pályakövetési és Alumni Rendszer, amely kapcsolatban áll a 

projekt során létrehozandó e-portfolió rendszerével. A projekt részeként létrejön az egyetemi Karrieriroda 

szervezete, komplex hallgatói humán szolgáltatásokkal. A tehetséggondozási szolgáltatások terén az egyetem 

létrehoz egy informatikai keretrendszert az egyetemi mentori, tutori szolgáltatások számára, ahol lehetőség 

nyílik a jelenleg karokhoz kötődő tehetséggondozás mellett a tudományterületenkénti koordinációra is. 

Kezdeményező szerinti besorolás: vegyes projekt 

A projekt megvalósításában külső közreműködők (Gödöllői Volt Diákok Baráti Egyesülete) is részt vesznek, a 

finanszírozás EU-s forrásból valósul meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

(OKMT) felügyelete alatt. A pályázatban igényelhető támogatás mértéke: 40–100 millió Ft. A támogatás 

intenzitása: 90 %. Az elnyert támogatás összege: 94573133 Ft. A projekt összköltsége: 105081250 Forint. 

Időtáv szerinti besorolás: középtávú projekt 

A projekt megvalósításának tervezett időtartama: 24 hónap, 2009. október 1. és 2011. szeptember 30. között. A 

vállalt kötelező fenntartási időtartam: 5 év – 2011.október 1. és 2016. szeptember 30. között. 

1.5. A projekt logikai kerete 

Az Európai Bizottság az 1990-es években vezette be a PCM (Project Cycle Management) módszertant, mint 

követendő logikai keretet. Ennek kifejlesztésére és bevezetésére azért került sor, mert a megvalósított projektek 

értékelése során számos hiányosságra derült fény. A projektek jelentős része nem hozta meg a várt 

eredményeket, és egyértelművé vált, hogy a problémák a legtöbb esetben tervezési hiányosságokra vezethetőek 

vissza, vagyis: 

• nem tervezték meg megfelelően a végrehajtás nyomon követését, ellenőrzését, a dokumentálás rendszerét; 

• nem mérték fel a kockázatokat, és nem készültek fel megfelelően a változások, krízishelyzetek kezelésére; 

• nem mérték fel az eredmények hosszú távú fenntarthatóságának feltételeit; 

• nem volt visszacsatolás: a kudarccal végződött projektek tanulságait nem hasznosították; 

• a megvalósítás során nem vették kellőképpen figyelembe a célcsoport érdekeit. 

                                                           
4Lásd 1.2. fejezetben. 
5A Magyar Internetes Agrár Alkalmazott Informatikai Újság honlapja alapján: http://miau.gau.hu/miau/133/tamop_kiv_hu.doc 

http://miau.gau.hu/miau/133/tamop_kiv_hu.doc
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A tervezésre és megvalósításra vonatkozó módszertan bevezetésének szükségességét és várható hasznát röviden 

az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 

3.1.5.1. ábra Forrás: Farkas és mts. 2009 

Minden szervezet esetében követendő logikai keretek: 

• A ciklus meghatározza a legfontosabb döntéseket, az információs követelményeket és a felelősségi köröket 

minden egyes szakaszra vonatkozóan. 

• A cikluson belüli szakaszok progresszívak – egy új szakaszhoz csak az előző szakasz teljesítése után lehet 

sikerrel hozzákezdeni. 

• A cikluson belüli értékelés célja az, hogy a már végrehajtott projektek tapasztalatai beépüljenek a jövőbeni 

programok és projektek tervezésébe. 

• Az egyes szakaszok részletes tartalma – projekttől függően – szervezetenként eltérő lehet az eljárások 

különbözősége miatt. 

1.6. Projektváltozatok 

A projekt során megfogalmazott előfeltevéseket egyesével mérlegeljük: milyen teljesülési feltételeik vannak, és 

azok milyen következményekkel járnak. A projektváltozatok lényegében megfelelnek a logikai keretrendszerből 

levezethető stratégiaváltozatoknak. Ezeknek a következő kiválasztási szempontoknak kell megfelelniük: 

• Illeszkedik a projekt alapelveihez és értékeihez, azaz semmiképp sem ellentétes a projektet megvalósítók 

további céljaival. 

• Biztosított a megvalósító számára a szükséges tudás és információs háttér, valamint a technikai feltételek. 

• Biztosítottak a pénzügyi források, azaz a szükséges saját erő rendelkezésre áll, és az elérhető támogatási 

programok valamelyikében a megvalósítás támogatható. 

• Hatékony, azaz adott idő alatt a befektetett erőforrások ezen az úton hozzák a legnagyobb eredményt, illetve a 

befektetett erőforrások arányban állnak az eredményekkel. 

• Húzó hatással rendelkezik, azaz a megvalósítás a projekt más alrendszerében is előrehaladást vált ki. 

A projektváltozatok értékelésekor – egy-egy megvalósíthatósági tanulmányon belül – sor kerül az előnyök, a 

hátrányok és az erőforrások (költség, idő, ember) végiggondolására. Ennek részei: 

• A projekttermék (szolgáltatás, fejlesztés) leírása 

• A piac leírása 

• A technológia ismertetése 

• A fontosabb termelési tényezők hozzáférése 

• A költségek és az elérhető hozamok becslése 

• Megtérülés 

• Hosszú távú hatás 

Esetenként sor kerülhet az egyes változatokat összehasonlító hatásútvonal-térkép elkészítésére. A 

projektváltozatok közötti választás indoklással együtt történik a fenti szempontok alapján. 

1.7. Projektfázisok 
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A projektterv része a projektfázisokban végzendő tevékenység leírása a konkrét projektre vonatkoztatva. A 

projektfázisokat az 1.5. fejezetben már áttekintettük, most nézzünk meg egy konkrét projektpéldát. 

A projekt alapötlete egy meglévő társasházkezelői vállalkozás továbbfejlesztése. 

Két projektváltozat merült fel: Az első változatnál a szolgáltatás, a társasházkezelés minőségének javítása a cél 

több eszköz segítségével (az elérhetőség növelése, a honlap fejlesztése, saját szerelőcsapat alkalmazása, 

munkaerő-felvétel) az elégedett ügyfelek és a jó hírnév kialakítása érdekében. A másik változat a 

társasházkezelő cég ügyfeleinek bővítésére irányul, azaz a már meglévő 26 lakóház mellé további 4 felvétele. 

A változatok közül az elsőre esett a választás a várható hatás (magas színvonalú szolgáltatás, elégedett ügyfelek, 

stabil piac) és a kockázatok (valamint erőforrások) mérlegelése után. 

Az első fázisra a költség, idő, minőség/eredmény paraméterek dominanciája jellemző. A projekt teljes költsége 

5765000 Ft. A megvalósítási idő körülbelül 2 hónap (2010. december 1-jétől 2011. február 1-jéig). A 

projektindítás fő tevékenységei és döntési pontjai (0. órai döntési pont): 

• A piac vizsgálata 

• A célpiac meghatározása 

• Üzleti terv készítése 

• Munkavállalók, szerelőhelység keresése 

A második fázisban kerül sor a projektstratégia kialakítására, a versenyeztetési forma kiválasztására. Az 

ajánlatbenyújtás lehetősége nincs előzetes minősítés megszerzéséhez kötve. Minden olyan vállalkozó jogosult 

ajánlatot benyújtani, amelyik a beruházótól az ajánlat kidolgozásához szükséges dokumentációkat megvásárolta. 

Tervezett megvalósítási idő: 2011. február 1-jétől 2011. április 1-jéig. Az előminősítés kiemelt kritériumai: 

referenciák, általános információk, szervezeti struktúra és stabilitás. Az értékelés formája: a műszaki 

információkat figyelembe véve, a pénzügyi kondíciók és a tervek tartalmának összevetése. A pályázatok közül a 

legkedvezőbb kerül kiválasztásra. 

A projekttervezés (odaítélés) fő tevékenységei és döntési pontjai (3 órai döntési pont): 

• Ajánlati felhívások 

• Ajánlatok értékelése 

• Partnerek (vállalkozók) keresése és kiválasztása 

• Szerződéskötések 

A harmadik fázisban részt vesz a projekttulajdonoson kívül a nyertes vállalkozó is, aki a rábízott felújítási 

munkálatokat végzi. Tervezett megvalósítási idő: 2011. április 1-jétől 2012. február 1-jéig. A teljesítés fő 

tevékenységei és döntési pontjai (6 órai döntési pont): 

• Engedélyek beszerzése 

• Felújítási folyamatok (belső burkolat) 

• Berendezések beszerzése, beszerelése 

Az utolsó projektfázisban kerül sor az értékelésre. A szolgáltatások bővítése mindenképp eredményre vezető 

folyamat. A projekt megvalósítása ugyan hosszú időt vesz igénybe, de a bevételi lehetőségek mellett ez 

elhalványul. Tervezett ideje: 2012. február 1-jétől március 1-jéig. Az utóelemzés fő tevékenységei és döntési 

pontjai (9 órai döntési pont): 

• A tapasztalatok elemzése 

• A lakók elégedettségének felmérése 

• A profit és egyéb jövedelmezőségi mutatók elemzése 
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1.8. Projektprofil és projekttulajdonosi profil 

A PROJEKTPROFIL a projektre jellemző interdependencia-típusokat6 és a bizonytalanságok elemzését jelenti. 

Vizuálisan jeleníti meg a projekt karakterisztikájának értékeit és a projekt keresztmetszetét. Ez alapján kerül sor 

a projekt sajátosságaihoz leginkább illeszkedő projektszervezet kiválasztására. Egy alkalmazási példát mutat a 

következő ábra. 

 

3.1.8.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Az egyes projektjellemzőkhöz megfelelő számértéket rendelünk 1–5 között, az intenzitásnak megfelelően, ezt 

bejelöljük és megrajzoljuk a profilvonalat. 

Például a projektterjedelme lehet 1: részleteiben is eldöntött, ahol változás nem várható, vagy 5: 

nagyvonalakban eldöntött és rögzített, nagyobb mértékű változásra kell számítani. A projektcélok lehetnek 1: 

egymástól függetlenek vagy 5: egymásra épülőek. A teljesítési ciklus (mint tovagyűrűző interdependencia) lehet 

1: egyszerűbb projekt vagy 5: összetett projekt. A projekt újszerűsége lehet 1: ismert és már kipróbált vagy 5: új 

ipari körülmények között még nem próbált technológia. A projektbehatárolás teljessége, mértéke 

(bizonytalansága) lehet 1: részleteiben megfogalmazott vagy 5: nagy vonalakban megfogalmazott. A teljesítés 

munkafolyamatainak újszerűsége lehet 1: ismert, kipróbált vagy 5: új, illetve újszerű. A jogszabályi, társadalmi 

és gazdasági környezet stabilitása lehet 1: stabil vagy 5: joghézagokkal teli. Az infláció mértéke a projekt fizikai 

megvalósításának időszakában 1: nem várható vagy 5: jelentős mértékű infláció jelezhető. 

A PROJEKTTULAJDONOSI PROFIL a projekttulajdonosra jellemző, a projekt teljesítésének vezetése 

szempontjából lényeges sajátosságok és az elsődleges projektcélokhoz kapcsolódó projekttulajdonosi 

érdekeltség elemzése alapján állítható fel. Az egyes jellemzőket 1–5 közötti értékskálán ábrázolva vizuálisan 

megjeleníthető a projekttulajdonosi keresztmetszet. Ez látható a következő ábrán. 

                                                           
6Lásd 2.5.2. fejezetben. 
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3.1.8.2. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Információkat hordoz a projekt gyakoriságáról a szervezetben, amely lehet 1: esetenkénti vagy 5: rendszeres. A 

projekttulajdonos jártassága a projektmenedzsmentben lehet 1: gyakorlatlan vagy 5: gyakorlott. A 

projekttulajdonos jártassága a projekteredmény működési folyamataiban lehet 1: nagy vonalakban ismert vagy 

5: teljes körű ismerettel bíró. A megtakarítás a tervezett költségekből (mint cél) lehet 1: elhanyagolható vagy 5: 

kiemelt cél. A tervezettnél rövidebb teljesítési időtartam lehet 1: elhanyagolható vagy 5: kiemelt cél. A tervezett 

minőségű paramétereknél jobb eredmény elérése szintén lehet 1: elhanyagolható vagy 5: kiemelt cél. 

1.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

Az első lecke a projektterv elkészítésének általános szempontjaira irányul. A témakörön belül megismerik a 

hallgatók a vezetői összefoglaló, a témaválasztás és projektbesorolás gyakorlati kérdéseit. Emellett képet kapnak 

a projekt logikai kereteiről, a projektváltozatok és projektfázisok projekttervbeli alkalmazásáról. A lecke 

részeként a sor kerül a projektprofil és projekttulajdonosi profil taglalására. A lecke elsajátításának becsült ideje 

2,60 óra. 

2. A projektterv speciális szempontjai 

2.1. Szerződéses stratégia és szerződéstípusok 

A beruházási projektekre jellemző úgynevezett külső projektekben a projektfeladatok megvalósítása valamilyen 

szerződéses alapon, külső megbízott partner bevonásával történik. Ez esetben a projektgazda szervezet 

legfontosabb dolga a szerződésstratégia kialakítása, mert az odaítélési döntéssel kell biztosítani a cégnek a 

szervezeti célok projekteredményekben való érvényesülését. 

A szerződési stratégia kiterjed a partnerek előzetes minősítési kritériumaira, az ajánlati felhívások 

megfogalmazására, az ajánlatértékelés módszerére és a majdani szerződés elemeire. Kritikusnak tekinthető ez a 

cikluselem a vállalat szempontjából, mivel a szerződési kötelezettségek felvállalása előtt még viszonylag kisebb 

veszteségekkel törölhető vagy módosítható a projekt. A projektstratégia eredményeként jön létre az a felelősség- 

és kockázatmegosztási struktúra, amely struktúra alapján a projektkialakítás fázisának eredményeként 

meghatározott elsődleges projektcélok a teljesítési szakaszban realizálódnak. A projektstratégia egy projekt 

teljesítési fázisával összefüggő felelősségek és kockázatok megosztásának eszköze, és mint ilyen, kialakítása az 

odaítélési szakasz meghatározó tevékenysége. Elemei és eszközei: 

a.) a szerződéstípus, 

b.) a pénzügyi elszámolási mód, 

c.) az előminősítés, 
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d.) a versenyeztetési eljárás. 

Két alapvető csoport között értelmezhető az allokáció7: 

• Projekttulajdonos: a szervezet, amely számára a projekteredmény létrehozása stratégiai célok eléréséhez 

szükséges 

• Teljesítést végző közreműködők 

A szerződéses stratégia eltérő eszközök segítségével valósítható meg, amelyek a primer projektcélok 

teljesülésével összefüggő felelősségek és kockázatok allokálásának eszköze. Szűkebb értelemben a 

szerződéstípus és a pénzügyi elszámolási mód olyan, tudatosan kialakított kombinációja, amely leginkább 

megfelel a projekt sajátosságainak, valamint a beruházó adottságainak és domináns céljainak. Tágabb 

értelemben a szűkebben értelmezett szerződésstratégia elemeinek, továbbá az előminősítési és a versenyeztetési 

eljárásoknak egy olyan, tudatosan kialakított rendszerbe foglalása, amelyben az előminősítési és a 

versenyeztetési eljárások a szűkebb értelemben vett szerződésstratégia minél optimálisabb kialakítását és 

realizálását szolgálják. Ilyen eszköz az alkalmazott szerződések típusa, amely a projekteredmény teljességével, 

minőségével, funkcióképességével és a kockázatok allokációjával teszi ezt. A pénzügyi elszámolások módja 

alatt a teljesítés költségkockázatainak allokációját értjük. A projektstratégia lehet: 

a) Egydimenziós stratégia: A pénzügyi elszámolást és szerződéstípust nem különbözteti meg. 

b) Kétdimenziós stratégia: Szerződéstípusokban gondolkodik. Ezen belül fő szerződéstípusok lehetnek: 

• Tradicionális típusú szerződések: Olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a projekttulajdonossal 

szemben több külső közreműködő között oszlanak meg a projekteredmény egészével és a teljesítés 

időtartamával kapcsolatos felelősségek és kockázatok a projektciklus teljesítési szakaszában. Minden egyes 

közreműködő csak saját munkacsomagjának határáig tartozik felelősséggel, ezért a projekttulajdonosra hárul 

a projekteredmény egészéért viselendő felelősség. 

• Kulcsrakész típusú: Olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a megrendelővel 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 projekttulajdonos számára csökken a kontroll és a befolyásgyakorlás lehetősége. 

• Menedzsment típusú: Olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a projekttulajdonos (megrendelő) és a 

közreműködők között egy sajátos további szereplő, a menedzsmentvállalkozó foglal helyet. Ez a sajátos 

közreműködő mintegy magára vállalja a tradicionális típusú szerződésből eredően a projekttulajdonosra 

háruló, a projekteredménnyel és a teljesítés időtartamával összefüggő felelősségek jelentős részét. 

A menedzsmentvállalkozó speciális közreműködő a projekttulajdonos és a teljesítést végző között. A 

projekttulajdonos nevében hoz létre jogi kapcsolatot, elsősorban a beruházási projektek esetén. 

A lehetséges közreműködők versenyeztetésének eszköze a TENDEREZTETÉS, amely azt az eljárási módot 

jelenti, ahogyan a szűkebben értelmezett projektstratégiához (szerződéstípus és pénzügyi elszámolási mód), 

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: 

• nyílt 

• szelektív 

• kétszintű 

• meghívásos 

Az első hármat szokás együttesen nyilvános versenyeztetésnek, míg az utolsót zártkörű versenyeztetésnek 

nevezni. 

                                                           
7Allokáció jelentése: 1. valamely erőforrás szabad kapacitásának használatba vétele; 2. felosztás, szétosztás, juttatás 
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A nyílt versenyeztetés jellemzői: Elsődleges ismérve, hogy az ajánlatbenyújtás lehetősége nincs előzetes 

minősítés megszerzéséhez kötve. Minden olyan vállalkozó jogosult ajánlatot benyújtani, aki a beruházótól az 

ajánlat kidolgozásához szükséges dokumentációkat (az ajánlati kiírást) megvásárolta, mivel minden potenciális 

ajánlattevő alkalmassága adottnak tekintett. 

Meghívásos (zárt) versenyeztetés jellemzői: Az ajánlatkérés előzetes minősítéshez kötött meghívás alapján 

történik, és csak a kiírást megkapó vállalkozók jogosultak ajánlatot benyújtani. 

A projekt során szerződő felek dokumentálják tevékenységüket, amely során a projektmegvalósítási munkák 

teljesítésével összefüggésben szabályozzák a felek magatartását, jogait és kötelezettségeit. A szerződéses 

dokumentációk prioritási sorrendben történő felsorolását tartalmazza a felek közötti szerződéses megállapodás 

is. 

2.2. Pénzügyi terv és elszámolási módok 

A pénzügyi terv (költségvetés) a tervezési folyamat során, a körülmények ismeretében meghatározott becslés. 

Tökéletesen pontos költségvetést szinte lehetetlen készíteni – az viszont jogos elvárás, hogy plusz-mínusz 10 

százaléknál nagyobb eltérés ne legyen az egyes tételeknél. A pénzügyi terv valójában a projekt leíró részeinek 

„beárazása”. Az egyik legkomolyabb hiba, amit egy pénzügyi tervben elkövethetünk, hogy a projektterv és a 

költségvetés nem áll összhangban. A projektmegbízók és bírálók gyakran találkoznak olyan hibával, hogy a 

pénzügyi terv hosszan részletezi a civil szervezet által majdan nyújtandó szolgáltatásokat, és csak a 

költségvetésből derül ki, hogy egy munkatárs fizetésére vagy egy számítógép beszerzésére kér támogatást. 

A projekt pénzügyi elszámolása során 3 fajta közül választhatunk: árbázisú, célbázisú, illetve költségbázisú 

elszámolás. 

• Az árbázisú elszámolás során előre megállapított összeget fizet a vállalkozónak, ebből következően a 

megvalósítás során a költségekben bekövetkező változások kockázatait, illetve azok következményeit a 

vállalkozó viseli. 

• A költségbázisú elszámolás esetén előzetesen rögzítésre kerül a bekerülési összeg néhány százalékát kitevő 

ún. díj, amely fedezetet nyújt a vállalkozó általános költségeire és a nyereségére, a projekt pénzügyi 

kockázatait a projekttulajdonos viseli. 

• A célbázisú elszámolás esetén a vállalkozó járandóságának mértékét oly módon határozzuk meg, hogy az 

előre rögzített célkitűzéshez viszonyítva milyen teljesítést ér el. 

2.3. Műszaki kivitelezés8 

A projektterv megvalósíthatósági szakaszában kerül sor a műszaki jellemzők, a nyújtott szolgáltatások és 

kapacitások bemutatására. A projekt irányulhat prototípus gyártására, konkrét műszaki megoldások 

(technológiák) kifejlesztésére, beruházásra (épület, kiállítótér kialakítására) és más, kifejezetten műszaki 

tevékenységek kivitelezésére. Ilyen esetben a kivitelezési tervdokumentációk több részből állnak, fő 

alkotórészei az alábbiak lehetnek: 

• Címlap 

• Tartalomjegyzék 

• Aláírólap 

• Tervezői nyilatkozat 

• Szöveges dokumentáció 

• Mellékletek 

                                                           
8Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata: Kivitelezési dokumentációk tartalmi követelményei hírközlési és 

informatikai alkalmazás vezetékes hálózataihoz a 191/2009 (IX 15.) kormányrendelet értelmében, 2010. december, 26 old.; Forrás: a 

Magyar Mérnöki Kamara honlapja: http://mmk.hu/wp-content/uploads/2010/12/A-kiviteli-tervek-tartalmi-k%C3%B6vetelm%C3%A9nyei-
2010-02.pdf 

http://mmk.hu/wp-content/uploads/2010/12/A-kiviteli-tervek-tartalmi-követelményei-2010-02.pdf
http://mmk.hu/wp-content/uploads/2010/12/A-kiviteli-tervek-tartalmi-követelményei-2010-02.pdf
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• Rajzos dokumentumok (látványtervek, installációk) 

• Kapcsolódó tervek jegyzéke 

• Egyéb előírások, ajánlások 

A műszaki leírásban ki kell térni az előzményekre, meg kell határozni a feladatot, fel kell sorolni a 

rendelkezésre álló alapadatokat, a megrendelői előírásokat, utasításokat és irányelveket. Mindig figyelembe kell 

venni a szabványokat és a gyártók által kiadott szerelési kézikönyveket is. Konkrét utalás és hivatkozás kell 

(például x táblázat, vagy y függelék, z számú rajz) azokra az információkra, amelyek a tervhez tartoznak. A 

tervdokumentáció műszaki leírásában és kiegészítő dokumentumaiban egyértelmű, világos leírást, 

magyarázatot, utasítást kell adni az építéshez, a szereléshez, a beállításokhoz, az installációhoz és az üzembe 

helyezéshez. Példaként egy hazai aktuális projekt látványtervét láthatjuk a következő képen. 

 

3.2.3.1. ábra Forrás: Potzner Ferenc – Közti Zrt. 2011.9 

Külön kezelendő a beruházási projektek köre, ahol a létesítmény jogi (tulajdonjogi) környezetét, a létesítés 

alapjául szolgáló ingatlanok, az érintő egyéb közművek és létesítmények viszonyát külön jogszabályok 

határozzák meg. Ez vonatkozik a létesítmény műszaki megvalósíthatóságának körülményeire, módjára és 

üzemeltethetőségére is. A kiviteli terv akkor felel meg a céljának, ha az abban foglaltak megvalósíthatók, 

kivitelezhetők a tervezett módon. A szöveges tervdokumentumnak elsősorban az a feladata, hogy megvilágítsa a 

terv minden részletét, magyarázatot és segítséget adjon a megvalósításhoz, és bizonyítsa a tervezési eljárások 

meglétét, helyességét. Feladata továbbá, hogy a rajzban nem közölhető információk is egyértelműen 

megjelenjenek. 

Emellett tartalmaznia kell az általános munka- és egészségvédelmi követelményeket, valamint a tervezett 

műszaki megoldással együtt járó, környezetkárosító hatást is magával hordozó technológia részletes bemutatását 

egy külön környezetvédelmi tervben. Elvárás, hogy legyen útmutatás a környezetre káros anyagok, hulladékok 

elkülönített kezelésére, tárolására, megsemmisítésére vagy begyűjtésére. 

2.4. Marketingterv 

A marketingterv nem más, mint egy alaposan körüljárt, jól megírt jelentés. A marketingterv alapvetően: 

• Arra ösztönöz, hogy megfigyeljük, leírjuk, kiértékeljük és maradéktalanul megértsük a múltbeli 

projektmarketing-döntések eredményeit; 

• Rákésztet, hogy kifelé is tekintsünk annak érdekében, hogy tökéletesen tisztában lehessünk a piaci 

viszonyokkal, amelyben mozgunk; 

• Jövőbeli célokat vázol fel, és irányt ad a jövőbeli marketingtevékenységeinknek, melyeket egy 

projektszervezeten belül mindenkinek meg kell értenie és a tőle telhető legjobban támogatnia; 

                                                           
9http://mno.hu/interju/egy-rossz-alom-utan-ebredezik-a-varkert-bazar-1031458 

http://mno.hu/interju/egy-rossz-alom-utan-ebredezik-a-varkert-bazar-1031458
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• Kulcsszerepe van abban, hogy megfelelő finanszírozási eszközök legyenek a kézben a jövőbeli tervek, 

kezdeményezések elindításához vagy folytatásához. 

Minden marketingtervnek választ kellene adnia a következő kérdésekre: Miben kivételes, páratlan a 

projekttermékünk vagy szolgáltatásunk? Kik tartoznak a célcsoportunkhoz? Kik azok, akiket érinthet a 

projektünk potenciális felhasználóként? Mit akarnak a megbízóink és a célcsoportunk (ügyfeleink), mire van 

szükségük? A projekttermékünk milyen igényt elégít ki? Miért támogassák ügyfeleink a projektünket? A 

marketingterv összetevői a következők: 

• Tervezés 

• Megvalósítás 

• Ellenőrzés 

• Kiértékelés 

Az összetevők tervezése során nemcsak azt kell leszögeznünk, hová tartunk, mi a célunk, hanem azt is, hogy 

jelenleg hol tartunk. Tisztában kell lennünk erősségeinkkel ugyanúgy, mint gyengeségeinkkel. Ismernünk kell 

az aktuális e-kereskedelmi tendenciákat, a jelenlegi és leendő érintettjeinket. 

A tervezés után jutunk el a marketingterv „megvalósítás” részéhez, mely azt tartalmazza, hogy milyen módon 

kívánjuk elérni az általunk kitűzött célokat (lásd részletesen a 4.5. fejezetben). 

A megvalósítást mindig ellenőrzés követi. Ez minden tervnek része kell, hogy legyen. Ennek segítségével 

biztosítható, hogy valóban oda jutunk el, ahová terveztük, úgy érjük el a célt, ahogyan elképzeltük. A tervezés 

során feltételezett körülmények a megvalósítás során megváltozhatnak, ezért könnyen előfordulhat, hogy menet 

közben szükséges lesz változtatni a terven. 

A kiértékelés során arra keressük a választ, hogy honnan tudhatjuk, hogy eljutottunk oda, ahova akartunk. Az 

eredmények felmérése lehetőséget ad a hibákból való tanulásra, a sikeres elemek továbbvitelére. A kiértékelés a 

következő helyzetelemzéshez ad hasznos információkat. 

Milyen előnyök származnak a marketingtervből? 

• A projekttevékenységek koordinációja jobb lesz. 

• Meghatározza a várható projektfejlődést. 

• Növeli a szervezetnek a változásra való felkészültségét. 

• Minimalizálja az előre nem látható eseményeket. 

• Redukálja a konfliktusokat azzal kapcsolatban, hogy merre haladjon a projekt. 

• Elősegíti a hatékony kommunikációt. 

• Rákényszeríti a projektvezetést, hogy szisztematikusan előre gondolkodjon. 

• Az elérhető források jobban lesznek hasznosíthatóak. 

• A terv keretet biztosít a működés folyamatos áttekintéséhez. 

• A stratégiai terv rendszerezettsége a projekt (beruházás) jobb megtérülését eredményezi. 

2.5. Projektstruktúra és a tevékenység ütemezése10 

A projekt keretében végrehajtandó feladatok meghatározása nem egyszerre, hanem több lépésben történik. Ezt 

nevezzük projektstruktúratervnek, ami definíció szerint a projekt elemei közötti lényeges kapcsolatok 

                                                           
10Az összefoglalás alapja: Átfogó szervezetfejlesztés Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, ÁROP-1.A.2-2008-0048 projekt, 

Projektmenedzsment tanulmánya, Budapest, 2009. december, 63 old.; Forrás: Algyő honlapja: http://www.algyo.hu/adat-
strategiak/AROP/projektmenedzsment.pdf 

http://www.algyo.hu/adat-strategiak/AROP/projektmenedzsment.pdf
http://www.algyo.hu/adat-strategiak/AROP/projektmenedzsment.pdf
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összessége, amely az utolsó lépésben az egy ember vagy egy csoport által önállóan elvégezhető ún. 

munkacsomagot adja. Ezekhez a munkacsomagokhoz kell erőforrásokat rendelni, elvégzésüket ütemezni, 

költségeiket megbecsülni és a határidőket megállapítani, vagyis ezek lesznek a hálótervben a „tevékenységek”. 

A projektstruktúraterv egy lényeges tervezési eszköz, melyből a későbbiek során az összes további tervet 

levezethetjük. Ezt nevezzük WBS11feladatlebontási struktúrának, amivel már a 2.4. fejezetben részletesen 

foglalkoztunk. Most a projektstruktúra speciális típusaira térünk ki: 

• Objektumorientált projektstruktúra és ütemezés: Az egész projekt kizárólag a műszaki alkotóelemek alapján 

tagolódik, és erősen emlékeztet egy termék- vagy rendszerstruktúrára. A WBS nemcsak műszaki, hanem 

adminisztratív feladatokat is tartalmaz, ezért tisztán objektumorientált felbontástól, ha lehet, tekintsünk el. 

• Funkcióorientált projektstruktúra és ütemezés: Itt a feladatokat funkciók szerint tagoljuk. Ilyen felosztás 

például a fejlesztés, a gyártás, az értékesítés. Ez nem a projekt vagy termék alkatrészeire irányul, hanem az 

egyes tevékenységi területekhez. Jól alkalmazható fejlesztési feladatok esetén. 

• Vegyes orientációjú tevékenységstruktúra és ütemezés: A gyakorlatban általában a kettő kombinációja 

használatos. Hogy mely szinten melyik típus alkalmazása történjen, az elsősorban a projektfeladattól függ. 

Minden további tervezési szint kiindulási alapja a projektstruktúra, például a határidőtervezésnek, az 

eszközfelhasználás tervezésének, a költségtervezésnek és a későbbi projektellenőrzésnek. 

2.6. Területfejlesztési koncepció12 

A különféle politikai és gazdasági megközelítések a területfejlesztés más-más oldalát hangsúlyozzák, de 

vitathatatlan, hogy a speciális projektek jelentős része valamilyen területfejlesztési körbe tartozik. A projektek 

alapjául szolgáló területfejlesztési koncepciót vázoljuk fel a hazai jogszabályok alapján. Az 1996. évi XXI. 

törvény13 szerint a területfejlesztés és területrendezés célja: 

• az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés 

feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és 

környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása; 

• a főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti 

– az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló – 

jelentős különbségek mérséklése; 

• és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása. 

A területfejlesztés egy folyamatos tevékenység, amely a hátrányos helyzetű területek állami, közösségi (EU) 

támogatására épülve azokra irányul, akik önerőből képtelenek orvosolni problémáikat (szolidaritási, 

méltányossági kérdéskör). 

A 31/2007. (II. 28.) Kormányrendelet14 a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs 

rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól c. jogszabályban megteremti a projektek információs 

támogatását. Eszerint az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) feladata a 

térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújtani a kormányzati, regionális, térségi, 

megyei, kistérségi és egyéb térségi projekteknek a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és 

településrendezési tervek készítéséhez. Emellett a TeIR biztosítja a hazai projektekre, térbeli objektumokra, 

térségekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését. 

Az Európai Unió 2007-től a vidékfejlesztés eszközeinek jelentős részét elválasztotta a strukturális és kohéziós 

politikától és annak végrehajtásától, és azt a közös agrárpolitika alá rendelte. Az Európai Unióban újra 

felértékelődött a várospolitika jelentősége, amelynek hatására itthon is megkezdődött a városokkal (például 

pólus program, integrált városfejlesztési stratégiai projektek) és a településhálózattal való célirányosabb törődés. 

2.7. Kiemelt projektek 

                                                           
11Lásd: 2.4.2. fejezet feladatlebontási technikáit. 
12Faragó László: A területfejlesztés fogalmi rendszere, Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Budapest, 

2010.; Forrás: a TeIR honlapja: https://teir.vati.hu/fg/bevezeto.html 
13TeIR honlapja: https://teir.vati.hu/doc/1996_XXI_tv.pdf 
14TeIR honlapja: https://teir.vati.hu/doc/31_2007_TeIR_rendelet.pdf 

https://teir.vati.hu/fg/bevezeto.html
https://teir.vati.hu/doc/1996_XXI_tv.pdf
https://teir.vati.hu/doc/31_2007_TeIR_rendelet.pdf
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Mit nevezünk kiemelt projektnek? A hazai projektgyakorlat szerint a stratégiai fontosságú fejlesztési, beruházási 

elképzelések tartoznak e körbe. Ezekről a kormány nem pályázatok útján, hanem az adott fejlesztés fontosságát, 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) céljaihoz való illeszkedését mérlegelve egyedileg dönt, illetve 

tesz javaslatot az Európai Bizottságnak. A kiemelt projektjavaslatok beadásáról, a projektkiválasztás 

folyamatáról részletes tudnivalókat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közöl. 

A kormány által elfogadott kiemelt projektek támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges útmutatók és 

egyéb segédletek operatív programonként letölthetők. 2012 februárjában a következő kiemelt projektkiírások 

voltak elérhetők az NFÜ honlapján15: 

• Államreform Operatív Program (ÁROP) 

• Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

• Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 

• Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 

• Regionális Operatív Programok (ROP) 

• Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

• Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

Prioritás alapján megemlítünk példaként néhány projekttípust: 

Vidékfejlesztési projektek: A kiemelt projektek közé tartoznak a vidékfejlesztési projektek, amelyek a falusias 

térségek kapacitásainak folyamatos önfenntartó és fenntartható fejlesztésére irányulnak. A helyi közösség vagy 

a helyi települések vezetése a helyi adottságok ismeretében saját stratégiát alakít ki és valósít meg 

projektkeretek között. 

Hálózati együttműködésre irányuló projektek: Országos és regionális szinten elsősorban a földrajzilag szétszórt, 

kisméretű kapacitások egymást erősítő hálózatosodásának elősegítését jelenti, amelyben meghatározó elem a 

kisebb és nagyobb vállalkozások, a tudományos és szakmai szervezetek együttműködése. Például a Mobilitás és 

Multimédia Klaszter16 a hazai mobil- és multimédiás technológiák szereplőinek kutatás-fejlesztési kapacitásának 

összefogására jött létre 2007-ben. Jelenleg csaknem 30 innovációs projekt megvalósítása zajlik a keretei között, 

ezek összértéke mintegy nyolcmilliárd forint. 

Esélyegyenlőségi projektek: Az esélyegyenlőséget a munkahelyteremtéssel összekapcsoló szociális projektek 

elsősorban a helyi megoldásoknak kívánnak segítséget adni. Ahhoz, hogy a vidékfejlesztés valóban a helyiek 

ügye lehessen, munkaerő-piaci (önfoglalkoztatásra felkészítő) képzések támogatásával célszerű elérni, hogy 

helyben rendelkezzenek a megfelelő tudással. 

2.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

3.2.a.1. esettanulmány: Vízipipa projekt17 

Projektünk fő célja: Egy vállalkozás tevékenységi körének határozott időre történő kibővítése. 

Az 1986-ban alakult 6 fős kiskunfélegyházi vállalkozásunk, melynek fő tevékenységi köre a virág- és 

ajándékkereskedelem, bővíteni szeretné kínálatát, nemcsak viszonteladóként, hanem gyártóként is részt akar 

venni a piacon. Marketingkutatásunk és vásárlóink visszajelzései alapján arra jutottunk, hogy igény lenne 

vízipipák forgalmazására. Hosszas utánajárás után kiderült, hogy a megyében nem foglalkozik senki vízipipák 

gyártásával, sőt Magyarországon a legtöbb cég, ami forgalmazza ezeket a termékeket, importálja azokat. Így 

alapos mérlegelést követően megszületett a döntés. 2012 szeptemberétől kibővítjük vállalkozásunkat. Egyelőre 

határozott időre történik majd a gyártás egy vállalat megrendelésére. A karácsonyi árukészletet már a 

vízipipákkal szeretnék kibővíteni. A megbízás 4 hónapra szól. Elvégeztünk egy műszaki kivitelezésre vonatkozó 

                                                           
15NFÜ honlapja: http://www.nfu.hu/kiemelt_es_nagyprojektek 
16Bubrik Gáspár: Magyar Innovációs TechShow, 2011. június; Forrás: az Innotéka honlapja: 

http://innoteka.hu/cikk/magyar_innovacios_techshow_2011.78.html (Letöltve: 2011. 07. 23. 16:45) 
17Garaj Erika (szerk.) – Molnár Csaba: Vízipipa Projekt, Projektszemináriumi feladat, Edutus Főiskola, 2011. 12 old. Oktató: Dr. Garaj Erika 

http://www.nfu.hu/kiemelt_es_nagyprojektek
http://innoteka.hu/cikk/magyar_innovacios_techshow_2011.78.html
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megvalósíthatósági tanulmányt, és felmértük a lehetséges piaci fogadtatást is egy pénzügyi megvalósíthatósági 

vizsgálattal együtt. 

A TEVÉKENYSÉG MEGHATÁROZÁSA: Vízipipa előállításba és forgalmazásba szeretnénk kezdeni 

megrendelésre, egy már meglévő és jól működő, forgalmas helyen lévő üzletben. Ezek a termékek részben 

dekorációs, részben élvezeti cikknek minősülnek, amely az eddigi profilba is jól beleillik az ajándéktárgyak 

mellé. Egydarabos kiszerelésben értékesített késztermék a cél. 

SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK ÉS EZEK LOGIKAI-FÜGGŐSÉGI KAPCSOLATAI: Mindenekelőtt 

szükséges, hogy beszerezzük az engedélyeket ahhoz, hogy elkezdhessük a gyártást, és a cégünk tevékenységi 

körét is bővítenünk kell ahhoz, hogy értékesíthessük. Nem fontos megvárnunk a kézhez kapott engedélyeket, ha 

már megvan a bírálat, elkezdhetjük megkeresni azt a helyiséget, ahol az előállításhoz szükséges kisebb 

műhelyünket kialakítjuk. Miután megvan a helyiség, be kell szereznünk a gépeket. Első lépésben 

megpályáztatjuk a vízipipa összetevőinek gyártásához szükséges berendezéseket. Szükség van 

olvasztókemencére és merítő medencére, amik nagyobb kiadást jelentenek, ezért több árajánlat beszerzése 

szükséges. Van már elképzelésünk, hogy kik jöhetnek szóba, így egy zártkörű, meghívásos tendereztetésre 

kerítünk sort. Előre alaposan leinformálható céget szeretnénk felkérni beszállításra. A kiválasztást követően 

megkötjük a szerződést. Mihelyt elkezdődött az üzembe helyezés, a humánerőforrás-kiválasztásra fogunk sort 

keríteni. Ezt követi az alapanyag beszerzése, és indulhat is a gyártás. A termék minőségellenőrzésére egy külsős 

céget kérünk fel minden termék esetében. Az áruterítést az eddigi embereink végzik majd. Négy üzlettől vettünk 

fel megrendelést, amelyek a már említett megrendelő üzleti érdekeltségébe tartoznak. Egy szegedi, egy 

kecskeméti és két budapesti üzletbe fogjuk forgalmazni a vízipipákat. Előzetes számítások alapján a saját 

üzlettel együtt 5 üzletet kell majd ellátnunk napi 5 vízipipával, ez azt jelenti, hogy naponta 25 db-ot kell 

legyártanunk. 

ERŐFORRÁS-ALLOKÁCIÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGI IDŐTARTAMOK: Hatósági engedélyek beszerzése: 

(10 nap), Helyiség kiválasztása: (21 nap), Gépforgalmazó cégek megpályáztatása, szerződéskötés: (15 nap), 

Üzembe helyezés: (8 nap), Emberi erőforrás felvétele: (5 nap), Alapanyag-beszerzés: (3 nap), Gyártás: (85 nap), 

Minőségellenőrzés: (2 nap), Áruterítés: (3 nap) (A fentiekből esettanulmányunkban csak néhány szempontot 

ismertetünk.) 

Az ALAPANYAG BESZERZÉSE: Az alapanyag beszerzésénél nagyon óvatosnak kell lenni, mert széles a 

kínálat a magyar piacon. Célunk, hogy minőségi anyagokkal dolgozzunk, megfizethető áron. Milyen részekből 

áll egy vízipipa? 

• Kerámia: Ebbe kerül a dohány, majd a szénkonzol/alufólia és végül a tetejére a szén. Ebben a kiégetett 

agyagdarabban izzik a melasz. 

• Szélfogó, hőtartó sapka: Célja egyrészt a szél elleni védelem, továbbá a dohányra irányuló hő koncentrálása. 

• Tálca, tányér: A tálca egy vékony, kerek, fényes fémlemez a vízipipa felső részén. Erre kell a hőtartó sapkát 

tenni. Egyes magasabb típusoknál két tányér is lehet egymás alatt. 

• A pipa (nargile) teste: A belsejében egy csövön átmegy a még forró füst le az üvegtartályba. Ezt a belső 

csövet kell a kisebb tisztítókefével pucolni. 

• A szelep: Ennek segítségével cserélhető az üveg felső részében lévő füst, amennyiben kellemetlen íze van. 

Továbbá, ha belefújunk a szívókába, elősegíti a nyomás csökkentését, ugyanis ha túlságosan megnő a nyomás 

az üvegtartályban, az a vizet felnyomhatja a dohányra. 

• A szívóka csatlakozása: A tartályban lehűlt füst – egy, a pipa testének alján lehelyezett lyukon át – eljut a 

szívókába. A leggyakoribb hibák, hogy a tömítő gumi kilyukadhat vagy a szívóka nincs eléggé jól bedugva. 

• Az üvegtartály: Itt szűrődik át a vízen a füst, itt szűrődnek ki a káros anyagok, itt hűl le a füst. Minél hidegebb 

benne a víz, annál jobb. És minél nagyobb a tartály annál jobban is szűr. 

• A szívóka: Egy hosszú cső, egyes szívókákban van egy fémspirál is a jobb tartás érdekében. Minél díszesebb, 

annál hangulatosabb. 

Az anyaglista, amire szükségünk van, tehát a következő: üveg a tartályhoz, agyag a kerámiához és a nargile 

testhez, üvegfesték az üveg dekorációjához. 
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A szívókát és a csatlakozót, valamint a fémtálcát megvásároljuk. Ezen kívül számolnunk kell még azokkal a 

készletekkel, szerszámokkal, segédanyagokkal, melyek az üzem fenntartásához szükségesek. Elsődleges 

kalkulációnk alapján, mivel a vízipipák három méretben fognak készülni (kicsi, közepes, nagy), a következő 

anyagmennyiséget kell beszerezni: 

1000 db kis méretű vízipipához: 500 kg üveg, 200 kg agyag, 50 liter üvegfesték, egyéb beszerzendő kész 

alapanyagok: 1000-1000 db széltartó/hőfogó sapka, fémtálca, szívóka és szelep. 

1000 db közepes méretű vízipipához: 700 kg üveg, 250 kg agyag, 60 liter üvegfesték, egyéb beszerzendő kész 

alapanyagok: 1000-1000 db mint fent. 

1000 db nagy méretű vízipipához: 900 kg üveg, 350 kg agyag, 80 liter üvegfesték, egyéb beszerzendő kész 

alapanyagok: 1000-1000 db mint fent. 

GYÁRTÁS: A gyártás folyamatos lesz attól a naptól kezdve, hogy rendelkezésre áll mind az emberi, mind a 

technikai erőforrás. A számításaink alapján a kezdeményezés maga 4 hónapot köt le, mert a megrendelés ennyi 

időre szól, de a tényleges gyártási folyamat csak 85 napig fog tartani, hiszen ebbe a 120 napba bele kell 

kalkulálnunk a gyártást megelőző tevékenységeket is. 

MINŐSÉGELLENŐRZÉS: Amennyiben a későbbiekben is szeretnénk hasonló megrendeléseket kapni, 

elsődleges szempont a minőségi munka. Ennek érdekében és az ellenőrzés szakértelmére apellálva, megbízunk 

egy 5 fős csapatot, akik a 85 napos gyártási idő alatt három alkalommal, véletlenszerűen ellenőrzik majd az 

alkalmazottak és a gépek munkáját. Az ő honoráriumuk alkalmanként 50000 forintra rúg. 

ÁRUTERÍTÉS: A meglévő szállítóink végzik, vállalva a 3 napos kiszállítási határidőt. Ennyi idő fog eltelni az 

üzemből való kikerülés és az üzletekbe történő kihelyezés között. 

Végül: Projektoptimalizálásunk kapcsán az időtervezésnél felmerülő probléma volt, hogy 120 nap alatt nem 

tudjuk teljesíteni a 3000 vízipipa legyártását, csak abban az esetben, ha több munkaerőt alkalmazunk, és a gépek 

számát is növeljük. Megoldásként meghívtuk a megrendelő cégeket egy értekezletre. Végül abban maradtunk, 

hogy a határidőt kitoljuk 150 napra, viszont ebből adódóan (és mert az eredeti megállapodást sajnos nem tudjuk 

tartani), kötbért kell fizetnünk a megrendelőnek. Ez a megrendelt termékek értékének 10%-a. Így 450 forinttal 

kapunk kevesebbet egy vízipipáért. Végeredményként 4050 forintot kapunk minden legyártott termék után. Még 

így is jobban megérte, hogy kitoltuk a határidőt. Szerencsére, amikor a költségbecsléseket végeztük, az 

előírásoknak megfelelően felfelé kerekítettük az összegeket, nehogy túllépjük a költségkeretet. Általában a 

projektek költségbecslésénél ez szokott lenni a legnagyobb a probléma, és esetünkben is jól jött ez a 

projektmenedzsment-eszköz. 

2.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A második lecke célja a projektterv speciális szempontjainak bemutatása. A témakörhöz tartoznak a szerződéses 

stratégiatípusok és az elszámolási módok, a műszaki kivitelezés, a marketingterv, a projektstruktúra és a 

tevékenységütemezés. A hallgatók érintik a területfejlesztési koncepció és a kiemelt projektek kérdéskörét is. A 

lecke elsajátításának becsült ideje 2,40 óra. 

3. Megvalósíthatósági tanulmány 

3.1. A megvalósíthatósági tanulmány általános szerkezeti 
felépítése 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozóan számos kidolgozott módszertan létezik. Most 

általánosan foglaljuk össze18 a tanulmány készítésének lépéseit, célját és legfontosabb elemeit. 

A megvalósíthatósági tanulmány megjelölés alatt a különböző projektváltozatok közötti választáshoz szánt 

döntéstámogató eszközt értjük, amely a megvalósíthatóság komplex feltételeit és alternatíváit, továbbá a 

megvalósítás várható eredményeit elemzi részletesen projektváltozatonként. A megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítésének célja, hogy megfelelő információt nyújtson a döntéshozók számára a javasolt projekt 

                                                           
18Az összegzés alapja: Megvalósíthatósági tanulmány készítése, Széchenyi István Egyetem ETK, Győr, 2011.; Forrás: a SzIE honlapja: 
www.sze.hu/etk/_gyakorlat/51_megvalosithatosagi_tanulmany.doc 

http://www.sze.hu/etk/_gyakorlat/51_megvalosithatosagi_tanulmany.doc
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finanszírozásáról, elfogadásáról, módosításáról, illetve elvetéséről. A megvalósíthatósági tanulmány feladata a 

kiválasztott projekt megalapozottságának és életképességének vizsgálata. A tanulmány eredménye a javasolt 

projekt megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése. 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során két vagy több, az eredeti cél megvalósítását szolgáló 

projektváltozat meghatározása és összehasonlítása történik meg. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az 

alábbi lépéseket foglalhatja magában. 

0. lépés: A projektötletek kidolgozása 

1. lépés: A jelenlegi helyzet vizsgálata 

2. lépés: A szükséglet vizsgálata, amelyre a projekt reagál 

3. lépés: Alternatív megoldások elemzése 

4. lépés: A projekt megvalósításának elemzése 

5. lépés: Pénzügyi elemzés 

6. lépés: Környezeti, környezetvédelmi hatások elemzése 

7. lépés: Gazdasági-társadalmi hatások elemzése 

8. lépés: A projekt megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése 

Közben folyamatos konzultáció szükséges az érintett partnerekkel. 

A megvalósíthatósági tanulmány egy lehetséges felépítését találjuk a következő táblázatban. 
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3.3.1.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Projekt adatlap: A főbb projektadatokat tartalmazza, úgy mint a projekt címe, a megvalósulás helye, a 

projektgazda adatai, a projekt céljai, tevékenységei, outputok, eredmények, költségvetés, finanszírozás, időbeli 

ütemezés. 

Vezetői összefoglaló: A vezetői összefoglaló nem részletezi a megvalósíthatósági tanulmány egyes fejezeteit, 

hanem annak fő céljait, főbb elemeit és eredményeit emeli ki, továbbá tartalmazza a megvalósíthatósági 

tanulmány főbb megállapításait és következtetéseit. 

Az alkalmazott módszertan bemutatása: Bemutatja a tanulmány kidolgozása során alkalmazott konkrét 

módszereket és inputokat. 
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A szükségletek elemzése, lehetséges alternatívák: Bemutatja azon szükségleteket, amelyre a projekt reagál, 

valamint a lehetséges alternatívák összehasonlítását tartalmazza. 

A projekt bemutatása: A projekt hátterének, kontextusának, környezetének elemzése, a projekt közvetlen 

helyszínének bemutatása. 

A projektmegvalósítás részletes bemutatása: Ezen belül az érintettek köre, partnerség és együttműködés 

bemutatása, a projekt célrendszere, a végrehajtandó konkrét tevékenységek, indikátorok, költségvetés, 

finanszírozás, projektmonitoring és -értékelés, kockázatok és feltételezések, a végrehajtás ütemterve. 

A környezeti hatások vizsgálata: A megvalósítandó projekt környezeti, környezetvédelmi hatásait tartalmazza. 

Célja a hatások bemutatása, és azok minimalizálási módjainak meghatározása. 

Pénzügyi elemzés: Vizsgálni szükséges egyrészt a beavatkozás nélküli pénzügyi helyzetet, másrészt a 

beavatkozás esetén kialakuló pénzügyi helyzetet. Az eredmények összevetése jelenti a projekt pénzügyi 

jövedelmezőségének és megtérülésének elemzését. 

A költségek elemzése: A beruházási költségek nagysága, kapcsolódó tőkeköltségek (hitelek törlesztése, 

kamatok, adók), állandó és változó működési költségek, cash flow elemzés, jövedelmezőség és megtérülés 

számítása, pénzügyi elemzések. 

Kockázatelemzés: Ennek lépései a kockázat azonosítása, a kockázat értékelése, a kockázat kezelése, a kockázat 

kommunikációja.) 

Gazdasági-társadalmi hatások vizsgálata: Ez számszerűsítve történik, ha erre nincs lehetőség, akkor a várható 

hatásokat szövegesen kell bemutatni. A gazdasági előnyök és hátrányok bemutatása (pl. munkahelyteremtés / 

megszüntetés), a társadalmi előnyök és hátrányok bemutatása (pl. esélyegyenlőség, környezetvédelem). 

Összegzés: Összegezni kell a megadott szempontok alapján elvégzett elemzések eredményét, ezzel végső 

következtetés vonható le az adott projekt megvalósíthatóságáról. 

3.3.1.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

Ábrainstalláció: A 3.3.1. a. táblázat felirataira kattintva jelenjenek meg a táblázat alatti szövegben zárójelbe tett 

magyarázatok. 

3.2. A megvalósíthatósági tanulmány készítésének speciális 
kritériumai 

Speciális szempontoknak19 kell megfelenünk, ha a projektünkkel valamilyen pályázati támogatáshoz mint 

finanszírozási forráshoz is hozzá kívánunk jutni. Először is tisztában kell lennünk a kiíró elvárásaival, 

szabályaival, eljárásaival. 

Az EU-s projektek esetén ismernünk kell a vonatkozó strukturális támogatási alapelveket, mindazokat a 

követelményeket és módszertani ismereteket, amelyeket a támogatás feltételeként az alapokat kezelő EU-

intézmény meghatároz. 

A strukturális támogatásokra elkülönített alapokból jól előkészített programok keretében, a programokhoz 

illeszkedő, magas színvonalú projektekre épített pályázatok elnyerésével lehet hozzájutni a támogatásokhoz 

(bővebben lásd 3.4. fejezetben.). 

A programok, projektek tervezéséhez és végrehajtásához az EU-ban szabványosított eljárásokat, szabályokat és 

módszertani eszköztárat fejlesztettek ki és alkalmaznak. 

A kormányzati projektek minden esetben egy fontosnak tekintett társadalmi-gazdasági terület fejlesztésére és 

problémáinak kezelésére irányulnak, amelyekre elkülönített pénzalapok állnak rendelkezésre. A támogatásokat 

egy erre a célra létrehozott intézményrendszer keretében osztják szét, szigorú szabályok és eljárási rend szerint. 

Magyarországon ezt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseli. 

                                                           
19Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok, Tri-Mester Kiadó, Tatabánya, 2004. 384 old. 
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3.3. Megtérülés 

A projekt végrehajtásának költsége több tényezőtől függ, így például hatással van rá a munkaerő költsége, az 

anyagköltségek, az eszközök, épületek, berendezések bérlésének vagy megvásárlásának költségei, a kockázati 

tartalékok, de tágabb értelemben ide számíthatók a például a tőkelekötés (a projekt végrehajtását finanszírozó 

tőke) költségei is. A költségek lehetnek változó költségek, amikor is a költség az igénybevétel idejével vagy 

mennyiségével arányos, vagy lehetnek fixek (anyag- vagy eszközköltség). A fix költség alatt olyan költségeket 

értenek, amelyek nagysága nem függ az igénybevétel idejétől, például egy, a projekt végrehajtásához szükséges 

eszköz beszerzési költsége – gyakorlatilag – nem időfüggő. 

A projekteknél értelmezhető az úgynevezett ROI (Return of Investment – a befektetés megtérülése). Ezt a 

mutatót a projekt befejeződése után, egy megadott időben lehet meghatározni: amikor a projekt meghozta az 

eredményét. E mutatónak – speciális projektektől eltekintve – egynél mindenképpen nagyobbnak kell lennie. 

 

3.3.3.1. ábra Forrás: Facebooktippek.hu 2009.20 

Ugyanis a projektnek legalább annyi eredményt kell hoznia, mint amennyibe került. Az eredmény ebben az 

esetben a projekt hatására bekövetkező változás hozta eredmény, nem a projekt költsége. Elméletileg a 

megtérülési mutatónak jobbnak kell lennie, mint ha a projekt bekerülési költségét banki betétbe fektetnék. 

Ennek oka, hogy a projekt eredményeként keletkező haszonnak legalább akkorának kell lennie, mint a projekt 

költsége, ezen felül még gazdasági eredményt is kell hoznia. Mivel a projekt ROI-ja – a projektindításra 

vonatkozó döntéshez hasonlóan – kívül esik a projekt hatáskörén, ezért a projektmenedzser felelőssége csak a 

költségkeret betartásáig terjed. 

Például amikor közösségi médiáról, közösségi médiajelenlétről beszélünk egy projekt kapcsán (reklámkampány, 

projektkommunikációs fórumválasztás esetén), szinte mindig előkerül a megtérülés. Egy amerikai tanulmány21 

szerint az online világ egyik legnagyobb előnye a mérhetőség. Mérni tudjuk, hogy mennyien kattintanak, 

mennyi időt töltenek el, mekkora a látogatottság és mennyire népszerű az adott online megjelenés (például 

honlap, blog, videoletöltés). Az amerikai kutatók összefüggést mutattak ki az információra való rákeresés és a 

fogyasztói döntés között. A legjobban teljesítő közösségi médiaelem a felhasználói értékelések (30 százalék), 

ezt követik a közösségi kapcsolatháló oldalak, mint például a Facebook (17 százalék), a videomegosztók, mint 

például a Youtube (14 százalék) és a Twitter (9 százalék). Már a projektmenedzserek is felismerték a világháló 

szerepét a projektkommunikációban, számos önálló projekthonlap létezik, sőt a Youtube oldalon is közölnek 

projekt-referenciafilmeket. 

3.4. Társadalmi értékteremtés 

Olyan projekteknél, ahol egy előre megtervezett és meghirdetett program intézkedéseinek megfelelően 

készülnek projektjavaslatok és kerülnek benyújtásra tervek és megvalósíthatósági tanulmányok, ott az alábbi öt 

minősítési, bírálati kritérium teljesítése szempontjából ítélhető meg előre a társadalmi értékteremtés: 

(1) Relevancia, fontosság: a tervezett projekt összhangban van-e a meghirdetett gazdaságfejlesztési programban 

megjelölt közösségi célokkal, vagy egy másik szemszögből nézve a kedvezményezettek valós problémájának 

megoldására irányul-e a projekt? 

(2) Hozzáadott értéktartalom („értékmix”): képes-e a projekt a megvalósítása során a kiinduló állapothoz képest 

kimutatható, mérhető hozzáadott értéket előállítani? A hozzáadott érték a projekt fajtájától függően sokféle 

lehet, és az alábbiak szerint sok összetevőből állhat, amelyek egy-egy projekt esetében egy sajátos „értékmixet” 

alkotnak22: 

                                                           
20http://facebooktippek.hu/2011/02/28/kozossegi-media-megterules/ 
21GroupM Search and comScore: Release Study on the Interplay Between Search Marketing and Social Media Social media exposure is 

correlated with search behavior and click-through-rate; Introduces the value of media discovery for advertisers, New York, USA, October 6, 
2009.; Forrás: 

http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/10/GroupM_Search_and_comScore_Release_Study_on_the_Interplay_Betwe

en_Search_Marketing_and_Social_Media (Letöltve: 2012. 01. 03. 12:16) 
22Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok, Tri-Mester Kiadó, Tatabánya, 2004. 384 old. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kockázatkezelés
http://facebooktippek.hu/2011/02/28/kozossegi-media-megterules/
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/10/GroupM_Search_and_comScore_Release_Study_on_the_Interplay_Between_Search_Marketing_and_Social_Media
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/10/GroupM_Search_and_comScore_Release_Study_on_the_Interplay_Between_Search_Marketing_and_Social_Media
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a. Gazdasági értéktartalom: a projekt eredményeként az adott vállalatnál vagy térségben nő az árbevétel, 

emelkedik a nettó jövedelem, új munkahelyek jönnek létre, nő a beruházási kedv, olcsóbb energiát használnak, 

nőnek az adóbevételek. 

b. Társadalmi értéktartalom: adott térségben csökken az elvándorlás, a munkanélküliek száma, illetve javul a 

gazdasági aktivitás, mérséklődnek a jövedelmi különbségek, fejlődik a képzettségi színvonal, javul az 

esélyegyenlőség. 

c. Természeti, környezeti értéktartalom: nő a megújuló energiák használata, csökken a CO2-kibocsátás, nő az 

egészséges, tiszta, bioélelmiszerek termelése, csökken a talaj vegyszerszennyezettsége, növekszik a helyben 

termelt élelmiszerek forgalmazása, ami csökkenti az „élelmiszer-kilométer” mutatót, javul az önellátottság, 

fejlődik a helyi gazdaság, javul a forgalmazott élelmiszerek nyomon követhetősége stb. 

d. Kulturális értéktartalom: művészi alkotótevékenységek fejlődése, javul a képzettségi szint, javulnak a 

kulturális értékek, a hagyományok megőrzésének, megújításának, gyarapításának feltételei (technikai, humán), 

pl. intézkedések a helyi történelmi, vallási, kulturális értékek feltárására, rendszerezésére, korszerű IKT alapú 

nyilvántartására és a lakosság tájékoztatására. 

(3) Megvalósíthatóság: van-e garancia arra, hogy a kitűzött célok, a projekttervben foglalt tevékenységek és 

időütemezések teljesíthetők, ill. reálisan megvalósíthatók. 

(4) Fenntarthatóság: a külső támogatás befejezését követően fennmaradnak-e a projekt eredményei (pénzügyi 

fenntarthatóság), a projekt megvalósítása során alkalmazott technológiák megfelelnek-e a fenntartható fejlődés 

követelményeinek, garantálják-e a környezetvédelmi követelmények teljesítését. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyébként kiválónak tűnő projektötletek közül csak viszonylag kevés lesz 

sikeres. A projektgenerálás során csak egy részük jut el az életképes koncepció, majd a logikai és a cselekvési 

terv stádiumába, illetve kerül végül komplett megvalósításra. 

3.5. Környezettudatosság és fenntarthatóság 

A nyolcvanas évek elején jelent meg a „fenntarthatóság” kifejezés a nemzetközi szakirodalomban. Általános 

ismertségét Lester R. Brown a fenntartható társadalom kialakításával foglalkozó műve23(1981) váltotta ki, 

amelyben összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával, és mindezt úgy 

kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása. 

A fenntartható fejlődés fogalma az UNESCO24 (2005) meghatározása szerint „a társadalmi haladás – méltányos 

életkörülmények, szociális jólét – elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti 

feltételek megőrzését jelenti”. Ennek megfelelően a gazdaság azokat az erőforrásokat használja, amelyeket a 

társadalom és a környezet állít elő és termel újra, a jólétet biztosító hosszú távú fejlődés érdekében tehát 

kulcsfontosságú ezen újratermelő folyamat fenntarthatóságának biztosítása. Olyan projektekre és pályázatokra 

van szükség, amelyek azon túl, hogy megfelelnek az uniós elvárásoknak és a környezetvédelmi 

jogszabályoknak, céljaikat és eszközeiket tekintve figyelembe veszik a fenntartható fejlődés elveit és 

módszereit. 

Egy hazai tanulmány25 alapján a következőket érdemes megfontolnunk a projektek megvalósíthatósági 

tanulmányainak készítésénél. 

1. A foglalkoztatási projektek környezeti és fenntarthatósági összefüggései 

A foglalkoztatás bővítését célzó projektek közvetlen környezeti hatása nem jelentős, hiszen maga a projekt sok 

esetben nagyrészt szervezésből, oktatásból, ismeretterjesztésből áll, de közvetett fenntarthatósági hatása az. 

Ennek oka, hogy a létrejövő új foglalkoztatásnak már biztosan vannak jól azonosítható hatásai a környezetre és 

a társadalomra. Az ilyen projektjavaslatok esetében meg kell vizsgálni e tevékenységek hatásait a környezetre, a 

helyi erőforrásokra, a természeti környezetre, valamint a helyi társadalomra. Általánosságban elmondható, hogy 

                                                           
23Lester R. Brown: Building a sustainable society, A Worldwatch Institute Book, W.W. Norton, New York, 1981. 433 old. 
24Magyar UNESCO Bizottság: A fenntartható fejlődés fogalma, célkitűzése, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest 2005.; Forrás: a 

Magyar UNESCO Bizottság honlapja: http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/fenntarthato-fejlodes-091214 
(Letöltve: 2012. 01. 04. 22:10) 
25Perneczky László (szerk.): Zöld szempontok – a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez, Tanácsadók a 

Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Budapest, 2006. 40 old; Forrás: a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért honlapja, 
http://www.tff.hu/doc/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf (Letöltve: 2012. 01. 02. 18:22) 

http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/fenntarthato-fejlodes-091214
http://www.tff.hu/doc/mtvsz_zold_szempontok_vegleges.pdf
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nem célszerű olyan típusú foglalkoztatásbővítést szorgalmazni, amely a fenti értékelés alapján károsnak 

tekinthető bármilyen vonatkozásában. 

Zöld példák 

Fenntarthatósági szempontból nem tartjuk jónak az olyan projekteket, melyek egy bizonyos technológiához 

képeznek bérmunkásokat. Bár az így képzett munkaerő megélhetése rövid távon biztosított, az átképzéssel 

szerzett ismeretek haszontalanná válnak, mihelyst a foglalkoztatást biztosító vállalkozás befejezi tevékenységét. 

Ezzel szemben az olyan foglalkoztatási irányok előremutatók, melyek a meglévő helyi erőforrásokra alapozva a 

hosszú távú megélhetést segítik elő, minél inkább függetlenül az éppen aktuális gazdasági környezettől. 

Többszörösen hasznos foglalkoztatási lehetőség a bioélelmiszerek termesztésére irányuló oktatás, illetve az 

ilyen tevékenység feltételeinek megteremtése. Ebben az esetben ugyanis egyrészt kíméljük természeti 

környezetünket a vegyszermentes mezőgazdasági termelés által, másrészt egészséges élelmiszerrel látjuk el a 

termékek fogyasztóit. Mindezeken túl az érintett településeken az élelmiszerfogyasztás jelentős része helyi 

termelésből kerülhet ki, ami segítheti a jövedelmek helyben tartását. Az ilyen tevékenységek feléleszthetik a 

helyi közösségek önellátásra irányuló törekvéseit, ami által nehezen megszerzett jövedelmüknek kisebb részét 

kénytelenek kívülről jövő élelmiszeripari termékekre fordítani, nem beszélve az élelmiszeripar által előállított 

termékek egészségügyi kockázatairól. 

 

3.3.5.1. ábra Forrás: Kalohírek (Kalocsa) honlapja 2011.26 

A megvalósíthatósági tanulmány készítését segítő kérdések: 

• Mekkora a közvetlen környezeti terhelése annak a tevékenységnek, amelyre képezik majd a leendő 

munkaerőt? 

• A tervezett foglalkoztatás helyi erőforrásokat használ-e fel? 

• Hogyan értékelhető a tervezett foglalkoztatás egészségügyi szempontból? Egészséges munkakörülményeket 

biztosít-e a leendő dolgozók számára? 

• Épít-e a tervezett foglalkoztatás helyi hagyományos foglalkozásokra (melyek feltehetően jól alkalmazkodtak 

a hely természeti adottságaihoz)? 

• Környezeti szempontból korszerű-e az oktatott technológia? Energiahatékonyság és károsanyag-kibocsátás 

tekintetében élenjáró technológiáról van-e szó? 

• A foglalkoztatásbővítési projekt oktatási része kihasználja-e a lehetőséget, hogy környezeti fenntarthatóság 

szempontjából fontos ismereteket adjon át (az erőforrásokkal való kíméletes bánásmódról, az 

energiahatékonyságról, a környezetszennyezés megelőzéséről illetve csökkentéséről, a természeti 

környezetről, a helyi környezeti adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos kultúrákról)? 

2. Rehabilitációs projektek környezeti és fenntarthatósági összefüggései 

                                                           
26http://kalohirek.hu/hir/kisterseg/2011-12-20/35784/helyi_termelok_mutatkoztak_be_dusnokon 

http://kalohirek.hu/hir/kisterseg/2011-12-20/35784/helyi_termelok_mutatkoztak_be_dusnokon
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A városi területek megújítási folyamata jelentős környezeti hatású, mind közvetlen, mind közvetett értelemben. 

Elég arra gondolunk, hogy egy leromlott állapotú volt gyárépületet megújíthatunk múzeumként vagy 

bevásárlóközpontként is. Minden építéssel összefüggő folyamatnak jelentős környezeti hatásai vannak: az 

elbontott építőanyagok kezelése; az építési folyamatok környezetterhelése (zaj, por, szállítás stb.) és a 

felhasznált építőanyagok, szerkezetek környezeti hatásai. 

A területen létrejövő beruházás jellege közvetlenül és közvetetten jelentős környezeti és társadalmi hatású. Míg 

egy parkosított területen elhelyezett művelődési vagy szabadidőközpont egyértelműen pozitívként értékelhető, 

egy „pláza” jellegű beruházás mindkét szempontból negatív. Manapság sajnos ez utóbbi a megszokott, mivel 

anyagilag rövid távon jóval nagyobb hasznot hoz. 

Zöld példák 

A leggyakoribb környezeti szempontból pozitív elem az elbontott építőanyagok újrahasznosításának szándéka, 

amit ismertet a környezeti hatásokat bemutató rész és a tervdokumentáció is. Az olyan projektelemek 

szerepeltetése, mint a zöldfelület kialakítása, az energiatakarékosság vagy az építési hulladék újrahasznosítása 

úgy biztosítják a környezeti előnyöket, hogy a beruházás összköltségét elenyésző mértékben növelik. A közcélú 

hasznosítást célzó beruházások – parkok, szabadidős létesítmények – megvalósulásának legfőbb gátja az, hogy 

gazdaságilag nem megtérülők, így a magántőke nehezen vonható be, míg az európai uniós források keretet 

biztosíthatnak neki, akár a jelenleginél nagyobb arányban is. 

A városrehabilitációs fejlesztések néha túlnőhetnek saját kereteiken, erre példa a fővárosban a Józsefváros 

rehabilitációja, aminek eredményeként mára a „Corvin Sétány Projekt” nevű projekt27 nemcsak Budapest, 

hanem Európa egyik legjelentősebb városfejlesztési projektjévé nőtte ki magát (lásd multimédia). 

A megvalósíthatósági tanulmány készítését segítő kérdések: 

• A felújítani kívánt területnek van-e környezeti (pl. zöldterületi) jelentősége települési viszonylatban? 

• Van-e a területen a korábbi használatból adódó esetleges szennyezés? A kapcsolódó kármentesítés szerepel-e 

a tervezett tevékenységek között? 

• A tervezett folyamatoknak milyen, a beruházás időszakán túlmutató, közvetlen és közvetett környezeti hatásai 

lehetnek? 

• Vizsgált-e alternatívákat a tervezett építőanyagok, épületszerkezetek viszonylatában? Figyelembe vette ezek 

esetleges környezeti hatásait? 

• Van-e olyan tevékenység, mely a projektbe illeszthető és környezeti szempontból előremutató (pl. zöldterület 

kialakítása, megújítása, megújuló energia hasznosítása.)? 

• A tervezett tevékenységeket egyeztette-e a környezetvédelemben érintett helyi szereplőkkel (lakosság, 

társadalmi, szakmai szervezetek stb.)? 

• Melyek azok az indikátorok, mellyel a környezeti hatás mérhető? Szerepelnek-e az adott résznél? 

3.6. Innováció 

Az innováció28 fogalma alatt számos jelenséget értünk, amelynek lényege az újítás, újjáalakítás, felújítás, 

átalakítás, ésszerűsítés, forradalmasítás, új módszerek vagy gyorsítási folyamatok. 

A többoldalú (korábban kísérletinek nevezett) innovációs projektek két szintje ismert az EU-ban: 

1. szint: Innovációtranszfer29: a korábbi projektek keretében kidolgozott innovatív eredmények új területeken, 

körülmények között történő alkalmazása. 

2. szint: Innovációfejlesztés: e projektek újszerű tartalmak kidolgozására vagy megszokott tartalmak újszerű 

megközelítésére (módszerek, eszközök, folyamatok) irányulnak. 
                                                           
27FILM: Józsefvárosi rehabilitációs projekt – fotómontázs zenével (videofilm) 4:31’ http://www.youtube.com/watch?v=X408IVbNUAQ 
28A fejezet alapjául szolgáló forrás: Buzás Norbert (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 360 

old. 
29Transzfer: átvitel, áttétel, átrakás, továbbítás, áthelyezés, átutalás, átadás 

http://www.youtube.com/watch?v=X408IVbNUAQ
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Speciális elvárásokat kell teljesíteniük az innovációs projektekre irányuló megvalósíthatósági tanulmányoknak. 

Most ezekből emeljük ki a két legfontosabb elvárást: 

(1) A projektek előkészítéseként szükségletfelmérést kell végezni – lehetőleg még a projektötlet kidolgozása 

előtt – az adott területről, célcsoportról és a projekt hazai alkalmazhatóságáról. 

(2) A projekt végrehajtásával kapcsolatban az eredményeket be kell építeni a gyakorlatba helyi, regionális 

szinten, hosszú távon nemzeti vagy európai szinten is. A folyamat az alábbi elemeket tartalmazhatja: 

• a „terméknek” (az adaptálandó innovatív tartalomnak) a célcsoport szükségleteihez és elvárásaihoz, illetve a 

társadalmi környezethez alkalmazkodó átdolgozása, illesztése, szükség szerint korszerűsítése; 

• a termék kipróbálása kísérleti képzés formájában, az eredmények folyamatos értékelése és beépítése a 

projektbe. A megvalósítás és a szakmai tartalom folyamatos értékelése, minőségbiztosítás; 

• a szakmai környezet és a közvélemény folyamatos tájékoztatása a projekt eredményeiről30; 

• a fenntarthatóság kidolgozása, a projekt finanszírozásának lejárta után az átvett termék miként működtethető, 

építhető be a szakképzésbe. 

Az innovatív projektek fejlesztésének kulcstényezője a szellemi tulajdon. Számos innovációs projekt 

végeredménye lehet valamilyen szellemi tulajdon, mint például: szabadalom, használati mintaoltalom, 

formatervezési mintaoltalom, védjegy (trademark), földrajzi árujelző, növényfajta-oltalom, doménnév-

regisztráció, szerzői jog (copyright) vagy üzleti titok. 

Maga a szabadalom is lehet projekteredmény. A szabadalom egy szerződés személy(ek) és/vagy szervezete(ek), 

valamint egy, az adott kormányzatot képviselő nemzeti hivatal31 között, amelyben a kormányzat meghatározott 

időre kizárólagossággal garantálja a szabadalmasnak a szabadalomban foglalt találmány gyártási, forgalmazási 

és értékesítési jogait. Ennek fejében a szabadalmas beleegyezik, hogy teljes mértékben nyilvánosságra hozza a 

találmányt. 

Nemzetközileg alkalmazott gyakorlat egy találmány üzleti kiaknázására engedélyezett kizárólagos jog, amely 

meghatározott időre (20 év) érvényes. Ez feltalálói jogokat garantál, amely vagyontárgyként viselkedik, azaz 

átruházható, valamint (licencként) „bérbe adható”. 

Ha egy projekteredményként létrejövő innováció nem szabadalmaztatható, de üzletileg ennek ellenére jól 

kiaknázható, célszerű azt termékként vagy szolgáltatásként értékesíteni. Ehhez viszont előbb céget kell alapítani, 

amely létrehozza a terméket vagy szolgáltatást. Ez szintén projektkeretekben valósulhat meg. Ugyanis egy 

termékkel rendelkező céget általában jobb áron lehet értékesíteni, mint egy hasznosítási jogot, hiszen nagyobb a 

projekt hozzáadott értéke és alacsonyabb a piaci kockázata. 

A hazai gyakorlatban számos olyan innovációs projektet találunk, amelyeknek folytatásához, illetve gazdasági 

hasznosításhoz feltétlenül szükség van egy körültekintő, pályázati és más forrásteremtő megoldásokat 

tartalmazó megvalósíthatósági vizsgálatra. Ezek közé tartoznak például a Magyar Innovációs TechShow32 

évente megrendezett kiállításán bemutatott innovációs projekteredmények, mint a webkamera-laboratórium, a 

kutató-mentő robotrepülő, az űrszonda, az online emlőtumor-diagnosztika, a mobiltelefonos közlekedési jegy, 

az óriás 3D-s holografika vagy a sportban használatos labda adatait mérő intelligens kapu. 

3.7. Gyakorlati példa és elemzése 

A FREE projekt (From Research to Enterprise) egyik ígéretes magyar fejlesztésének példáját33 tekintjük át 

röviden. A megvalósíthatósági tanulmány a „lézerkés”, az optikai szálon vezethető és kiemelkedő vágási 

képességű sebészeti célú lézerforrás prototípusának kifejlesztésére irányul. Kidolgozói az Opticon Kft., Dél-

Dunántúli Kooperációs Kutatási Központ Innovációs Nonprofit ZRt.(DDKKK) és a Niobe Kft. 

                                                           
30Lásd a disszeminációról szóló 4.5. fejezetrészeket. 
31Nálunk régen Magyar Szabadalmi Hivatal, amely 2011. januárjától új néven és kibővült feladatkörrel folytatja munkáját. A Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapja: www.sztnh.gov.hu 
32Bubrik Gáspár: Magyar Innovációs TechShow 2011, 2011. június; Forrás: az Innotéka honlapja: 
http://innoteka.hu/cikk/magyar_innovacios_techshow_2011.78.html (Letöltve: 2011. 07. 23. 16:45) 
33Megvalósíthatósági tanulmány a „lézerkés”, az optikai szálon vezethető és kiemelkedő vágási képességű sebészeti célú lézerforrás 

prototípusának kifejlesztése, Opticon Kft.; Forrás: a FREE honlapja: 
http://free.unideb.hu/portal/sites/free.unideb.hu/files/free_orvosi_muszer_muszer_tanulmany.pdf 

http://www.sztnh.gov.hu/
http://innoteka.hu/cikk/magyar_innovacios_techshow_2011.78.html
http://free.unideb.hu/portal/sites/free.unideb.hu/files/free_orvosi_muszer_muszer_tanulmany.pdf
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1. A projekt célja, indokoltsága, előnyei 

A projekt keretében olyan sebészeti célú lézerforrás prototípusának kifejlesztését tűzték ki célul, amely optikai 

szálon vezethető, és kiemelkedő vágási képességével alkalmas a klasszikus sebészeti cselekmények végzésére. 

A fejlesztés eredményeként előálló lézerkéssel a már művelt eljárások is hatékonyabb eszközzel végezhetők a 

jövőben. A jelenleg is létező katéteres lézeres műtéti eljárások ugyanis nem teljesítik maradéktalanul a lézeres 

sebészettel szemben a fényforrással kapcsolatban támasztott igényeket. A fejlesztés technológiai alapjait hazai 

kutatóhelyek eredményei teremtették meg. A DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt. és az MTA SZFKI 

Kristályfizikai Főosztálya birtokolják azokat a know-how-kat, amelyek fejlesztésünket hosszú távon is 

versenyképessé tehetik a nemzetközi piacon. A megvalósítani kívánt technológia a szabadalomkutatás 

eredményei szerint nem ütközik szabadalmi bejelentésekbe. 

2. Piaci helyzetelemzés, lehetőségeink, versenytársak 

Az orvosi lézer piacának érvényes helyzetelemzését nyújtó, 2008 májusában megjelent Global Information Inc. 

tanulmány a piaci kulcsszereplők körében 135 orvosi lézert gyártó céget nevez meg. A nevezett cégek minimális 

árbevétele 4 millió USD. A gyártók túlnyomó többsége USA-beli és európai székhelyű, de 5 japán mellett már 

szingapúri, indiai, 4 kínai és 2 koreai cég is megjelent a piacon. Az orvosi lézerek piacának magas minőségi 

követelményeit tekintve a távol-keleti feltörekvő cégek belépése indikátor jellegű. Már a közeljövőben jelentős 

piacbővülés és további szereplők megjelenése prognosztizálható. A közép-kelet-európai volt szocialista 

országok szlovén, magyar és lengyel érdekeltségű cégei általában a hazai kutatóhelyi eredmények 

hasznosításával tudtak minimális fejlesztési költséggel piacra lépni. Szerepük a fentiek értelmében valamely 

fejlesztés piacra vitele. Három, a speciális hullámhossz pontos elérését lehetővé tevő alternatíva közül az alapján 

választottunk, hogy minél magasabb színvonalú, de hazánkban alacsony költséggel elérhető, továbbá gyártási 

tapasztalatot és hátteret akkumuláló technológiát alkalmazva biztosíthassunk versenyelőnyt. Az alternatív 

lehetőségekkel szembeni versenyelőny egyfelől a magyar tudásbázis olcsó hozzáférésén, másrészt a legolcsóbb 

munkaerőt foglalkoztató riválisokénál nem magasabb fejlesztési és gyártási költségeken, harmadrészt az 

elsőségen alapul. 

A biztató hazai lehetőségek ellenére természetesen a külföldi értékesítés jelenti a távlatilag meghatározó 

bevételt. A lézerekkel együtt az új műtéti technikákhoz kapcsolódó oktatás-betanítás, valamint a cégünket 

közelebbről érintő szolgáltatások és rendszerintegráció szintén a megtérülést támogató bevételi források, 

amelyeknek kulcsa az eszközeladás. Fontos távlati fejlesztési lehetőség az új műtéti technológiák kapcsán a 

műtéti környezet és aktivitás elemzése, és a szereplők igényei alapján informatikai, képi megjelenítési 

megoldások kidolgozása. 

Az eszköz pumpálólézer nélküli bevezető árát 60000 EUR-ban tervezik meghatározni, amelyhez a későbbiekben 

a különböző szintű szolgáltatáscsomagok további hasonló nagyságrendű bevételt jelentenek. Összevetésképpen, 

a hazai piacon jelenlevő katéteres sebészeti lézergyártók közül a LUMENIS VersaPulse Holmium lézerét 

említik, mint a magasabb árfekvés reprezentánsát 100000EUR alapártól, illetve egy jugoszláv Ho:YAG-lézer 

50000 EUR-val képviseli az olcsó, de jó kategóriát. Az orvosi körökben ismerős magyar LASRAM csak CO2- 

és diódalézerrel van jelen a piacon. 

3. A fejlesztés piacbefolyásoló képessége 

Első lépcsőben hazai, majd külföldi klinikák érdeklődésére, később hazai kórházak és ezt követően külföldi 

egészségügyi intézmények vásárlásaira számítanak. A vevőkör felé nyújtott szolgáltatások komplexitása 

fokozatosan bővül. Az első eladások minden bizonnyal az eddig a meglevő Holmium lézerekre alapuló 

technikák művelésével kapcsolatban a Ho:YAG-lézer kiváltására irányulnak. További piacokat az új technikák 

kidolgozása, az oktatás, illetve a független szoftvereladások, rendszerintegráció jelent majd. 

Az egyéves fejlesztést (2012. január – december) követően a műszer kísérleti alkalmazásai és a promóciós 

publikációk megjelentetése további egy évet vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt saját és egyéb pályázati 

forrásokból kívánják megvalósítani a műszer alapszintű szoftveres kiszolgálását, és a kísérleti szakasz 

tapasztalatai alapján zárják le a termékfejlesztés hardveres szakaszát. Ennek megfelelően az első 

értékesítésekkel 2013-ban számolnak; a vásárlói referenciák hiányában az első évben csupán 5, 2014-ban már 

20, az azt követő 3 éves időtartam alatt pedig évi 200 készülékre kívánják felfuttatni az értékesített darabszámot 

Európában. Remélhetően 2015-ben kilépnek a tengeren túli piacra is, ahol az európaihoz hasonló értékesítési 

célszámot irányoztak elő 2016-ra. 
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A megvalósíthatósági tanulmány az innovációs projektek iránti elvárásokat messzemenően figyelembe veszi, 

ezért pozitív példaként ajánljuk a teljes anyagot, amely még tovább információkat tartalmaz az alábbi témákban: 

a technikai kiindulópont, a fejlesztés műszaki és tudományos háttere, az elvégzendő feladatok / részfeladatok 

listája és költségterve, a feladatok költségeinek indoklása és a projektben résztvevők bemutatása (mindez az 

interneten34 megtalálható). 

3.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

3.3.a.1. esettanulmány: Környezetbarát irodaház projekt 

A projektről egy 32 oldalas megvalósíthatósági tanulmány készült. Ennek tartalmi felépítése ez volt: Vezetői 

összefoglaló; Helyzetelemzés; Törökbálint – földrajzi és infrastrukturális adottságok; Ingatlanpiaci helyzet – 

áttekintés; Konkurencia; Regionális áttekintés és finanszírozási hajlandóság; Befektetési kedv – veszélyek; 

Hazai támogatási lehetőségek; EU-s pályázati lehetőségek; SWOT-analízis; A projekt logikai kerete; A projekt 

logikai mátrixa; Problémaelemzés; Stakeholder elemzés; Műszaki megvalósíthatóság, tevékenységütemezés, 

finanszírozás és működtetés; Marketingterv; A termék; Célcsoportok; Versenytársak és keresletmegoszlás; 

Marketingeszközök; Pénzügyi terv; Cash flow és megtérülés; Pénzügyi érzékenységvizsgálat; Kockázatelemzés; 

Összefoglaló értékelés. 

Részletek a megvalósíthatósági esettanulmányból 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: A következőkben olvasható esettanulmánnyal célunk, hogy a projekttervben 

meghatározott célt, vagyis egy modern, primer erőforrásokat hasznosító „A” kategóriás irodaépület 

megépítésének megvalósíthatóságát áttekintsük. Elemzésünkben kitértünk a legfontosabb tényezőkre, azok 

hatásaira, hogy hogyan befolyásolhatják projektünk sikerességét, hogy milyen előnyökkel, esetleg hátrányokkal 

kell számolnunk velük kapcsolatban – tehát megvizsgáltunk szinte mindent, ami a rendelkezésünkre álló 

adatbázisok segítségével elérhető volt. Helyzetelemzésünkben kitértünk részletesen a honi ingatlanpiac 

állapotára, valamint a helyszín (Törökbálint) adottságaira, és megállapítottuk, hogy bár a feltételek nem mindig 

a legmegfelelőbbek, kellő segítséggel elképzeléseink kivitelezhetőek lehetnek. E segítség milyenségére és 

mennyiségére a stakeholder elemzés, illetve a finanszírozási források feltárása adhat választ, míg cégünk 

korlátaira a SWOT-analízis, valamint a bekerülési költségek terve. Ezek alapján megállapítható, hogy kellő 

segítséggel –amire jelenleg reális esély mutatkozik – a projekt valóban létrejöhet, a sikerességhez azonban 

megfelelő kommunikáció is szükséges az érintettekkel, ez utóbbit részletesen a Marketingterv című fejezetben 

fejtettük ki. Természetesen ahhoz, hogy létrehozzunk egy ilyen volumenű beruházást, tisztában kell lennünk a 

céljainkkal, illetve azzal, hogy tulajdonképpen mit is akarunk elérni. Ezeket a kérdéseket tisztázza a cél- és 

problémafa-elemzésünk, valamint a logikai mátrix is sok mindent megválaszol. A kockázatokat külön részben 

vizsgáltuk. Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy elképzeléseink kellő körültekintéssel és megfelelő 

projektmenedzselési eszközökkel a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és politikai viszonyok között is sikerre vihető. 

(…) 

HELYZETELEMZÉS: Az általunk megvalósítani kívánt irodaház az üzleti ingatlanok kategóriájába sorolható. 

Ezen belül megkülönböztetünk A, B, illetve C kategóriás ingatlanokat, az irodaházak minőségi és műszaki 

jellemzői alapján. A kategorizálás tulajdonképpen az irodaházak pozicionálásának eszközévé vált, amely segíti a 

befektetőket abban, hogy milyen színvonalat és pénzügyi kondíciókat várhatnak az épülettől. Az irodapiac a 

nemzetközi és hazai gazdasági fordulatokra az egyik leggyorsabban reagáló ingatlanpiaci szektor, hiszen 

valamennyi szereplő piaccal kapcsolatos motivációját és stratégiai döntéseit a gazdasági folyamatok alapvetően 

befolyásolják. (…) Magyarországon – Közép-Kelet-Európához hasonlóan – bizonytalan az 

ingatlanfinanszírozás helyzete, bár az elmúlt évben némi fellendülés volt tapasztalható. Jelentős bővülés 

mutatkozott az ingatlanberuházási tranzakciók számában 2010-hez képest, de a szektor teljesítménye továbbra is 

változó képet mutat országonként és ingatlantípusonként egyaránt. A KPMG CEE Property Lending Barometer 

2011 c. felmérése szerint a bankok továbbra is óvatosak az ingatlanpiac fellendülésével kapcsolatban, amely alól 

Ausztria, Csehország és Lengyelország lehet kivétel, ahol az iparágat kevésbé viselte meg a válság, mint a többi 

országban. A KPMG felmérése szerint a 2011-es trendek azt mutatják, hogy a bankokat és a befektetőket a 

minőség vezérli portfólióik alakításánál; csak a bizonyítottan jól teljesítő piacokra összpontosítanak, és 

amennyire lehetséges, kerülik a kockázatot. A finanszírozás legfontosabb feltételeként banki képviselők az erős 

üzleti modellt, a magas eszközminőséget, valamint a fejlesztők és egyéb befektetők tőke-hozzájárulásának 

arányát nevezték meg. A felmérés eredményeit összegezve megállapítható, hogy a banki finanszírozás 

kulcsszerepet fog játszani az ingatlanszektor fellendülésében, és hogy a jó minőségű ingatlanprojektek számára 

                                                           
34Forrás: a FREE honlapja: http://free.unideb.hu/portal/sites/free.unideb.hu/files/free_orvosi_muszer_muszer_tanulmany.pdf 

http://free.unideb.hu/portal/sites/free.unideb.hu/files/free_orvosi_muszer_muszer_tanulmany.pdf
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elérhető a finanszírozás, amely továbbra is nagymértékben függ az ország makrogazdasági teljesítményétől. 

Viszont a pozitív előjelek ellenére a piacon még mindig jelentős mértékű a bizonytalanság. (…) 

HAZAI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK: A tudományos élet, a szakigazgatás, a társadalmi szervezetek és a 

mentor vállalatok összefogásával a vállalkozások energiatudatosságának elősegítése érdekében 2011. október 

12-én elindult az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat. A pályázat során az érdeklődő vállalatok 

tesztelhetik energiahatékonyságukat, elnyerhetik az „Energiatudatos Vállalat” címet, amennyiben elkötelezik 

magukat az energiahatékonyság fejlesztése mellett. „Energiahatékony Vállalat” lehet az a vállalkozás, amely 

már konkrét megtakarításokat tud bemutatni, és bevált gyakorlatát másokkal is megosztja. A pályázat 

eredményhirdetésére és a díjak átadására az energiahatékonysági világnapon, 2012. március 6-án kerül sor. A 

program hozzájárul az energiafelhasználás hatékonyságának javulásához és az üvegházhatású gázok és más 

szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséhez, összhangban a nemzeti és az EU energiapolitikai 

célkitűzéseivel. A korszerű megoldások, új eszközök és módszerek részeivé válva a tudásbázisnak a teljes 

nemzetgazdasági innovációs láncban éreztethetik hatásukat. (…) 

EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK: Projektünk akár 100 millió forintos támogatást is 

szerezhet. Beruházási támogatásként az alábbi területek élveznek előnyt: környezetközpontú technológiai 

fejlesztést eredményező eszközbeszerzés; a környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó 

infrastrukturális és ingatatlan beruházás; a környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó 

információs technológiai fejlesztés; a környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező 

eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, „know-how” beszerzések. (…) 

MŰSZAKI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG: Mint már korábban említettük, célunk egy „A” kategóriás irodaház 

létrehozása, amely nemcsak a bérlők magas igényeit képes kielégíteni, hanem a legmodernebb 

„zöldtechnikákkal” van felszerelve, úgynevezett aktív házként is funkcionál. Ennek lényege, hogy az általunk 

megtervezett irodaház maga termeli meg a működtetéséhez szükséges energiát, sőt, többet is termel, mint amire 

szüksége van. Villanyórája mindkét irányba képes forogni; azokban az időszakokban, amikor rendszere 

(napelemei, szélturbinája) termeli az energiát a rendszerbe, az óra visszafelé forog. Éves szinten nem 

energiafogyasztó, hanem energia-előállító. Már léteznek ilyen épületek hazánkban, bár a jelentőségük csak 

mostanában – a szekunder erőforrások drágulásával – növekedett meg. Korábban a beruházók többsége a 

viszonylag lassú megtérülési idő miatt nem részesítette előnyben az efféle megoldásokat, manapság azonban 

már reális esély van a belátható időn belüli megtérülésre. 

KÖRNYEZETTUDATOS INNOVÁCIÓK: Ezek megvalósulását olyan technológiák teszik lehetővé, mint 

például a napkollektorok vagy a hőszivattyú. A napkollektorok a Napból érkező sugárzó energiát alakítják át 

hőenergiává, mely az épületben többféle célra is felhasználható. A napkollektor igen egyszerűen működik, 

telepítéséhez mégis épületgépészeti tervre van szükség, ezért fontos már az elején eldönteni, hogy pontosan mire 

is akarjuk használni. Számunkra az ideális megoldást a szelektív bevonatú sík napkollektorok jelentik, mivel 

ezek egész éves használhatóságot biztosítanak, illetve élettartamuk 20–30 évre tehető. Ezzel az eszközzel 

elsősorban az irodaház melegvíz-ellátását fedeznénk, ami így a téli időszakban is biztosított lenne. A másik 

fontos eszköz, amit mindenképpen beszereltetnénk az épületbe, az a hőszivattyú. A hőszivattyú nem más, mint a 

ház és környezete hőmérséklet-különbségét használó fűtés és hűtés központi eleme. Tulajdonképpen 

mindenkinek van saját hőszivattyúja, amit rendszeresen használ is: a hűtőjében duruzsol. Némi áram és (zárt 

rendszerben forgatott) gáz segítségével „kiveszi” a belül lévő meleget, és leadja a környezetének – ezért hideg a 

tej és meleg a hűtőgép hátsó része. A hőszivattyú működése gyakorlatilag ugyanez: a környezetből kivont hőt a 

lakásban (házban) adja le. E technológiának többféle válfaja is elterjedt, mi a ház köré telepített szondák mellett 

döntöttünk, melynek lényege, hogy a fúrt lyukban lévő csövekben keringő folyadék (általában fagyállós víz) 

átveszi a talaj hőmérsékletét, és ezt hasznosítja a rendszer. A hőt a talaj felszínéhez közel telepített 

spirálszondával, kollektorral vagy energiacölöppel is kinyerhetjük, ezek telepítéséhez nem kell például több 

százezer forintra rúgó bányakapitánysági engedély. A talajhős fűtés a hőszivattyús megoldások közül a 

legstabilabb, üzemeltetési költségei minimálisak, hatásfoka meglehetősen magas. A hátrányai közé lehet sorolni 

a rengeteg földmunkát, ami a rendszer telepítésével jár, viszont számunkra még ez is ideális, hiszen egy új 

épületet kívánunk felépíteni, nem pedig egy meglévőt felújítani. 

KÖVETELMÉNYRENDSZER: Természetesen az, hogy irodaházunk „előrelátásban”, azaz az ökológiailag 

fenntartható energiaforrások hasznosításában messze megelőzi vetélytársaink zömét, még nem garantálja a 

későbbi bérlők kényelmét, elegendő munkaterét, vagyis összességében az „A” kategóriás besorolást. Ennek 

eléréséhez az alábbi követelményrendszernek kívánunk megfelelni: Kizárólagos követelmények (ezek 

mindegyikét meg kell valósítanunk) 

• modern kábelvezetés 



 Projektterv készítése  

 140  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• emelt padló/álmennyezet 

• korszerű légkondicionálás 

• biztonságos, fedett parkolási lehetőség 

• parkolóhelyek/m2: 1 parkolóhely/50 m2 

• kiváló minőségű, I. osztályú szabvány kivitelezés 

• színvonalas épületmenedzsment 

• 24 órás hozzáférés és biztonsági szolgálat 

• minimum 1000 m2 kiadható terület 

Egyéb követelmények közé tartozik (ezek közül minimum 6 teljesítése kötelezően előírt): nagy sebességű, 

modern liftek; irodai belmagasság: min. 2.65 m; minőségi recepciós terület; flexibilis iroda-alakíthatóság; kiváló 

minőségű építészeti tervezés; szolgáltatások az épületben, vagy a közvetlen szomszédságában; szünetmentes 

áramellátás; kettős üvegezésű ablakok, reflexiós üvegezéssel vagy árnyékolással; étterem. 

(A megvalósíthatósági tanulmány marketingtervét a 4.5.a.1. esettanulmányban olvashatjuk.) 

3.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A harmadik lecke a megvalósíthatósági tanulmány készítésének általános és speciális szempontjait járja körül. A 

hallgatók megismerik annak szerkezeti felépítését, és külön taglalják a megtérülés, a társadalmi értékteremtés és 

az innováció figyelembe vételének lehetőségeit. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,40 óra. 

4. Pályázati projektek és pályázatírás 

4.1. Pályázati és EU-s projektek meghatározása 

A projektek finanszírozását célzó pályázati kiírások konkrétan meghatározzák az általuk támogatandó 

projekteket. Az Európai Unió (EU) által biztosított támogatások felhasználásában a projekt kifejezésnek 

meghatározott definíciója van. Az egyes uniós alapok felhasználásáról szóló rendeletek35 szerint: „A projekt 

olyan, gazdaságilag oszthatatlan munkák, tevékenységek sorozata, amely pontos műszaki funkcióval és 

világosan meghatározott célokkal rendelkezik.” 

A projekt és a pályázat fogalma nem keverhető össze, a projekttervezés és a pályázatírás sorrendje nem 

cserélhető fel. E két fogalmat a köznyelv sokszor szinonimaként használja, pedig a kettő nem ugyanaz. Míg a 

projekt meghatározott célok elérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek életciklusa 

van, a pályázat pedig egy dokumentum, pontosabban a funkcióját tekintve egy kérelem, amit azzal a céllal 

készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk (Mező 2002)36. 

Az EU a tagállamai közötti regionális különbségek csökkentése és a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése 

céljából fejlesztési alapokat hozott létre Strukturális Alapok néven. Az Európai Unió megköveteli a projektek 

pénzügyi és gazdasági szempontú elemzését, amelyet kötelező elvégezni az alábbi projektkategóriák esetében: 

• 50 millió eurót meghaladó projektek (Strukturális Alapok – 1260/1999. C.E. rendelet 26. cikk), 

• 10 millió eurót meghaladó projektek (Kohéziós alap – 1265/1999 C.E. rendelet 1. cikk), 

• 5 millió eurót meghaladó projektek (ISPA – 1267/1999 rendelet) esetében. 

Pályázatfigyelés, avagy honnan értesülhetünk a pályázati lehetőségről? A lehetőségekről a pályázatfigyelésre 

szakosodott szervezetek honlapjairól tájékozódhatunk: 

                                                           
35KSzSzKKK: Bevezetés a Kohéziós Alap ismereteibe, KSzSzKKK, Budapest, 2008, Forrás: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ honlapja: www.kszk.gov.hu/data/cms28530/kohezios_03.1_fejezet.doc (Letöltve: 2012.01.22.12:34) 
36Mező Ferenc: Pályázatírás alapjai, oktatási anyag, 2002, Forrás: http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf (Letöltve: 
2012.01.20.12:45) 

http://www.kszk.gov.hu/data/cms28530/kohezios_03.1_fejezet.doc
http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf
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Civil pályázatok honlapja: http://www.civilpalyazat.blogspot.com/ 

Az EU Pályázati Iroda honlapja: http://www.eupi.hu/ 

EU-s pályázatok honlapja: http://eupalyazat.lap.hu 

Az EU Támogatások Információs Portál honlapja: http://www.eutamogatasinfo.hu/ 

A Forrásfigyelő honlapja: http://forrasfigyelo.hu/ 

A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ honlapja: http://magzrt.hu/ 

Mezőgazdasági pályázatok honlapja: http://agropalyazat.hu/ 

A Pályázat.hu honlapja: http://www.palyazat.lap.hu/ 

A pályázatírás holnapja: http://www.palyazatiras.lap.hu/ 

Pályázatok honlapja: http://www.tamop-palyazat.hu/ 

Patt.hu Pályázatkereső Portál honlapja: http://www.patt.hu 

A projektek honlapja: http://projektek.lap.hu/ 

Széchenyi Terv Pályázatok Vállalkozóknak honlapja: http://uj-szechenyi-terv.eu/ 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: http://www.nfu.hu/palyazatok 

4.2. Az EU-s pályázati projektek elvárásai 

A pályázatokon való részvétel célja a forrásszerzés, de a sikeres pályázatírás kulcsa mégis az, hogy ne 

önmagában a pénzszerzésre koncentráljunk. Csabina (2002)37 alapján a pályázati kiírások lényege ugyanis 

minden esetben egy jó (projekt)ötlet „eladása”. Maguk a támogatók is a jól kidolgozott, finanszírozásra érdemes 

projektekhez járulnak hozzá. Ez azt is jelenti, hogy általában nem pénzügyi forrásokat lehet igényelni, hanem 

konkrét célokra konkrét összeget. Tehát a pályázat során nem a pénzszerzés a cél, hanem egy probléma 

megoldása valamilyen projekttel. A pénzszerzés csak része egy folyamatnak, a végcél egy átfogóbb, hosszabb 

távú hatás elérése. Ilyen lehet a technológia fejlesztése, egy régió versenyképességének növelése kutatási és 

fejlesztési (K+F) eredmények beépülésének segítésével, egy adott térség népességmegtartó erejének fokozása, a 

gazdaság igényeihez igazodó szakképzési struktúra kialakítása, korszerű képzési tartalmak és módszerek 

elterjesztése. 

Az Európai Unió által támogatott projektekkel szemben alapkövetelmény38, hogy a projekteket partneri kör 

valósítsa meg (partnerség elve). A projektek szakmai hátterének biztosítása szempontjából nagyon kedvező, ha 

az adott témában, területen meghatározó intézmények minél szélesebb köre megjelenik a projektben. Lehetőleg 

a projekteredmények majdani felhasználóit, illetve az őket képviselő szakmai szervezeteket is vonjuk be a 

projektbe, folyamatosan tájékoztassuk őket az eredményekről, és kérjünk visszacsatolást azokról, hiszen ezzel 

saját projektünk fejlesztéséhez járulunk hozzá. 

 

3.4.2.1. ábra Forrás: Mező 2002.39 

Például EU-s pályázati és saját regionális forrásokból finanszírozottan valósul meg számos projekt, melyek a 

tapasztalatcserét és a legjobb gyakorlatok (best practice) elterjedését célozzák meg. Ezek egyike a nemzetközi 

PROSPECTS projekt, amelynek tapasztalatait esettanulmány formájában a 4.4.a.1. fejezetben részletesebben 

ismertetjük. Most elöljáróban csak annyit, hogy a német projektpartnerek olyan pályaorientációs projektet 

dolgoztak ki, amelynek célja a középiskolás diákok pályaválasztásának segítése és orientációja a megújuló 

                                                           
37Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar honlapja: 
http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm (Letöltve: 2011.12.11.10:03) 
38Mező Ferenc: Pályázatírás alapjai, oktatási anyag, 2002, Forrás: http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf (Letöltve: 

2012.01.20.12:45) 
39http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf 

http://www.civilpalyazat.blogspot.com/
http://www.eupi.hu/
http://eupalyazat.lap.hu/
http://www.eutamogatasinfo.hu/
http://forrasfigyelo.hu/
http://magzrt.hu/
http://agropalyazat.hu/
http://www.palyazat.lap.hu/
http://www.palyazatiras.lap.hu/
http://www.tamop-palyazat.hu/
http://www.patt.hu/
http://projektek.lap.hu/
http://uj-szechenyi-terv.eu/
http://www.nfu.hu/palyazatok
http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf
http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf
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energiaforrások és az éghajlat védelmére irányuló technológiai ágazatok irányába. A diákok személyes 

élményekre tehetnek szert a kutatók és más szakemberek mentorálásával felügyelt diákprojektekben. 

 

3.4.2.2. ábra Forrás: Energy Lab, 2011.40 

Azonban bármilyen körültekintően kidolgozott projektre vonatkozó pályázatot nyújtunk is be, nem fogják 

támogatni, ha az nem illeszkedik az adományozók által preferált átfogóbb, tágabb célrendszerbe 

(programfinanszírozás). Már a projektötlet megszületésekor felvetődik, hogy: miért (célok), mit akar elérni 

(eredmények), mivel (erőforrások) és hogyan (tevékenységek, eljárások, szervezetek) tudja a projektet 

megvalósítani a pályázó. Választ kell adnia arra is, hogy mikor (ütemezés, határidők), mennyiért (költségek) és 

miből (erőforrások) valósíthatja meg a projektet. Valamint kiknek, azaz mely szervezetek, csoportok, egyének 

lesznek a projekt haszonélvezői, kedvezményezettjei (célcsoportok). Az uniós támogatások elnyeréséhez a 

projektkészítőnek minden esetben bizonyítania kell, mely közösség(ek) számára várhatóan milyen hasznot jelent 

a közösségi támogatás felhasználása. Fontos továbbá annak pontos behatárolása is, hogy hol (mely térségben, 

településen) tervezik a projekt megvalósítását, ami alapvető a potenciális támogatás mértékének 

meghatározásához. A pályázati projektek iránti főbb elvárásokat a 3.4.2.3. táblázatban foglaltuk össze. 

                                                           
40Az Energy Lab honlapja: http://www.energylab-gelsenkirchen.de/servicemenue-rechts/fotogalerie/veranstaltungen-im-energylab/ 

http://www.energylab-gelsenkirchen.de/servicemenue-rechts/fotogalerie/veranstaltungen-im-energylab/
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3.4.2.3. ábra Forrás: Csabina Z. 2002.41 

A sikeres pályázat összetevői a következők42: 
                                                           
41http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm 
42Csabina Z. (2002) és Vörös M. L. (2004) alapján: 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
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Eladható érvrendszer (Kattintson a kérdőjel ikonjára!) 

(A pályázatban fel kell kelteni a támogató érdeklődését, be kell mutatni, miért fontos és szükséges a munka, mi 

lesz az eredménye, miért érdemes azt támogatni. A megoldandó probléma és az igény bemutatása mellett 

érvekkel kell igazolni a projekt hatékonyságát is, vagyis azt, hogy a pályázatban vállaltak tényleges 

eredményekhez vezetnek.) 

ANIM IDE 

Végezetül, nemcsak a pályázat tárgyát, hanem magát a pályázatkészítést is projektként érdemes kezelnünk. 

Pontosan meg kell terveznünk, mit, mikorra és kinek kell elvégezni (és azt ellenőrizni is), előzetesen fel kell 

készülnünk a váratlan eseményekre (pl. időtartalékokkal). Ezért érdemes röviden áttekintenünk a projektmunka 

sajátosságait, a projekttervezés és végrehajtás során alkalmazott legalapvetőbb technikákat a pályázatkészítés 

előtt. 

3.4.2.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

SZÖVEGINSTALLÁCIÓ: A szövegben az 1-6. pontok után lévő kérdőjelekre kattintva tűnjön elő a zárójeles 

magyarázat! 

4.3. Pályázati projektek készítése 

Amennyiben saját vállalkozásunk van, a pályázatot megírhatjuk magunk, vagy felkérhetjük a projektíró cégek 

valamelyikét, akik direktmarketing és online eszközökkel kínálják szolgáltatásaikat. Optimális helyzetben a 

sikeres pályázathoz vezető út 4 lépésből áll, ezt ismerteti a 3.4.3.1. ábra. 

 

3.4.3.1. ábra Forrás: Pályázzunk.hu, 2012.43 

Számos főiskola és egyetem mellett működő tudástranszfer szolgáltató iroda végez hasonló elv alapján pályázati 

tanácsadást vállalkozások, önkormányzatok. külföldi partnerek bevonásával (például az Edutus Főiskola 

Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda44). Persze, ha a munkaadónktól kaptuk a pályázatírásra 

vonatkozóan megbízást, érdemes figyelmesen nyomon követni a következő részben ismertetendő tudnivalókat, 

hogy ne jöjjünk zavarba, sőt lényegre törő kérdéseket tudjunk megfogalmazni a ránk váró feladattal 

kapcsolatban. A tájékozottság és a megfelelő hozzáállás már fél siker, legalábbis a főnökünk szemében 

mindenképpen. Ha életünk első EU-s pályázatát megírtuk, és nem formai hiba miatt dobták vissza, az kezdetnek 

nem is rossz eredmény. 

Habár számos pályázat konkrét formai és tartalmi kötöttségeket ír elő, érdemes néhány alapszabályt szem előtt 

tartanunk. A pályázat mindenképpen térjen ki a megoldandó probléma bemutatására, a projekt céljára, várható 

eredményére, hatására rövidebb és hosszabb távon. A tervezett tevékenység ismertetése történjen az időbeli 

ütemezés, erőforrásigény (a szükséges anyagok, eszközök, szakértelem) leírásával. A szemléletesség kedvéért a 

feladatok ütemezését grafikusan (Gantt-diagram) is célszerű ábrázolni. A költségvetés összeállításakor vegyük 

figyelembe, hogy többéves projekteknél szükség lehet megtérülési számításokra is. 

Melyek egy pályázat javasolt részei?45 

1. Kísérőlevél 

Ez többnyire szokásos része egy pályázatnak, tartalmazza a támogató udvarias megszólítását, felhatalmazást, 

megbízást a szervezettől a projektmenedzser felé, egy rövid utalást a pályázat tartalmára (nem összefoglalót, 

mivel a kísérőlevelet általában nem kezelik együtt a pályázattal) és a pályázattal kapcsolatos elkötelezettségünk 

jelzését. Lehetőleg konkrét, megnevezett személynek címezzük, ne „tisztelt cím”-nek; ha erre nincs lehetőség, 

                                                                                                                                                                                     

Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar honlapja: 
http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm (Letöltve: 2011.12.11. 10:03) 

Vörös Mihály László: Versenyképes projektek és pályázatok, Tri-Mester Kiadó, Tatabánya, 2004. 384 old. 
43http://www.palyazzunk.hu/index.php?cmd=szolgaltatasaink 
44http://tt-iroda.mutf.hu 
45Perneczky László (szerk.): Projektfejlesztés, pályázatírás. Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Budapest, 23 old.; Forrás: a 
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért honlapja, www.tff.hu/doc/Projektfejlesztes_es_palyazatiras.pdf (Letöltve: 2012. 01. 02. 8:02) 

http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
http://www.palyazzunk.hu/index.php?cmd=szolgaltatasaink
http://tt-iroda.mutf.hu/
http://www.tff.hu/doc/Projektfejlesztes_es_palyazatiras.pdf
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akkor legyen a megszólítás „Tisztelt Kuratórium!”. A kísérőlevelet a pályázó szervezet képviselője kézzel írja 

alá. 

2. A pályázat adatlapja és rövid összefoglalása 

A bírálók először az adatlapot olvassák el az alapinformációkért. Itt kell felkelteni az érdeklődésüket, hogy 

egyáltalán tovább olvassák a pályázatunkat. A kiírók többsége saját űrlapot biztosít, pályázatunkat ez alapján 

adminisztrálják. Megengedhetetlen, hogy az adatlapon bármi hiba vagy hiányosság legyen. A címlap részei: a 

pályázat címe, a pályázó neve és adatai, a benyújtás dátuma, a pályázott tevékenység időtartama, a támogatótól 

kért pénzösszeg és a pályázat összefoglalása. 

Pályázati projektünk címe legyen rövid, figyelemfelkeltő és emlékezetes. A jó cím hívószó, amelyre a bírálók 

könnyebben emlékeznek a döntéshozatal során. A „Környezetvédelmi tábor szegedi kisiskolásoknak” 

informatív, de nem túl izgalmas. Az „Ősember tábor” lehet, hogy némileg mást sejtet, de biztos, hogy 

érdekesebb. Persze az ősember fogalmának értelmezése némi változáson ment keresztül, lásd a 3.4.3.2. képet, 

amely a világháló egyik legnépszerűbb fotói közé tartozik. 

 

3.4.3.2. ábra Forrás: Szabadszem 2012.46 

Számítógépünk előtt görnyedve a pályázat összefoglalásának azon fő kérdésein érdemes töprengenünk, amelyek 

választ adnak a ki, mit, hol, miért, mikor és hogyan kérdésekre. Ezek mentén történjen bemutatkozásunk 

(pályázóként), legyen benne utalás a korábbi tevékenységeinkre és hitelességünkre. A tevékenység tömör 

összefoglalása nagyon fontos. Gyakori, hogy ez a „belépő” a teljes pályázati anyag tanulmányozásához, 

esetenként csak ennek elolvasására jut a bírálók idejéből. Az összefoglalást utoljára, a kész pályázat alapján 

lehet a legjobban megszövegezni. Egy frappáns, minden lényeges információt tartalmazó, világos és rövid 

összefoglalást más alkalmakkor is tudunk használni (sajtóban, fórumokon, információs anyagokban). 

3. A pályázó bemutatása 

Ezzel az eszközzel tudjuk megismerteti a támogató szervezetet saját magunkkal mint pályázóval, 

tevékenységünkkel, képességeinkkel, és itt alapozzuk meg hitelünket. A bemutatás részei: a szervezet teljes 

neve, céljainak, filozófiájának bemutatása, a szervezet felépítése, emberi erőforrásai, a szervezet eddigi 

munkájának legjelentősebb eseményei. Ez utóbbiból érdemes hármat kiválasztanunk; említsük meg a 

legjelentősebb sikerünket, illetve a legelsőt és a legutóbbit. Ha sok területtel foglalkozó szervezetben dolgozunk, 

válasszuk ki a pályázat szempontjából releváns tapasztalatainkat. Úgy mutassuk be magunkat, hogy az 

eredményeink beszéljenek helyettünk. Egyre inkább kedvezőbb elbírálás alá esik a más szervezetekkel való 

együttműködés, ha minket támogat a pályázat kiírója, azzal mások is részesülnek benne. Számos pályázati kiírás 

kimondottan a partneri együttműködéseket célozza meg, sőt ennek külön pályázati logója is van, ezt láthatjuk a 

3.4.3.3. képen. A partneri együttműködéseknek a pályázati prioritásokban betöltött szerepéről bővebben a 3.4.6. 

fejezetben szólunk. 

 

3.4.3.3. ábra Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2008.47 

4. Az igény ismertetése 

                                                           
46http://szabadszem.blog.hu/2007/10/12/evolucio_2 
47http://bnpi.hu/oldal/husk-0801-2-2-1-0216-297.html 

http://szabadszem.blog.hu/2007/10/12/evolucio_2
http://bnpi.hu/oldal/husk-0801-2-2-1-0216-297.html


 Projektterv készítése  

 146  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ebben a részben mutatjuk be a pályázat mögött meghúzódó okokat. Az igényleírásnak tényeken kell alapulnia, 

igyekezzünk a dokumentációkra, statisztikákra, kutatási eredményekre támaszkodni. Fontos, hogy a bemutatott 

szükséglet és a pályázó szervezet céljai között egyértelmű összefüggés legyen. 

5. Célok és módszerek 

A cél az elérni kívánt állapot, a módszer pedig az út, amely a célhoz vezet. Minél konkrétabban utaljunk arra, 

hogy melyik kolléga végzi el az adott feladatot, hogy a szervezetünk képes a sikeres projekt végrehajtására. 

Rengeteg pályázatíró zárja le a módszerek, a projekt lépéseinek leírásával a pályázatot, ami súlyos hiba. 

Törekedjünk az előre gondolkodásra, vagyis a cél elérésének értékelésére. 

6. Értékelés 

Érdemes már a pályázatban előzetesen értékelnünk a várható eredményeket (lásd korábban a 2.1.5. 

Mérföldkövek és 2.1.6. Indikátortípusok c. fejezetben leírtakat), mert így mi adjuk az értékelési módszert is. 

Hogyan tervezzük meg az értékelést? A kvantitatív mutatók a számszerűsíthető eredményt jelentik: a részvevők 

száma, a megtisztított terület mérete, a megjelentetett kiadványok mennyisége. A kvalitatív mutatókkal a 

célcsoport elégedettségét, a program sikerességét szondázhatjuk. 10 fő környezettudatossá tett kisiskolás többet 

ér, mint 10000 feleslegessé vált szórólap. 

 

3.4.3.4. ábra Forrás: Kunbaracs honlapja, 2011. 

7. A folytatás lehetősége 

A pályázat utolsó fejezete, amiben azt ismertetjük, hogyan tesszük fenntarthatóvá projektünket a pályázati 

határidő utáni időszakban. Ha a pályázati tevékenység valamilyen profitot eredményez, akkor tüntessük fel a 

tervezett bevételek mértékét. Milyen nem pénzügyi jellegű források állnak rendelkezésre? Lehet, hogy pusztán 

önkéntes munkával is folytatódik a program. Tervezzük-e újabb vagy folytatólagos pályázat beadását? Ezeknek 

mind helye van a pályázati anyagban. 

4.4. A projekttervezés formai követelményei 

Néhány jó tanács a formai követelményekkel48 kapcsolatban: 

A dokumentum elrendezése legyen szellős, áttekinthető, használjunk rövid bekezdéseket, széles margót. Az 

áttekinthetőséget segítsük a szöveg tagolásával, fejezetekre és alfejezetekre bontásával, amihez használjunk 

többszintű számozott címrendszert. 

Ne felejtsük el az oldalszámozást, a tartalomjegyzéket (a dokumentáció elején) és egy listát a mellékletekről. 

Alkalmazzunk grafikonokat, táblázatokat, ábrákat, amivel egyrészt tömöríteni tudjuk az információkat, másrészt 

                                                           
48A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja alapján: http://www.nfu.hu/palyazatirok_gyakori_hibai 

http://www.nfu.hu/palyazatirok_gyakori_hibai
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alkalmazásukkal megtörjük a hosszú szövegek egyhangúságát. Ügyeljünk a szöveg olvashatóságára; 

használjunk 10–12 pontos betűméretet és kiemeléseket (dőlt, vastag és/vagy eltérő méretű betű, sorköz alapú 

bekezdés). 

A dokumentációt kössük be vagy spirálozzuk, hacsak nincs ellenkező értelmű előírás. Előtte ellenőrizzük, hogy 

minden melléklet megvan-e a szükséges példányszámban, beleértve a különböző igazolásokat is. Érdemes saját 

példányt tartalékolni, amiből egyszerű fénymásolással pótolni tudjuk a hiányzó példányt. 

Írjuk alá magát a pályázatot is, e nélkül érvénytelen is lehet. Elektronikusan beadandó pályázatok esetén 

gondolnunk kell a digitális aláírásra. A pályázatot dátumozott és aláírt kísérőlevéllel együtt nyújtsuk be, 

amelyben ne legyen félreütés vagy helyesírási hiba. Egyáltalán, az egész pályázati anyagban ne forduljon ez elő. 

Használjunk helyesírás-ellenőrző programot. 

Egyszerűbb a dolgunk, ha formai és tartalmi előírásokat (űrlapokat) is tartalmaz a pályázat, hiszen ekkor eleve 

meghatározzák a kiírók, hogy mely kérdésekkel milyen módon, mekkora terjedelemben kell foglalkoznunk. Erre 

látunk egy példát a 3.4.4.1. táblázatban, amely egy pályázati űrlapot tartalmaz. 
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3.4.4.1. ábra Forrás: Patt.hu Pályázatkereső Portál 2011.49 

Általában útmutató is segíti az értelmezést, az űrlapok kitöltését. Egyre gyakrabban találkozhatunk elektronikus 

dokumentációkkal és a pályázat összeállítását segítő speciális szoftverekkel, amelyek csak meghatározott 

karakterszámot engedélyeznek beírni. Ezek előnye, hogy az ismétlődő adatok automatikus átmásolásával, a 

számítások elvégzésével sok munkától és hibától kímélnek meg bennünket a pályázat írásakor. Bármennyire is 

igyekszünk, mégis számos banánhéjon elcsúszhatunk. Alaposan tanulmányozzuk a 3.4.4.2. ábrát, amely 

                                                           
49http://www.patt.hu/monbong.php?load=3768 

http://www.patt.hu/monbong.php?load=3768
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humorosan tükrözi vissza a valóságot. Nota bene50, vagyis jól jegyezzük meg a tanulságokat, és legközelebb ne 

kövessük el ugyanazt a hibát. 

 

3.4.4.2. ábra Forrás: Perneczky 2012.51 

Ha a tartalmilag és formailag jól megírt pályázatunk mégsem nyer, mi mindenképpen nyertünk. Tapasztalatot. 

Ennek birtokában a következő elkészítése már könnyebb lesz. Mindenki követhet el hibákat, néha még a 

pályázat kiírói is. 

4.5. Az innovációs projektek speciális elvárásai 

Az innováció egy kreatív ötlet megvalósulásának folyamatát jelenti. Ma már széles körben használatos a 

szakmai fejlődés, a termelés, szervezeti működés hatékonysága növelésének, újításának, átalakításának, 

ésszerűsítésének, megújulásának, esetenként akár forradalmasításának megjelölésére. 

A kutatás és fejlesztés (K+F) az innováció része. A kutatásra fordított erőforrások számos „mellékterméket” 

hoznak létre, például a vállalaton belüli tudás felhalmozását, publikációkat, a személyes kutatói karrier építését. 

Sikeres innovációnak csak az a kutatás-fejlesztési eredmény tekinthető, amely megvalósul és hasznot hajt mind 

a megvalósítói, mind a felhasználói, mind pedig az alkalmazói számára. Szűkebben értelmezve az innováció új 

vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás), eljárás, új marketingmódszer vagy új szervezési-

szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban. 

Az innovációs törvény52 alapján: „Minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi 

jellegű tevékenység (…) amely új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához 

vezet.” Ennek alapján az innováció megjelenhet új termékben, új technológiában, valamint új szervezeti 

kapcsolatrendszerben. 

A innováció hagyományos értelmezése alapján beszélhetünk gyártásfejlesztési (technológiai) és 

termékfejlesztési innovációról. A technológiai fejlesztés a termelőfolyamat technikai és gazdasági 

színvonalának emelésére irányul, mint például a termelési volumen növelése, a termékek minőségének javítása, 

                                                           
50Nota bene (latin) jelentése: jól jegyezd meg (Forrás: Idegen Szavak Gyűjteménye honlap: http://idegen-szavak.hu/nota_bene) 
51Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért honlapja, www.tff.hu/doc/Projektfejlesztes_es_palyazatiras.pdf (Letöltve: 2012.01.02.8:02) 
522003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 

http://idegen-szavak.hu/nota_bene
http://www.tff.hu/doc/Projektfejlesztes_es_palyazatiras.pdf
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munka-, anyag-, energiaráfordítások csökkentése, a munkakörülmények javítása, környezetvédelmi 

előírásokhoz való alkalmazkodás. 

A termékfejlesztési innováció célja a meglevő, illetve potenciális piaci igények kielégítésére alkalmas termékek 

létrehozása. A termékinnovációk aszerint is tipizálhatók, hogy a termékben milyen jellegű a változás mértéke. 

Az innovációs fokozatok53 a 3.4.5.1. táblázat alapján a következők lehetnek: inkrementális, moduláris, 

strukturális és radikális innovációk. 

Példaként nézzük meg a mennyezetre szerelhető ventilátorra vonatkozó – már megvalósult – fejlesztési 

projektötleteket: 

 

3.4.5.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés Buzás (2007) alapján54 

Az innovációs projektek két szintje létezik az EU-ban: 

I. Innovációtranszfer 55: Ebben az esetben korábbi projektek keretében kidolgozott innovatív eredmények új 

területeken, új körülmények között történő adaptálására lehet pályázni. A pályázatok bírálata nemzeti 

hatáskörben zajlik. 

II. Innovációfejlesztés: E projektek újszerű tartalmak kidolgozására vagy megszokott tartalmak újszerű 

megközelítésére (módszerek, eszközök, folyamatok) irányulnak. Az arányaiban lényegesen kisebb számú, 

európai jelentőségű fejlesztésekről a döntés az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik. 

Az innováció finanszírozásának forrása lehet: saját tőke, banki tőke, hitelek, befektetők, kockázati tőke, vállalati 

saját K+F büdzsé, állami és EU-s pályázati források. Az Unió csak olyan beruházásokat támogat, amelyek 

szükségessége gazdasági, társadalmi vagy környezeti szempontból számításokkal szilárdan alátámasztható. 

Ezért költség-haszon elemzést (CBA – Cost Benefit Analysis) ír elő, amelynek célja kettős: (1) Megvizsgálja, 

hogy a társadalom számára előnyös-e a projekt, azaz hasznai jelentősebbek-e, mint költségei, más szóval 

gazdasági megtérülése biztosított-e? (2) Megállapítja, hogy a projektnek mennyi támogatásra van szüksége, 

illetve szüksége van-e egyáltalán támogatásra, azaz pénzügyi megtérülése biztosított-e? 

A költség-haszon elemzés eredményei alapján kiválasztható a társadalom számára optimális cél és az ehhez 

kapcsolódó műszaki megoldás. A költség-haszon elemzés során a hasznok és költségek számbavétele, 

számszerűsítése és pénzértékben való kifejezése történik meg. 

Haszon (benefit): A haszon társadalmi hasznot jelent, a megvalósításból származó közvetlen pénzügyi bevételek 

mellett a társadalom bármely szereplőjénél keletkező károk elkerülése, valamint a fellépő hasznok, 

értéknövekedések is ide tartoznak. A hasznok a pénzben kifejezett hatásokat jelentik. 

Költség (cost): A költség mindig az egyszeri beruházás jellegű költségekből és a működtetés költségeiből áll, 

amelyekből éves költség számolható. 

Az innovációs projektre irányuló pályázatot – a többi EU-s pályázathoz hasonlóan – mindig a támogató által 

kibocsátott űrlapon kell benyújtani, ami három részre osztható: 

• Adatok: magába foglalja a pályázó (és partnereinek) elérhetőségét, bemutatását; 

                                                           
53Buzás Norbert (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 360 old. 
54Buzás Norbert (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 360 old. 
55A transzfer szó jelentése: átvitel, továbbítás, átadás. 
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• Projektleírás: a projektmegvalósítás teljes folyamatának ismertetését jelenti; 

• Költségvetés: a projekt (rész)finanszírozásához igényelt támogatási összeget tartalmazza és részletezi. 

Az innovációs projekt finanszírozására a támogató támogatási szerződést köt a projektet megvalósító 

intézménnyel. A támogatás felhasználásának megkönnyítésére a támogató uniós szervezetek összeállítanak egy 

útmutatót (pénzügyi kézikönyv), amely tartalmazza a pénzügyi menedzsment elemeit, a támogatás szabályos 

felhasználásának és elszámolásának feltételeit. Minden elszámolt tételt bizonylattal kell alátámasztani. A projekt 

bizonylatait jól átlátható, könnyen visszakereshető rendszerben kell nyilvántartani, és a támogató által előírt 

ideig megőrizni. A revízió – meg nem felelés esetén – visszavonhatja az uniós támogatást. 

Az innovációs projektek tervezésénél különösen nyomon követik a bírálók a következőket: 

• A SWOT szerepe a megvalósítási tanulmányban 

• Logikai keretmátrix 

• Partnerkiválasztás nemzetközi szinten is 

• Eredményesség 

4.6. Uniós projektprioritások 

A projektcélok megismerése és az azokhoz való kapcsolódás érdekében érdemes megismerni az EU strukturális 

alapjainak prioritásait, a nemzeti szintű fejlesztési dokumentumokat (Széchenyi Terv, minisztériumok ágazati 

stratégiái), illetve a regionális, megyei, települési fejlesztési koncepciókat, különösen a területfejlesztésre és 

vidékfejlesztésre vonatkozó tervdokumentumokat. Példaként nézzük meg a Pannon-Fertő Projektet a Havas 

András és munkatársai (2010)56 által összefoglalt projekt alapján, amelyben határ menti magyar és osztrák 

önkormányzatok, valamint vízügyi társulások vesznek részt az EU által kiírt strukturális alapok pályázatának 

finanszírozásával. A közös vízügyi fejlesztési elképzelések céljából a felek közös pályázatot nyújtottak be az 

Ausztria-Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Programra 2007–2013 között. Az Operatív 

Program az európai területi együttműködési célkitűzés részét képezi, és követi az Európai Unió kohéziós 

politikáját, amelynek célja a határ menti területek egyenlőtlenségeinek megszüntetése, illetve a határ menti 

tevékenységek fejlesztése közös stratégiákon keresztül, a fenntartható fejlődés érdekében. A program célterülete 

osztrák és magyar határ menti területekből áll. A célok elérése érdekében a következő prioritásokat határozták 

meg: 

(1) Innováció, integráció és versenyképesség: célja egy gazdaságilag versenyképes térség kifejlesztése a határon 

átnyúló innovációval és integrációval. A vállalkozási kedv és a tudásgazdaság ösztönzése a kutatás-fejlesztésen 

belüli innováció által, a kkv-együttműködések, a turizmus, humán erőforrások, valamint a hálózati 

tevékenységek és klaszterek e prioritás fő tevékenységi területei. 

                                                           
56Havas András – Kárász Tibor – Pál Attila: A Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztésének előkészítése az Ausztria-

Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Programban, XXVIII. Országos Vándorgyűlés, Sopron, 2010. július 7–9.; Forrás: 

Magyar Hidrológiai Társaság honlapja, http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html (Letöltve: 2011. 10. 11. 
18:09) 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html
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3.4.6.1. ábra Forrás: Havas és mts. 2010.57 

(2) Fenntartható fejlődés és elérhetőség: célja a magas szintű környezetvédelem, a társadalmi méltányosság és 

összetartás, a gazdasági jólét megteremtése és a fenntartható fejlődés aktív előmozdítása. A határrégió 

életszínvonalát fenntartva és növelve a prioritás tevékenységei az olyan fő kihívásokra összpontosulnak, mint a 

fenntartható közlekedés, a regionális elérhetőség és az ökomobilitás, a természeti erőforrások menedzsmentje, 

valamint a társadalmi és kulturális együttműködések. Különösen fontos a kapcsolatok és társulások minden 

szinten történő erősítése. 

 

3.4.6.2. ábra Forrás: Havas és mts. 2010.58 

(3) Harmadik prioritásként a technikai segítségnyújtás jelenik meg, amelynek célja a határon átnyúló 

együttműködés és a menedzsmenteszközök minőségbeli javítása a hatékony programmenedzsment és 

információáramlás érdekében. Minderről bővebben a „Pannon-Fertő projekt” című esettanulmányban olvashat a 

3.4.a.2. fejezetben. 

4.7. Magyar projektek az EU-ban59 

                                                           
57http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html 
58http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html 
59A fejezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja alapján készült: http://www.nfu.hu/palyazatok (Letöltve: 2012.01.22.10:16) 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html
http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html
http://www.nfu.hu/palyazatok
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Az ország felzárkóztatására az Új Széchenyi Terv keretében magyar költségvetési és európai uniós forrásból 

8000 milliárd forint áll rendelkezésünkre 2007–2013 között. Ennek a hatalmas összegnek a befektetése komoly 

felkészülést, széles társadalmi partnerségen nyugvó tervezést igényel, az ezzel kapcsolatos feladatokat a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) végzi Magyarországon. Az intézmény feladata többek között az operatív 

programok tervezésének koordinációja, megvalósulásuknak nyomon követése, a pályázati kiírások 

véglegesítése, a támogatandó fejlesztések, beruházások kiválasztása, és mindezekhez a kapcsolódó 

intézményrendszer működtetése, a szükséges uniós egyeztetések lebonyolítása és az előírt dokumentumok 

elkészítése. A felzárkózási célok eléréséhez hét ágazati és hét regionális területre fordíthatóak a források az ún. 

operatív programok keretein belül. Az egyes operatív programokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására hozták 

létre az irányító hatóságokat, melyek közreműködnek az operatív programok véglegesítésében, a szükséges 

dokumentumok kidolgozásában, és azoknak az Európai Bizottsággal történő egyeztetésében. 

 

3.4.7.1. ábra Forrás: Önkorkép 201260 

A támogatott konkrét fejlesztések egy része a foglalkoztathatóság és az életminőség javítására irányul, illetve a 

helyben igénybe vehető közszolgáltatások kínálatának bővítésére, tartalmi és minőségi fejlesztésére. Emellett a 

kistérségek gazdasági teljesítményének növelése érdekében a program ösztönzi a termelékenység fokozását, 

segít fenntartani, illetve növelni a foglalkoztatási lehetőségeket, de a háztartásokban, a törpe- és 

kisgazdaságokban folyó termelés bővítését is fontosnak tartja. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek zöme 

értékes természeti környezetben fekszik. Meg kell őrizni ezeket az értékeket, de ez nem mond ellent az 

adottságok ésszerű hasznosításának. A szükséges infrastruktúrafejlesztéseket a megújuló energiák 

hasznosításával kell környezetkímélőbbé és fenntarthatóvá tenni. Ezen felül utak építésével és egyéb 

közlekedési beruházásokkal javítani kell a fizikai elérhetőséget, de például növelni kell a szélessávú internetes 

elérések számát is. Különösen a gazdasági beruházások esetében kulcsfontosságú, hogy a fejlesztésekbe 

magántőkét is sikerüljön bevonni. Ezért a köz- és üzleti szféra társfinanszírozásában megvalósuló projektek 

előnyt élveznek. Az aktuális pályázati kiírások közül néhány kiemelt projekteket tartalmaz a 3.4.7.2. táblázat. 

 

                                                           
60Önkorkép – önkormányzati képviselők és polgármesterek folyóiratának honlapja: http://www.onkorkep.hu/17_11/15_22.html 

http://www.onkorkep.hu/17_11/15_22.html
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3.4.7.2. ábra Forrás: Az NFÜ (2012) alapján61 saját szerkesztés 

Az NFÜ az európai uniós támogatások felhasználásának átláthatósága érdekében és egyúttal a lebonyolítási 

intézményrendszer munkájának informatikai támogatására működteti az Egységes Monitoring Információs 

Rendszert (EMIR), ami egy olyan adminisztratív és a napi menedzsmentmunkát is támogató, átfogó rendszer, 

mely nyomon követi a finanszírozott projektek előrehaladását a befogadástól a kifizetésig. Napi aktualizálással 

kérhetők le pályázati információk az NFÜ honlapjáról62 a következő kategóriákban: 

• Operatív programok – eljárásrend szerinti lekérdezés 

• Székhely szerinti lekérdezések 

• A projekt helyszíne szerinti lekérdezések 

• 100 millió forint feletti kifizetések 

A honlapon megtalálható számos tanulmány, statisztikai adatbázis, sőt a megvalósult pályázatok 

referenciafilmjei63 is letölthetők. 

4.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

3.4.a.1. esettanulmány: A Pannon-Fertő projekt64 

Előzmények 

Az egészséges ivóvíz folyamatos biztosítása alapvető társadalmi elvárás, ugyanakkor ennek biztosítása egyre 

gyakrabban jelent komoly kihívást a szakma számára. Az első egyeztetéseket követően több tárgyalásra került 

sor az Észak-Burgenlandi Vízmű, a Közép-Burgenlandi Vízmű és a Soproni Vízmű együttműködésének 

lehetőségeiről, majd felek az alábbi, közösen elérendő célkitűzéseket fogalmazták meg: megfelelő kapacitású 

vízbázis biztosítása, a nyári csúcsigények kielégítése, a szolgáltatás üzembiztonságának fokozása. 

A célok megfogalmazásán túl rögzítették az együttműködés alapelvei is: (1) A felek megvizsgálják az egyes 

szolgáltatási területeken jelentkező problémák közös megoldásának lehetőségeit, ami elsősorban az egyes 

területek közötti vízátadást jelenti, (2) a vízigényektől függetlenül az összekötő vezetékekben a vízforgalmat 

folyamatosan fenn kell tartani, (3) az ivóvízminőségre vonatkozó EU-s előírásokat a magyar és osztrák 

együttműködő partnerek a másik fél hálózatába betáplálandó vízre vonatkozóan feltétlenül betartják, (4) a felek 

közös megvalósíthatósági tanulmánytervet készítenek. Az elkészült tanulmányterv részletesen tartalmazza mind 

a magyar, mind az osztrák oldali fejlesztési, átalakítási igényeket, lehetőségeket és kitér a közösen működtetett 

rendszerekre is. 

Pályázati lehetőségek 

Az osztrák és magyar fél is a tervezett fejlesztéseket elsősorban európai uniós pályázati források bevonásával 

kívánják megvalósítani. Az előkészítés finanszírozására a felek közös pályázatot nyújtottak be az Ausztria-

Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Programra 2007–2013 időszakra kiterjedően. Az Operatív 

Program az európai területi együttműködési célkitűzés részét képezi, és követi az Európai Unió kohéziós 

politikáját, amelynek célja a határ menti területek egyenlőtlenségeinek megszüntetése, illetve a határ menti 

tevékenységek fejlesztése közös stratégiákon keresztül a fenntartható fejlődés érdekében. A program célterülete 

osztrák és magyar határ menti területekből áll. A program átfogó stratégiai célkitűzése a határterület gazdasági, 

társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek 

csökkentése a határon átnyúló együttműködéssel. 

Az osztrák-magyar határmenti együttműködési program átfogó céljainak és konkrét célkitűzéseinek elérése 

érdekében a következő prioritások kerültek meghatározásra 2007–2013 között. 

                                                           
61http://www.nfu.hu/kiemelt_projekt_menetrend 
62www.nfu.hu 
63http://www.nfu.hu/media/114 
64Az esettanulmány alapjául szolgáló forrás: Havas András – Kárász Tibor – Pál Attila: A Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás 

fejlesztésének előkészítése az Ausztria-Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Programban, XXVIII. Országos Vándorgyűlés, 

Sopron, 2010. július 7–9.; Forrás: a Magyar Hidrológiai Társaság honlapja, 
http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html (Letöltve: 2011.10.11.18:09) 

http://www.nfu.hu/kiemelt_projekt_menetrend
http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/media/114
http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/pal_attila.html
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• Innováció, integráció és versenyképesség (1. prioritás): A prioritás átfogó célja egy gazdaságilag 

versenyképes térség kifejlesztése a határon átnyúló innováció és integráció által. A vállalkozási kedv és a 

tudásgazdaság ösztönzése a kutatás-fejlesztésen belüli innováció által, a kkv-együttműködések, a turizmus, 

humán erőforrások, valamint a hálózati tevékenységek és klaszterek e prioritás fő tevékenységi területei. 

Ezeket a tevékenységeket a társadalmi infrastruktúra és közszolgáltatások biztosítása által kell támogatni. A 

határtérség vonzerejét növelni fogja a több és jobb álláslehetőség, valamint a humán tőkébe való növekvő 

befektetések is. A program támogatja az észak-dél és kelet-nyugat közötti szakadékok áthidalását. 

• Fenntartható fejlődés és elérhetőség (2. prioritás): A prioritás célja a magas szintű környezetvédelem, a 

társadalmi méltányosság és összetartás, a gazdasági jólét megteremtése és a fenntartható fejlődés aktív 

előmozdítása a programterületen. A határrégió életszínvonalát fenntartva és növelve a prioritás tevékenységei 

az olyan fő kihívásokra összpontosítanak, mint a fenntartható közlekedés, a regionális elérhetőség és az 

ökomobilitás, a természeti erőforrások menedzsmentje, valamint a társadalmi és kulturális együttműködések. 

Különösen fontos a kapcsolatok és társulások minden szinten történő erősítése. 

• Technikai segítségnyújtás (3. prioritás): A hatékony programmenedzsment és információáramlás érdekében a 

technikai segítségnyújtás célja a határon átnyúló együttműködés és a menedzsmenteszközök minőségbeli 

javítása. 

A határtérség gazdasági és társadalmi integrációjában hangsúlyt kell helyezni a tágabb körben értelmezett 

szociális területek intenzív együttműködésére. A szociális infrastruktúrák és közszolgáltatások minőségének 

biztosítását megcélzó tevékenységek erősítése által a határtérségben emelkedni fog az életszínvonal. 

Finanszírozás 

A szándéknyilatkozat aláírását követően a közös pályázat beadására 2008. szeptember 23-án került sor. A 2008. 

december 2–3.-án ülésező Közös Monitoring Bizottság döntött a projekt támogatásáról. Az osztrák és magyar 

fél a lead partneri (vezető partner) feladatokkal az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulást bízták meg. A 

pályázatban szereplő becsült költségek megoszlanak a felek között: 

• 2.087 M € az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulás részére, 

• 2.437 M € Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére (a fejlesztés magyar oldalon, Sopronon kívül 

további 28 település ivóvízellátását segíti), 

• 0.291 M € a Közép-Burgenlandi Vízmű Társulás részére, 

• 1,005 M € a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. részére. 

Összesen 5.820 M €, melyből az EU-s támogatás 4.115 M €. Magyar oldalon a fenti költségekből az önrész 

aránya 5%, az EU támogatás 85%, a magyar állam által biztosított rész 10%. 

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. költségvetésében szereplő munkák: 

• Hegykői vízbázis, a kutak felülvizsgálata, javaslat új kútkonfigurációra. 

• A vízbázis bővítéséhez vízkutatás Pinnye térségében. 

• A meglévő hegykői vízbázison új kútkonfiguráció kialakítása. A vízbázis, kutak felülvizsgálatának 

eredményeként kutak felújítása, új kutak fúrása, 10.000 m3/nap kapacitással. 

• A megszűnő kutak eltömedékelésének tervezése. 

• A vízbázis bővítése Pinnye – Röjtökmuzsaj térségében, kutak tervezése, fúrása, 8.000 m3/nap kapacitással. 

• Védőterületek meghatározása, kijelölése. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében szereplő munkák: 

• Valamennyi létesítményre kiterjedő tervezés (engedélyezési tervek). 

• A megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése. 
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• A víztárolók és szivattyútelepek elhelyezéséhez szükséges földterületek megszerzésének előkészítése. A fenti 

előkészítő munkák ütemterv szerinti tervezett befejezési határideje 2011. július 31. 

Elvégzett munkák 

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. által eddig elvégzett munkák során a vízbázis bővítéséhez 

Pinnye térségében az I. ütemben sor került 13 db kút 6 hetes, folyamatos próbaszivattyúzására. A munka során 

kutanként 7 db, összesen 91 db vízminta vizsgálat történt. A vízbázis bővítéshez Pinnye térségében a vízkutatás 

II. ütemében a meglévő hegykői vízbázis és új kútkonfiguráció kialakítása történt meg. A vízbázis és a kutak 

felülvizsgálatának eredményeképpen kutak felújítása, új kutak fúrása, megszűnő kutak eltömedékelésének 

tervezését elvégezték. A kiírt közbeszerzési pályázat nyertesével 2 db 250 m, 3 db 150 m előirányzott mélységű 

kút tervezésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére, továbbá 18 db kút eltömedékelésének tervezésére és 

engedélyeztetésére került a szerződés megkötésre. A szerződés teljesítése folyamatban van. 

4.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A negyedik lecke célja a pályázati projektek és a pályázatírás témakörének tanulmányozása, különös tekintettel 

az EU-s pályázatok prioritásaira, valamint tartalmi és formai elvárásaira. A lecke elsajátításának becsült ideje 

2,10 óra. 

5. Projektdokumentumok 

5.1. Csoportosítási szempontok 

A projektdokumentáció során egy konkrét projekt kezelésének adminisztratív folyamatát követhetjük nyomon. 

Fő célja a projekt személyzetének, a projekthez kapcsolódó megrendelői, szállítói szerződéseknek és a projekt 

infrastruktúrájának adminisztrációja, valamint a projekt levelezésének és dokumentációjának iktatása. Bár 

alapvetően a projektadminisztráció a projektmenedzsment fontos kiegészítő feladata, nagyobb projekt esetén 

szükséges lehet szétválasztásuk (például asszisztens bevonásával). 

 

3.5.1.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projektadminisztráció biztosítja a személyügyi, megrendelői, szállítói dokumentumok és a levelezés 

követhetőségét, illetve az azonnali hozzáférést a fenti adatokhoz. 

Projektdokumentáció feladatai közé tartozik: 

• A projekt személyzetének adminisztrációja 

• A megrendelői, beszállítói szerződések adminisztrációja 

• A projekt infrastruktúrájának adminisztrációja 

• A projekt levelezésének és dokumentációjának iktatása 

A projektdokumentumok csoportosítása az előfordulási helyük, valamint feladatuk alapján lehetséges. A projekt 

ciklusait végigkísérik a projektdokumentumok. A projektfázisokban előforduló projektdokumentumokat 

összegzi a következő ábra. 
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3.5.1.2. ábra Forrás: Huber 2011.65 

A projektdokumentumokat a következő csoportosítás szerint66 vizsgáljuk: 

• Projektvezetési dokumentumok 

• Projekt-előkészítési dokumentumok 

• Projektindítási dokumentumok 

• Odaítélési dokumentumok 

• Projektzárási dokumentumok 

A következő fejezetekben ezekre találunk konkrét példákat. 

5.2. Projektvezetési dokumentumok 

A projektvezetés alatt értjük a teljes projektfolyamatot, amely minden fázisban lépésről lépésre nyomon követi 

az egyszeri komplex feladatok teljesítésére vonatkozó projektmunkát. A projektvezetés egyik központi eleme a 

dokumentumok rendjének kialakítása, azaz ki, mikor vagy milyen gyakorisággal, miről, milyen célból, milyen 

tartalmú és formátumú dokumentumot készít és ki(k)nek a számára. Abból a felfogásból indulunk ki, hogy csak 

az tekinthető megtörtént ténynek, ami megfelelően dokumentálva is van. Ide tartoznak a már említett 

tevékenységleírások, a projektben alkalmazott folyamatok leírása, az időszakos előrehaladási jelentések, a 

mérföldkőjelentések, a pénzügyi jelentések, az ellenőrzések és monitorozás dokumentumai, a napi levelezés. 

Egy projekt dokumentációs rendszerének ismertetése túlmutat e tananyag lehetőségein. Itt csak a dokumentáció 

legfontosabb elemeire térünk ki. 

A projektre vonatkozó stratégia előkészítésétől a projektzárásig terjedő időszakban előforduló jelentések, 

jegyzőkönyvek fontos részét képezik a projektvezetésnek. Ennek egy példáját látjuk a 3.5.2.1. ábrán. 

                                                           
65Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 
66Görög Mihály: A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó Kft, Budapest, 2003. 376 old. 
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3.5.2.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A havi jelentés főbb részei: 

• Rövid összefoglaló 

• Utasítások 

• Változások a terjedelemben 

• A változások kezelése 

• Költségek 

• Erőforrások 

• A következő hónap fontosabb tevékenységei 

5.3. Projekt-előkészítési dokumentumok 
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A projekt-előkészítési dokumentumok azt a célt szolgálják, hogy meghatározásra kerüljön egy adott cél 

elérésére irányuló projekt. Részei a szakirodalom67 alapján: 

• Projekt-behatárolási dokumentumok (ezen belül funkció-cél struktúra, tevékenységi struktúra, erőforrásterv, 

időterv, költségbecslés68) 

• Megvalósíthatósági tanulmányok69 

• Teljesítendő projektváltozatra vonatkozó döntés-előkészítő javaslat70 

Egy projektbehatárolást célzó felelősségi mátrixot látunk a következő táblázatban. 

 

3.5.3.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Amennyiben a projektcélhoz több változat rendelhető, a funkció-cél struktúrát is a lehetséges projektváltozatok 

számának megfelelően kell kialakítani, a tevékenységi struktúrákkal és az erőforrásbecslésekkel (idő, költség) 

együtt. Ez utóbbiaknak a különböző projektváltozatok előzetes szűrésében van szerepe. 

A felelősségi mátrix ezek egy továbbfejlesztett változata, amely a projekt tevékenységeit konkrét felelősökhöz 

(mint emberi erőforráshoz) rendeli. A megvalósíthatósági tanulmányok részletesebb tervdokumentációt 

tartalmaznak, bár azok is túlnyomórészt előzetes becslésen alakulnak. A döntés-előkészítő javaslatnak az 

indoklást is tartalmaznia kell. 

5.4. Projektindítási dokumentumok 

A sikeres projektindítási dokumentumok meghatározzák az elérendő célokat és a termékeket. E dokumentumok 

biztosítják, hogy az érdekeltek (szponzorok, ügyfelek, projektcsapat) összhangban legyenek, ezért céljuk a 

teljesítendő projektfeladat és követelményeinek megismertetése a projekt tagjaival. A megvalósíthatósági 

tanulmányok alapján kerülnek meghatározásra. 

Kiinduló elemeik: 

1. Projektalapító dokumentum: Célja, hogy a projektet hivatalosan felhatalmazza a feladat elvégzésére, és az 

ehhez szükséges erőforrásokat a projekt rendelkezésére bocsátja. 

                                                           
67Görög Mihály: A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó Kft, Budapest, 2003. 376 old. 
68Lásd 2.4. fejezetben. 
69Lásd 2.3. fejezetben. 
70Lásd 2.2. fejezetben. 
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2. Hatókör-meghatározás (Scope): Meghatározza, hogy mit fog megvalósítani a projekt – mi tartozik a projekt 

hatókörébe és mi nem, milyen termékeket kell a projektnek előállítania. 

3. Projektmenedzsmentterv: Meghatározza, hogy hogyan fog megvalósulni a projekt. A következő 

dokumentumokat71 foglalja magában: 

• A létrehozandó projekteredmény tartalmi (és terjedelmi) behatárolása 

• Kockázatkezelési terv 

• Projektmarketingterv 

• Erőforrásterv 

• Időterv 

• Költségterv 

• A projekt sikerkritériumai 

• Projektszervezeti struktúra 

• Kontrollingterv 

• Kommunikációs és változáskezelési terv 

• Minőségbiztosítási terv 

A kommunikációs terv megvalósulásához tartozik a projektindító megbeszélés dokumentálása, ennek egy 

példáját72 látjuk a következő táblázatban. 

                                                           
71Görög Mihály: A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó Kft, Budapest, 2003. 376 old. 
72Oliser László: A projektmegvalósítás módszertana és gyakorlata, Továbbképzési tananyag, Unitis Zrt. 2001. 43 old. Külön köszönet a 
szerzőnek a tananyag és ppt. verziók rendelkezésre bocsátásáért. 
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3.5.4.1. ábra Forrás: Oliser 2001.73 

                                                           
73Oliser László: A projektmegvalósítás módszertana és gyakorlata, Továbbképzési tananyag, Unitis Zrt. 2001. 43 old. 
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Bár a minőségbiztosítási terv nem közvetlenül a projektvezetéssel összefüggő dokumentáció, mivel a 

projekteredmény elérhető minőségét szabályozza, célszerű a projektindítási dokumentációhoz sorolni. A 

projektdokumentumok a legtöbb esetben egy mindenki által elérhető tárolóhelyen (például intranet, saját 

honlap) találhatóak. Az elfogadott dokumentumokon történő változtatás csak a projekt változáskezelési tervében 

leírt módon történhet. 

5.5. Odaítélési dokumentumok 

A odaítélési projektfázissal kapcsolatos projektvezetési dokumentumok csak külső projektek esetében 

szükségesek. Azt a célt szolgálják, hogy a kialakítandó projektstratégia összhangban legyen mind a 

projektszervezet, mind a projekttulajdonosi szervezet sajátosságaival. A dokumentáció részei lehetnek: 

• Projektprofil és projekttulajdonosi profil74 

• Előminősítési kritériumrendszer 

• Az előminősítésre vonatkozó felhívás 

• Ajánlatértékelési kritériumrendszer 

• Ajánlati felhívás 

• Szerződéses megállapodás75 

Fontos, hogy az értékelési kritériumrendszer (előminősítésnél, ajánlatkérésnél) mindig előzze meg a kért 

anyagok beérkezését. 

Amennyiben nem meghívásos versenyeztetésre kerül sor, szükséges az előminősítéses eljárás dokumentálása. 

Ha pedig meghívásos versenyeztetés történik, nincs szükség előminősítési kritériumrendszerre. 

5.6. Projektzárási dokumentumok 

A projektzárási dokumentumok célja, hogy értékelhetővé tegyék az elkészült projekteredmény megfelelőségét, 

valamint a projektfolyamat sikerességét. Ezért szükség van a korábban elkészült dokumentációra, különösen a 

következő projektvezetési dokumentumokra: projektkontrolling-elemzések, a projektértekezletek 

jegyzőkönyvei, módosítások és változtatások dokumentálása, a minőségellenőrzésre vonatkozó anyagok. 

Ebben a szakaszban készülnek a következő dokumentumok: 

• Működési próbák dokumentálása (például prototípusok létrehozása esetén) 

• Összefoglaló jelentés 

• A projektzáró értekezlet jegyzőkönyve 

• Projektértékelési dokumentumok 

• Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

• Külső projektek további dokumentumai (garancia, ideiglenes és végleges átadás) 

Az átadás-átvétel során a projektmegbízó igazolja a közreműködők felé a feladat elvégzését, és átveszi a 

projekteredményt. Ennek dokumentálására látunk példát a következő táblázatban. 

                                                           
74Lásd 3.1.8. fejezetben. 
75Lásd 3.2.1. fejezetben. 
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3.5.6.1. ábra Forrás: Verzuh (2006) alapján76 

5.7. A projektdokumentumok formai követelményei77 

A projektdokumentációnak átláthatóvá, számon kérhetővé és értékelhetővé kell tennie a projektfolyamatot – 

ehhez meghatározott formai követelményeknek szükséges megfelelniük. Minden dokumentumnál egyértelműen 

fel kell tüntetni az azonosíthatóságot szolgáló elemeket: 

• A dokumentum tartalma (elnevezése) 

• Célja 

• Készítésének időpontja (korábbi frissítés) 

• Felhasznált adat- és információforrások 

                                                           
76Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Könyvek, HVG Kiadó, Budapest, 2006. 424 old. 
77Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Könyvek, HVG Kiadó, Budapest, 2006. 424 old. 
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• Ellenőrző vagy jóváhagyó személy 

• A dokumentum célszemélyei (akik kapják) 

• Az eredeti példány tárolási helye (hozzáférési jogosultsággal) 

Egy dokumentum többféle céllal is készülhet, így lehet előzetes tájékoztatást nyújtó, döntés-előkészítő, esetleg 

döntést véglegesítő dokumentum. Egy problémanapló formai követelményeit láthatjuk a következő példán. 

Nézzük meg, hogy gyakran a fejléc és a lábjegyzet tartalmazza a megértést segítő információkat. 

 

3.5.7.1. ábra Forrás: Erich Verzuh (2006) alapján78 

Ezért a dokumentum célját is szerepeltetni kell. Gyakran előfordul, hogy a projektciklus különböző 

szakaszaiban ugyanazt a dokumentumot több alkalommal is el kell készíteni, ezért ezek többnyire eltérő 

információs tartalmat hordoznak a mennyiség, a részletezettség és a pontosság (például becslések) szerint. Ezért 

van szükség az elkészítés időpontjának és adatforrásainak feltüntetésére. Mivel a projektcsoport összetétele 

menet közben változhat, az új kollégák bekapcsolódását is segíti a naprakész projektdokumentáció. 

5.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

Az ötödik lecke a projektdokumentációk gyakorlati kérdéseit, valamint tartalmi és formai ajánlásait ismerteti 

sok példával. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

6. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

Az első lecke a projektterv elkészítésének általános szempontjaira irányul. A témakörön belül megismerik a 

hallgatók a vezetői összefoglaló, a témaválasztás és a projektbesorolás gyakorlati kérdéseit. Emellett képet 

kapnak a projekt logikai kereteiről, a projektváltozatok és projektfázisok projekttervbeli alkalmazásáról. A lecke 

részeként sor kerül a projektprofil és projekttulajdonosi profil taglalására. A lecke elsajátításának becsült ideje 

2,60 óra. 

A második lecke célja a projektterv speciális szempontjainak bemutatása. A témakörhöz tartoznak a szerződéses 

stratégiatípusok és az elszámolási módok, a műszaki kivitelezés, a marketingterv, a projektstruktúra és a 

tevékenységütemezés. A hallgatók érintik a területfejlesztési koncepció és a kiemelt projektek kérdéskörét is. A 

lecke elsajátításának becsült ideje 2,40 óra. 

                                                           
78Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Könyvek, HVG Kiadó, Budapest, 2006. 424 old. 
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A harmadik lecke a megvalósíthatósági tanulmány készítésének általános és speciális szempontjait járja körül. A 

hallgatók megismerik a megvalósíthatósági tanulmány szerkezeti felépítését, és külön taglalják a megtérülés, a 

társadalmi értékteremtés és az innováció figyelembevételének lehetőségeit. A lecke elsajátításának becsült ideje 

2,40 óra. 

A negyedik lecke célja a pályázati projektek és a pályázatírás témakörének tanulmányozása, különös tekintettel 

az EU-s pályázatok prioritásaira, valamint tartalmi és formai elvárásaira. A lecke elsajátításának becsült ideje 

2,10 óra. 

Az ötödik lecke a projektdokumentáció gyakorlati kérdéseit, valamint tartalmi és formai ajánlásait ismerteti sok 

példával. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

7. Oktatási segédlet 

Az EU-támogatásokra pályázók és az azokat értékelők számára egy jól áttekinthető Környezeti Fenntarthatósági 

Útmutató áll rendelkezésre, amely a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján is megtalálható. Az útmutató kitér az 

alapelvekre, a fenntartható fejlődés fogalmára, illetve hogy hol jelenhetnek meg a környezetvédelem 

szempontjai a projekttevékenységek során. Ismerteti a vonatkozó kötelező előírásokat és követelményeket, de 

azt is, hogy miért lehet a pályázóknak érdeke a környezeti szempontok figyelembevétele; például milyen 

támogatásokat és kedvezményeket vehetnek igénybe. 

A „Környezeti Fenntarthatósági Útmutató” rövidebb verziója letölthető itt: FDE (Felsőoktatási Diákszervezetek 

Egyesülete) honlapja: http://www.fde.hu/docs/Kornyezeti%20fenntarthatosagi%20utmutato.pdf 

„A projektterv vázlata” c. anyag letölthető a Konszenzus honlapról: 

http://www.konszenzus.org/antidiszkriminacio/projekt_terv_vazlat.pdf 

Az „Újbuda Kulturális Városközpont” nevű városrehabilitációs projekt teljes pályázati dokumentációja 

letölthető itt: http://www.patt.hu/monbong.php?load=3768 , a kiírás szövegében letölthető tömörített file: 

ÚJBUDA_miniprojekt.zip alatt. 

http://www.fde.hu/docs/Kornyezeti%20fenntarthatosagi%20utmutato.pdf
http://www.konszenzus.org/antidiszkriminacio/projekt_terv_vazlat.pdf
http://www.patt.hu/monbong.php?load=3768
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C. függelék - Fogalomtár 

ÁRBÁZISÚ ELSZÁMOLÁS: Ennek során előre megállapított összeget fizet a megbízó a vállalkozónak, ebből 

következően a megvalósítás során a költségekben bekövetkező változások kockázatait, illetve azok 

következményeit a vállalkozó viseli. 

CÉLBÁZISÚ ELSZÁMOLÁS: Amikor a vállalkozó járandóságának mértékét oly módon határozzuk meg, hogy 

az előre rögzített célkitűzéshez viszonyítva milyen teljesítést ér el. 

KÖLTSÉGBÁZISÚ ELSZÁMOLÁS: Ekkor előzetesen rögzítésre kerül a bekerülési összeg néhány százalékát 

kitevő ún. díj, amely fedezetet nyújt a vállalkozó általános költségeire és nyereségére, a projekt pénzügyi 

kockázatait a projekttulajdonos viseli. 

KULCSRAKÉSZ TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK: Olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a megrendelővel 

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 projekttulajdonos számára csökken a kontroll és a befolyásolásgyakorlás lehetősége. 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY: A különböző projektváltozatok közötti választáshoz készített 

döntéstámogató, a megvalósíthatóság komplex feltételeit és alternatíváit, továbbá a megvalósítás várható 

eredményeit projektváltozatonként részletesen elemző tanulmány. 

MENEDZSMENT TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK: Olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a 

projekttulajdonos (megrendelő) és a közreműködők között egy sajátos további szereplő, a 

menedzsmentvállalkozó foglal helyet. Ez a sajátos közreműködő mintegy magára vállalja a tradicionális típusú 

szerződésből eredően a projekttulajdonosra háruló, a projekteredménnyel és a teljesítés időtartamával 

összefüggő felelősségek jelentős részét. 

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ: Egy konkrét projekt kezelésének adminisztratív folyamatát követhetjük nyomon 

vele. Fő célja a projektszemélyzet, a projekthez kapcsolódó megrendelői, szállítói szerződések és a projekt 

infrastruktúrájának adminisztrációja, valamint a projekt levelezésének és dokumentációjának iktatása. 

PROJEKTPROFIL: A projektre jellemző interdependencia-típusokat és a bizonytalanságokat elemzi, vizuálisan 

jeleníti meg a projekt karakterisztikájának értékeit és a projekt keresztmetszetét. 

PROJEKTSTRATÉGIA: Egy projekt teljesítési fázisával összefüggő felelősségek és kockázatok allokálásának 

eszköze, és mint ilyen, kialakítása az odaítélési szakasz meghatározó tevékenysége. Elemei és eszközei: a.) a 

szerződéstípus, b.) a pénzügyi elszámolási mód, c.) az előminősítés, d.) a versenyeztetési eljárás. 

PROJEKTSTRUKTÚRATERV: A projekt elemei közötti lényeges kapcsolatok összessége, amely az utolsó 

lépésben az egy ember vagy egy csoport által önállóan elvégezhető ún. munkacsomagot adja. Ezekhez a 

munkacsomagokhoz kell erőforrásokat rendelni, elvégzésüket ütemezni, költségeiket megbecsülni és a 

határidőket megállapítani, vagyis ezek lesznek a hálótervben a „tevékenységek”. 

PROJEKTTULAJDONOSI PROFIL: A projekttulajdonosra jellemző, a projekt teljesítésének vezetése 

szempontjából lényeges sajátosságok és az elsődleges projektcélokhoz kapcsolódó projekttulajdonosi 

érdekeltség elemzése alapján állítható fel. Az egyes jellemzőket 1–5 közötti értékskálán ábrázolva vizuálisan 

megjeleníthető a projekttulajdonosi keresztmetszet. 

PROJEKTVEZETÉS: Ez alatt értjük a teljes projektfolyamatot, amely minden fázisban lépésről lépésre nyomon 

követi az egyszeri komplex feladatok teljesítésére vonatkozó projektmunkát. 

ROI (Return of Investment): A befektetés megtérülése. Ezt a mutatót a projekt befejeződése után, egy megadott 

időben lehet meghatározni; akkor, amikor a projekt meghozta az eredményét. 

SZERZŐDÉSES DOKUMENTÁCIÓK: Mindazon dokumentációk összessége, amelyek a projektmegvalósítási 

munkák teljesítésével összefüggésben szabályozzák a felek magatartását, jogait és kötelezettségeit. Prioritási 

sorrendben történő felsorolásukat tartalmazza a felek közötti szerződéses megállapodás is. 

SZERZŐDÉSES STRATÉGIA: A primer projektcélok teljesülésével összefüggő felelősségek és kockázatok 

allokálásának eszköze. Szűkebb értelemben a szerződéstípus és a pénzügyi elszámolási mód olyan, tudatosan 
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kialakított kombinációja, amely leginkább megfelel a projekt sajátosságainak, valamint a beruházó 

adottságainak és domináns céljainak. Tágabb értelemben a szűkebben értelmezett szerződésstratégia elemeinek, 

továbbá az előminősítési és a versenyeztetési eljárásoknak egy olyan, tudatosan kialakított rendszerbe foglalása, 

amelyben az előminősítési és a versenyeztetési eljárások a szűkebb értelemben vett szerződésstratégia minél 

optimálisabb kialakítását és realizálását szolgálják. 

SZERZŐDÉSSTRATÉGIA: A beruházó és a közreműködők között a megvalósítandó projekteredmény 

komplettségével, teljesítményparamétereivel, minőségével, működőképességével, valamint a fizikai 

megvalósítás időtartamával összefüggő felelősségek és kockázatok allokációjának eszköze. A szerződés 

alaptípusa lehet: a.) tradicionális, b.) kulcsrakész, c.) menedzsment. 

TENDEREZÉSI ELJÁRÁS: A lehetséges közreműködők versenyeztetésének eszköze, amely azt az 

eljárásmódot jelenti, ahogyan a szűkebben értelmezett projektstratégiához (szerződéstípus és pénzügyi 

elszámolási mód), 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: a.) nyílt, b.) szelektív, c.) kétszintű, d.) 

meghívásos. Az első hármat szokás együttesen nyilvános versenyeztetésnek, míg az utolsót zártkörű 

versenyeztetésnek nevezni. 

TRADICIONÁLIS TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK: Olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a 

projekttulajdonossal szemben több külső közreműködő között oszlanak meg a projekteredmény egészével és a 

teljesítés időtartamával kapcsolatos felelősségek és kockázatok a projektciklus teljesítési szakaszában. Minden 

egyes közreműködő csak a saját munkacsomagjának határáig tartozik felelősséggel, ezért a projekttulajdonosra 

hárul a projekteredmény egészéért viselendő felelősség. 
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4. fejezet - A projektek operatív 
vezetése 

1. A projekt hierarchiája 

1.1. Általános szerepek a projektben 

A projektben betöltött szerepek áttekintését kezdjük a legelején, a megbízó szerepével. A projektötlet 

kialakulásával kapcsolatosan a megbízó feladata, hogy létrehozza a projektszervezetet kifejezetten az adott 

projekt lebonyolítására. A megbízó feladatai közé tartozik még a projektterv jóváhagyásán kívül a projektvezető 

kinevezése és a szükséges szerződések megkötése. A projektvezetés munkáját indokolt esetben – például 

speciális szakértelmet igénylő témák esetében – szakértők is segítik. Ezen felül a projekt kivitelezésének 

irányítását a különböző részlegek (logisztikai, beszerzési, gépészeti részleg) vezetői végzik. Az általános 

projektszerepeket látjuk a következő ábrán. 

 

4.1.1.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Az ábrán látható szerepek: a projektmenedzser a projekt operatív irányító vezetője, a projektcsapat a 

projekttagokból áll, és van a felettes, aki lehet a megbízó képviselője (pl. a projektfelügyelő). 

Az ábrán kívüli további projektszerepek lehetnek még: 

• Megbízó – aki dönt az indításról, 

• Felhasználó, kliens, célcsoport – aki a projekt végtermékét fogja használni, 

• Projekt Irányító Bizottság (PIB) – a projekt irányító és döntéshozó testülete, elnöke a projektfelügyelő, 

• További alprojektek vezetői, 

• Projekttitkár – aki az adminisztráció és a kommunikáció felelőse, 

• Minőségbiztosítási felelős – aki a visszacsatolásokat és a módosításokat menedzseli, 

• Szakértői team – külső, szakmaspecifikus tanácsadói csoport, 

• Alvállalkozó – szerződéses külső erőforrás, partner. 

Hogy kinek mi a feladata, azt a következő fejezetben részletezzük. 

1.2. Feladatok és felelősségek a projektmunkában 

A projektek szervezeti környezetben valósulnak meg, ezért szervezeti szinten is szabályozni kell a projektben 

dolgozó szervezeti tagok hatáskörét és felelősségét. 

• Hatáskör: rendelkezési (döntési, elosztási, felhasználási) jog az erőforrások adott köre felett. 

• Felelősség: az önállóan meghozott döntések kockázatának és a kudarc következményeinek vállalása. 

Alapelv: a hatáskör és a felelősség mindig együtt kell, hogy járjon. 

A projekt kulcsszemélye a projektmenedzser. Valós vezetői szerepet gyakorol, közvetlenül felügyeli és irányítja 

a rendelkezésére bocsátott erőforrásokat és a szakembergárdát. Minden résztvevő közvetlenül a 

projektmenedzser alá tartozik, akiknek ő utasítást adhat, illetve együttműködik a megrendelő esetleges 

képviselőjével. Jelentést ad a projekt előrehaladásáról a megbízónak. A projektmenedzsernek kapcsolatot kell 

tartania a projekt érintettjeivel, erre utal a következő ábra. 
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4.1.2.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projektmenedzser néhány felelősségét tartalmazza az alábbi lista, amit a szakirodalom1 a projektvezetés 

önellenőrzéséhez javasol: 

• Jó példával jár elől, pozitív hozzáállást és elkötelezettséget tanúsít a projektcél iránt. 

• Elérhető a teamtagok számára, hogy azok meg tudják osztani vele a problémáikat és az aggodalmaikat. 

• Másokat és önmagát felelősségre vonhatónak tartja a projekttel kapcsolatban. 

• Tudatosan dolgozik a pozitív teamkörnyezet kialakításán. 

• Tudatosan dolgozik az együttműködő, problémamegoldó képességek fejlesztésén a teamtagokkal. 

• Minden teamtagot és stakeholdert tisztelettel kezel. 

Ebben az ideiglenes szervezetben a legtöbb esetben létrehoznak egy vezetői kontrollt biztosító Projekt Irányító 

Bizottságot (PIB), amelynek feladata a projekt sikeréhez szükséges döntések meghozatala és az iránymutatások 

megfogalmazása. A testület feladatai közé tartozik még a projekt teljesítéseinek vezetői kontrollálása és szükség 

esetén a beavatkozás. Véleményezik a projektterméket, ellenőrzik a projektterv végrehajtását, és döntenek a 

munkacsoportok létrehozásáról. Tagja közé sorolhatjuk a projektgazdát, az érintett szakterületek vezetőit, a 

megbízó képviselőjét, továbbá nagy volumenű projektek esetén a meghatározó partnerek képviselőit is. 

A projektteam elméletileg teljesen független módon működik a szervezet elsődleges munkamegosztásával 

képzett szervezeti egységektől, de a projektszervezetbe delegált funkcionális szakember esetében kialakulhat az 

úgynevezett „kettős függőség” esete, amikor a teamtag egyszerre van alárendelve a projekt vezetőjének, illetve a 

funkcionális vezetőjének. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a projektben dolgozók kettős felelősségi 

szorításba és teljesítménykényszerbe kerülnek, amely negatív módon hathat projektbéli teljesítményük 

hatékonyságára. Éppen ezért fontos akár írásban is deklarálni a projektben dolgozók ideiglenes függetlenségét 

eredeti munkájuktól, és egyben definiálni projektfeladatukat és hatáskörüket. A projekt befejeződésével a 

teamnek és a menedzsernek további feladata nincs, a csapat feloszlik, a tagok visszatérnek eredeti beosztásukba. 

1.3. Projektmenedzseri kompetenciák 

A projektfeladatok ellátásához érdemes tisztában lenni azokkal a szakterületekkel, amelyek érintik a 

projektmenedzsment-kompetenciákat. A Project Management Institute (PMI) szerint a projektmenedzsment 

alapvetően az alábbi 9 területtel foglalkozik. (Kattintson az egyes területek mezőire!) 

 

                                                           
1Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Könyvek, HVG Kiadó, Budapest, 2006. 424 old. 
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4.1.3.1. ábra Forrás: PMI 2005.2 

• Integrációmenedzsment: A terület feladata a projekt különböző elemeinek összehangolása. A 

projektmenedzsment-standardok segítik ennek végrehajtását. 

• Terjedelemmenedzsment: Biztosítja, hogy a kitűzött projektcélok megvalósuljanak. Emellett a projekt 

végrehajtása során felmerülő új vagy megváltozott célokat azonosítja és beépíti a projektbe. 

• Ütemezésmenedzsment: A terület feladata az eredeti ütemezés betartása, melynek során kommunikációs 

eszközként a projekttervet használja. 

• Költségmenedzsment: A költségvetés keretein belül történő végrehajtást biztosítja, a költségtúllépés 

felismerésével és a szükséges korrekciós tevékenységek végrehajtásával. 

• Minőségmenedzsment: Biztosítja a projekt eredményeinek az elvárt minőséggel történő leszállítását. 

• Emberierőforrás-menedzsment: Ide tartozik az emberi erőforrások optimális felhasználása, beleértve az 

erőforrások képzését és fejlesztését is. 

• Kommunikációmenedzsment: A terület feladata a projektben résztvevő összes érdekelt személy és szervezet 

megfelelő tájékoztatása. 

• Kockázatmenedzsment: Részei a minőségi és mennyiségi kockázatelemzés, elkerülési és tartaléktervek 

kidolgozása. 

• Beszerzésmenedzsment: A beszállítókkal és a partnerekkel történő együttműködést és integrációt 

szabályozza. 

A projektvezetés összetett tevékenység, egy olyan gondolati rendszer, amely a projektszervezet formális 

(racionális) és informális (kapcsolati) alrendszereit együttesen, egy rendszerként kezeli. Ezért a szükséges 

kompetenciákat3 is rendszerszemléletűen célszerű megközelíteni. 

A projektmenedzseri kompetenciákat a 4.1.3.2. táblázat foglalja össze. Eszerint 3 síkon értelmezhetők: 

• Megfelelő emberek biztosítása a projektszervezet felé – megfelelőség. 

• Megfelelő feltételek biztosítása a projektvezetéshez – egyéni hatékonyság. 

• Együttműködés szervezése a projekt érintettjeivel – társas hatékonyság. 

 

4.1.3.2. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

Azonban a projekt számos kompetenciát képes fejleszteni, amelyen keresztül a projektvezető maga is erősítheti 

a projekttagok képességeit. Ide tartoznak a személyes és szociális kompetenciák, az önálló cselekvés, az 

ismeretek alkalmazása és a projektfeladatok megoldásához szükséges módszertani készségek. A 

projektvezetéshez ismeretek, készségek és ezek megfelelő alkalmazási szintje szükséges. A projektben való 

közreműködéssel és a feladatok delegálásával olyan további kompetenciákat tud erősíteni a projektmenedzser, 

mint a befolyásolás, megértés és megértetés, konfliktuskezelés és képviselet. 

 

                                                           
2http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment 
3Jelentése: hatáskör, illetékesség; hozzáértés; alkalmasság, képesség 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment
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4.1.3.3. ábra Forrás: Morvai Edit – Veress Bernadett 2011.4 

4.1.3.3. Javaslat a téma multimédiás anyagára 

SZÖVEGINSTALLÁCIÓ: A 4.1.3.a. táblázat rovatainak mezőire kattintva jelenjen meg a szövegbeli hely utáni 

(zárójeles) leírás. 

1.4. Hatáskörök megoszlása 

A hatáskörök megoszlása a következő kérdések mentén körvonalazódik: 

Mit kell tenni a projektben? 

Ide tartozik, hogy mire van valakinek felhatalmazása a projektfeladatokon belül, és milyen módon ellenőrzi 

munkáját a projektvezető. 

Mennyire jól végzik a munkát? 

A projektek minőségbiztosítása alapvetően kihat a projekteredményre, ezért folyamatellenőrzés szükséges. 

Ki dolgozik a projektben? 

Többnyire maga a projektvezető hatáskörébe tartozik a belső projekttagok és a külső szakértők kiválasztása. 

Hogyan végzik a projektmunkát? 

A projektmódszerek és eszközök megválasztásának szabadságát és azok módszertani alkalmazási lehetőségeit 

soroljuk ide. 

Mennyiért lehet megvalósítani a projektet? 

Ennek része az erőforrások és költségek egyeztetésére és ellenőrzésére vonatkozó felhatalmazás. 

Végül: Mikor teljesül a projekt? 

A projekt tevékenységeinek ütemezése, az időterv és ennek nyomon követése, valamint a szükséges 

változtatásokra irányuló önállóság is a hatáskörmegoszlás része. 

 

4.1.4.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

1.5. Személyes jellemzők és viselkedés a projektben 

A projekten belül leggyakrabban az alábbi tulajdonságokat és viselkedésjegyeket várjuk el egymástól: 

elkötelezettség, erős motiváció, önkontroll és önérvényesítés a projektfeladatok ellátása érdekében. Minden 

projekttagnak szüksége van valamilyen szintű vezetői készségre, egyrészt mert a projekten belül önállóan kell 

dolgoznia, másrészt mert a projekten kívüli munkáknál esetenként vezetői részfeladatokat (koordináció, 

szervezés, irányítás) kell végeznie. Saját mentális egészsége érdekében tudnia kell relaxálni és a felmerülő 

konfliktusokat és kríziseket kezelni. A projektmunka olyan nyitott, kreatív embert igényel, aki képes 

eredményközpontúan gondolkodni. A másokkal való együttműködés miatt szüksége van a konzultációs és 

tárgyalási készségekre is. A megbízhatóságot növeli, ha tiszteletben tartja mások értékeit és etikus magatartást 

tanúsít. 

A projektmunkát befolyásoló személyiségtényezők egy lehetséges csoportosítását ismerteti a következő táblázat. 

 

4.1.5.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

                                                           
4Morvai Edit – Veress Bernadett: Projektmódszer a nyelvoktatásban, Alma a fán – Fókuszban a tanulás támogatása: Nyelvoktatás 

kisiskoláskorban, Tempus Közalapítvány, 2011. május 26.; Forrás: http://oktataskepzes.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=884 
(Letöltve: 2011.12.15.17:23) 

http://oktataskepzes.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=884
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A projektsiker a tagok személyiségén is nagyban múlik. Minden személyiségjegy valamilyen formában (akár 

pozitívan, akár negatívan) hat a projekten belüli viselkedésre. Ilyen párosítás a sikerorientáció és a 

kudarckerülés (biztonságra törekvés), a személyiségünk ugyanazon tulajdonságának két végpontja: mennyire 

vagyunk képesek vállalni a kockázatot számunkra ismeretlen helyzetben. A projekt igazi kihívás, amely tele van 

váratlan helyzetekkel. Szükség van hozzá kellő önbizalomra, optimizmusra, kezdeményezőképességre és 

magabiztosságra. Bár lehet, hogy más típusú emberek ezt másképpen gondolják… 

 

4.1.5.2. ábra Forrás: Hungarfield 2012.5 

1.6. Egyéni és csoportszerepek 

A projekten belül négy helyzetet vizsgálunk meg ebből a szempontból. 

Team mint projektgazda 

Ha egy team gyakorolja a projektgazda szerepét, az jelzi, hogy fontos a megbízók számára a projektmunka, mert 

nagy figyelmet fordítanak a projektre. Alapvető: a projektmenedzser vezetése, de a kapcsolattartás érdekében 

képviselőt jelölhet ki a projekt például 2-4 főt, komplexitástól függően a menedzsment alacsonyabb szintjéről. A 

szükséges kompetenciák közé tartozik: a vállalati tudás, a projekttudás, stratégiai ismeret, szociális 

kompetencia, feladatlebontási struktúra és kockázatelemzés. 

Projektmenedzser 

A projektmenedzsernek központi integráló szerepe van, lényegében ő a fő kapcsolattartó személy. Feladatai 

közé tartozik az elindítás, kontrollálás, koordinálás és lezárás (illetve felfüggesztés). Fontos, hogy megfelelő IT 

ismeretek és vezetési módszerek birtokában legyen. Feladata nem hatalmi jellegű, hanem szolgáltatásnyújtás. A 

projektmenedzsment-személyzet szakértői csoport tagjaként nevezik ki a projekt élére, de általában 2–3 

projektnél többet párhuzamosan nem irányíthat. 

Legfontosabb kompetenciái: a projektmenedzsment-kompetencia, vállalatismeret, nyelvtudás és interkulturális 

kompetenciák megléte. 

Projektteam tagja és külső munkatárs 

A külső munkatársak a projekttagságukon keresztül járulnak hozzá a projekt sikeréhez. Szakmai munkát 

végeznek a projektben, amiért felelősséget vállalnak. Részt vesznek a megbeszéléseken, és kommunikálják az 

eredményeket. Vállalaton belüli szakértői csoportból vagy munkaerőpiacról kiválasztva kerülnek a projektbe. A 

szükséges kompetenciáik közé tartozik a szakértői és menedzsmentkészségek gyakorlása. 

Projektteam és alteam 

Ha az egyes területek komplexitása túl nagy, sor kerül a projekten belül az alteamek létrehozására. Feladatuk a 

projekttartalomhoz kapcsolódóan további projektmunkák végzése és koordinálása az alteamen belül. A projekt 

meglévő tagjai és külső munkatársak vesznek részt benne. A közös munka leginkább a csapatmunkához 

szükséges kompetenciák fejlesztését igényli. 

1.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

                                                           
5http://hungarfield.freeblog.hu/archives/2012/01/ 

http://hungarfield.freeblog.hu/archives/2012/01/
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4.1.a.1. esettanulmány: Innovációs projekt6 

Minden projekt mögött van egy elkötelezett ember, aki felismeri a lehetőségeket, eddig még nem ismert új 

projektötleteket vált valóra, és olyan vezetői kvalitásokkal rendelkezik, melyek birtokában nemcsak összefogja a 

többiek munkáját, hanem új perspektívákat nyitva további projektötleteket generál az iparágon belül. Ilyen 

ember hozta létre a Refmon Zrt.-t. Esettanulmányunkban a vele készült interjúból közlünk részleteket. 

A Refmon részvénytársaságot 1997 elején alapították a tűzállóanyag-ipar területén több évtizedes gyakorlattal 

rendelkező szakemberek, magyar és külföldi tőkével. A társaság alacsony cementtartalmú, kerámia és kémiai 

kötésű szárított és égetett tűzálló, illetve hőszigetelő idomok, valamint magas hőmérsékleten alkalmazható 

tűzálló betonok és masszák gyártásával foglalkozik. 

Hogyan látja Ön a cégét egykor és most? 

– Alakulásunkkor mentek folyamatosan csődbe az ilyen profilú cégek, mert a nagyfelhasználók tönkrementek. – 

mondja dr. Rácz Attila alapító igazgató – Akkor csukott be a Csepel Művek, Ózd is, és akkor esett vissza a 

miskolci acélgyár termelése, a Dunaferrnél pedig erősen megcsappant a hagyományos termékek iránti igény. 

Tudtuk, hogy olyan termékeket kell gyártanunk már az induláskor, amelyek a korábbiak minőségét lényegesen 

túlszárnyalják; hogy csak speciális eljárásokkal, speciális termékkörrel lehetünk sikeresek. Első körben olyan 

monolit lándzsákat állítottunk elő, amelyek 6–7 perc helyett 100 percig bírták a terhelést, ráadásul ezeket nem 

kellett égetni, mert szárított termék volt. Ezen a technológiai alapon gyártottunk különböző alakos idomokat, 

közbenső üst kifolyó elemeket. A hagyományos gyártási eljárásokkal szemben a Refmon Zrt. technológiai 

eljárásai kevés energiát igényelnek, a termelés során pedig minimális mennyiségű hulladékanyag és égéstermék 

keletkezik. A jó minőség a felhasználónál hosszabb élettartamot eredményez, így a fajlagos tűzállóanyag-

költség csökken. Úgy láttuk, hogy az acélipari megrendelések ingadozása miatt több lábon kell állni, ezért 

amerikai licenc alapján megkezdtük az üvegiparban használható termékek gyártását. A nanotechnológia 

legújabb eredményeit felhasználva pályázatot adtunk be azzal, hogy a projekt végén olyan új, piacra dobható 

termékkel rendelkezzen a cégünk, amivel növelni tudjuk az értékesítést. Ennek sikeres megvalósítását igazolja 

az a tény, hogy jelenleg 18 országba szállítunk és 70–80 vevőnk van. Az indulás évében 100 milliós forgalmunk 

volt, a válság előtti évben már elértük a 750 milliót, némi visszaesés után ezt az idén ismét el fogjuk érni. 

Mennyit fordítanak kutatás-fejlesztésre? 

– Folyamatosan fejlesztünk a saját laboratóriumunkban, és egyetemekkel is végeztetünk kutatásokat. Volt olyan 

év, amikor a bevételünk 17 százalékát kutatás-fejlesztésre költöttük, jelenleg négy százalék ez az arány. 

Alapvető stratégiánk, hogy fejleszteni kell, bármennyire is nehéz a gazdasági helyzet. Ezzel a felfogással 

sikerült a kezdeti acélipari termékeink és a mára már hasonló súllyal bíró üvegipari termékcsaládunk mellett új 

kopásálló anyagok termelését is elindítani. Ezeket az anyagokat számos iparágban használják berendezések 

kopásvédelméhez. Legújabb fejlesztési eredményünk segítségével ma már az alumíniumolvasztás és az 

energetikai ipar területére is komplett berendezéseket tudunk szállítani. Elmondhatjuk tehát, hogy folyamatos 

fejlesztéssel számos olyan korszerű gyártási eljárással rendelkezünk, amelyek világviszonylatban is újak, mint 

például az alacsony cementtartalmú anyagok vibrációs slikker-öntése, nyomásos öntés, infiltrációs gyártás, a 

nanotechnológián alapuló szol-gél gyártása, valamint az „in situ” szilikátkémiai reakciókat felhasználó termékek 

előállítása. 

Hogyan teremtették elő a fejlesztésekhez szükséges forrásokat? 

– A jelentős saját ráfordítás mellett sikeresen pályáztunk régiós és központi forrásokra. Tavaly két projektet 

zártunk. A Baross régiós pályázat támogatásával fejlesztettük ki a nyomásos-öntéses technológia műveleteit és a 

hozzá tartozó speciális formaanyagokat, elsősorban a kopásálló és üvegipari termékekhez. A másik a Jedlik-

pályázat volt, abban konzorciumi tagként vettünk részt, és az úgynevezett fémhab előállítására alkalmas 

öntőgéphez, gyártási próbákhoz készítettünk különböző tűzálló anyagokat, szerkezeti elemeket. A fémhabot úgy 

kell elképzelni, mint a szivacsot, csak alumíniumból van, el tudja nyelni az ütközési energiát; repülőgépeknél, 

űrhajóknál, rakétáknál szigetelő elemként használható. 

Milyen fejlesztési terveik vannak? 

– A nyomásos-öntés technológia alkalmazását akarjuk bevezetni, német partnerünkkel közösen tervezzük a 

kopásálló anyagok gyártásához lapok, kopásálló védőcsövek gyártását. Ehhez egy új üzemcsarnokot építünk itt, 

                                                           
6Forgács Sándor: Tűzálló anyagok és fémhab, 2011. június; Forrás: az Innotéka honlapja: 
http://innoteka.hu/cikk/tuzallo_anyagok_es_femhab.76.html (Letöltve: 2011. 08. 24. 18:32) 

http://innoteka.hu/cikk/tuzallo_anyagok_es_femhab.76.html
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Mosonmagyaróváron. Jelenleg az üzem helyének megvételéről folynak a tárgyalások, és még az idén szeretnénk 

elkezdeni a beruházást. 

Bővebb információ: Refmon Tűzállóanyag-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. honlapja: 

http://www.refmon.hu/ 

1.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

Az első lecke célja a projekt hierarchiájának ismertetése, ezen belül az általános projektbeli szerepek, feladatok, 

felelősségek és hatáskörök áttekintése. A témakörhöz tartoznak még a projektmenedzseri kompetenciák, 

valamint a személyes jellemzők és viselkedésformák. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

2. Vezetői stílus és csapatmunka a projektekben 

2.1. A projektmenedzser vezetői feladatai 

A szakirodalom alapján7 egy projektmenedzsernek négy jellegzetes szempontot kell érvényesítenie: 

• stratégiai szemléletet, 

• a lehetőségek melletti elkötelezettséget, 

• a lehető legkevesebb forrás lekötését, 

• rugalmas vezetési struktúrát. 

Stratégiai szemlélet 

A stratégiai irányultság azt jelenti, hogy a projektmenedzser nemcsak a lehetőségek kihasználására törekszik (a 

vezető gyors reakcióképessége ma már nem elegendő), hanem elő is segíti a változásokat, megelőzi azokat. A 

szervezetnek tehát nemcsak az alkalmazóképességét, hanem a fejlődési képességét is növelni kell. Egy 

projektszervezet stratégiája nem más, mint a kitűzött célok és az e célok eléréséhez szükséges eszközök és 

módszerek meghatározása, lényege a jövőbeli változásokra való tudatos felkészülés a jelenben.8 Éppen ezért a 

stratégiai szemléletű vezető csak annyi erőforrást köt le, amennyi a stratégiai döntés megfelelő előkészítéséhez 

és megvalósításához szükséges. Magát a létrehozott szervezetet sem tekinti tabunak, a siker érdekében hajlandó 

és képes azt bármikor módosítani. A stratégiai szemléletű vezető az operatív munkát decentralizálja (szétosztja, 

megfelelő személyekre bízza), a stratégiai munkát pedig centralizálja (központosítja). Végül pedig olyan 

szervezeti kultúrát, olyan emberi, társadalmi atmoszférát igyekszik létrehozni, amely vonzó alternatívákat 

(változatokat) képes felszínre hozni, a versenyképesség kibontakoztatásának új területeit képes megnyitni a 

projektszervezet számára. 

A lehetőségek melletti elkötelezettség 

A lehetőségek melletti elkötelezettséget a rövid időhorizont jellemzi; a projektvezetőt a cselekvés kényszere 

befolyásolja. Össze kell hangolnia a szükséges tennivalókat a rendelkezésre álló idővel, s ennek megfelelően 

kell koordinálnia a különböző tevékenységek határidőit. A vezetőnek az időt értékként kell számba vennie. A 

reális idő azt jelenti, hogy a megfelelő időpontban kell dönteni, a szükséges időt kell fordítani az információk 

megszerzésére, feldolgozására, és elegendő időnek kell maradnia a végrehajtásra, az eredmény megjelenítésére. 

A reális időbe beletartozik a lehetséges alternatívák (változatok) valamennyi következményének a mérlegelése 

is, hiszen a vezetői döntés hosszabb időre meghatározza a projektszervezet sorsát. A lehetőségek melletti 

elkötelezettség végső soron azt jelenti, hogy 

• fel kell tárni a projektszervezeten belüli, valamint a szervezet és partnerei közötti kölcsönös függőségi 

viszonyokat, 

• elemezni kell ezeket, tisztázva, hogy közülük melyek az időhöz kötött tényezők (a kívánatos és elfogadható 

határidők meghatározása), 

                                                           
7Montgomery, Cynthia A.: Vezetés a stratégia szolgálatában. Harvard Business Review, 2008. (10. évf.) 5. sz. 70-77. old. 
8Pikó Károly: Kórházmenedzsment a szakmai, gazdasági és szervezési kihívások közepette. Informatika és Menedzsment az 
Egészségügyben, 2009. november, VIII. évf., 9. sz., 11-14. old. 

http://www.refmon.hu/
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=36126
http://biloba.hu/ime/2009_9/11_14.pdf
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• döntést kell hozni a kölcsönös függőségi viszonyok kezelési módjáról, az ügyfelekkel, partnercégekkel és a 

beszállítókkal való kölcsönös kapcsolatok rendszerének megteremtéséről, olyan rugalmas rendszer 

kialakításáról, amely képes alkalmazkodni a megkövetelt változásokhoz. 

A lehető legkevesebb forrás lekötése 

A projektvezetőnek a korlátozott erőforrások, az elavulás kockázata, a rugalmasság iránti igény és az üzleti 

kockázatok kényszerítő ereje következtében „amikor szükség van rá” alapon kell az erőforrások alkalmi 

(időszakos) megszerzésére törekedni9 Vagyis a vezető általában szakaszosan, ismétlődő időszakonként köt le 

forrásokat, bizonyos feladatok végrehajtásának vagy célok elérésének függvényében. Ezeket a gyakran másoktól 

származó forrásokat – többnyire pályázati forrásokat – általában nehéz megszerezni. Ez arra kényszeríti a 

projektmenedzsert, hogy a lehető legkevesebb forrás felhasználásával érjen el jelentős teljesítményt. 

Rugalmas vezetési struktúra 

A szervezet kialakításánál alapvető kiindulási pont az a követelmény, hogy a szervezeti struktúra feleljen meg a 

stratégiának, segítse az elképzelések (a célkitűzés) megvalósítását és ennek megfelelő minőségügyi rendszert 

működtessen10. Csak az adott viszonyok és a stratégiai pozíciók elemzése, a kritikus dimenziók meghatározása 

és rangsorolása alapján kerülhet sor valamilyen szervezeti alapséma felvázolására. Emellett azonban tág tere van 

bármilyen speciális vezetési szempont érvényesítésének. A receptek közötti válogatásnál egyetlen végső 

kritérium érvényesülhet csak: melyik szervezeti sémától és vezetési stílustól remélhető a leghatékonyabb 

működés az adott környezeti feltételek, a választott stratégia mellett. 

A projektmenedzsment nemzetközi szervezetei hasonló módon foglalják össze a projektmenedzserektől elvárt 

feladatokat. Az IPMA (International Project Management Association) alapján összeállított projektmenedzseri 

feladatokat látjuk a 4.2.1.1. ábrán. 

 

4.2.1.1. ábra Forrás: IPMA (2011) alapján11 

2.2. Vezetési stílusok 

A projektmenedzserek vezetési stílusának jellemzőit Hersey és Blanchard12 elmélete szerint nézzük meg először, 

amelyet helyzetfüggő vezetésnek nevezünk. Eszerint a vezetőnek alkalmazkodnia kell a különféle szituációs 

                                                           
9Zátrok Zsolt: Költséghatékony beszerzési stratégiák az egészségügyben. Informatika és menedzsment az Egészségügyben, 2010. június, IX. 

évf., 5. sz., 20-23. old. 
10Zöldi Péter: A kiválóság haszna. Eszköz a vezetés kezében. Kórház, 2008. (15. évf.) 5. sz. 42-43. old. 
11International Project Management Association honlapja: http://ipmacert.hu/ 

http://biloba.hu/ime/2010_05/20_23.pdf
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=35689
http://ipmacert.hu/
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helyzetekhez és váltani a vezetési stílusok között, melyet a projekttagok és más érintettek érettsége határoz meg. 

Érettség alatt azt értjük, hogy a projekttagoknak megfelelő képzettségük van, rendelkeznek intelligenciával és 

tapasztalattal, valamint vállalják a felelősséget a tetteikért. Vizsgálatukban a kapcsolatorientált és a 

feladatorientált régiókban négyféle vezetési stílust különböztettek meg attól függően, milyen viselkedést 

tanúsítanak a projekttagok: 

• A projekttagok sem nem képesek, sem nem hajlandók felelősséget vállalni, mert sem képességeik, sem 

önbizalmuk ezt nem teszi lehetővé. 

• A projekttagok hajlandóak lennének, de nem képesek elvégezni a szükséges feladatokat. Kellően motiváltak 

ugyan, de pillanatnyilag hiányoznak a megfelelő képességeik. 

• A projekttagok képesek lennének ugyan rá, de nem hajlandók megtenni azt, amit a vezető kíván tőlük. 

• A projekttagok képesek is és hajlandók is megtenni azt, amit elvárnak tőlük. 

A kutatók szerint a munkatársak érettségének növekedésével a kapcsolatorientált stílusok eredményesebbek, az 

érettség egy szintje felett pedig a projekttagok akarata kell, hogy érvényesüljön. 

Négyfajta vezetési stílust különböztetnek meg: 

– Diktáló: a projektvezető pontosan megmondja, mikor mit kell tenni. 

Ezt a vezetési stílust világos, egyértelmű utasítások jellemzik, ahol a projekttagok magabiztosan hajtják végre a 

feladatokat. Ezt a módszert például alulmotivált emberek vagy sürgős döntéskényszer, időhiány esetén érdemes 

alkalmazni. 

– Magyarázó (meggyőző): a vezető magyarázatokat ad, hogy elfogadtassa utasításait. 

Ez a stílus kétirányú kommunikációra és motivációra épül. A projektmenedzser igyekszik bizalmat ébreszteni a 

projekttagban, de a döntések felelősségét, az ellenőrzést nem adja ki a kezéből. Olyan esetben érdemes ezt a 

vezetési módot alkalmazni, ahol a munkatársak kevésbé hajlandók, de képesek a feladataikat végrehajtani. 

Ilyenek például a szkeptikus, de tapasztalt emberek. 

– Bevonó (együttműködő): a projektaggal együtt dönt, és közben támogató magatartást tanúsít a vezető. 

A projektvezető és a csapat megosztja a döntés felelősségét. Ezt a vezetési stílust akkor célszerű alkalmazni, 

amikor a projekttagok már magabiztosan oldják meg a feladatokat. 

– Delegáló: a vezető szabad kezet ad azoknak, akik képesek az önirányításra. 

A projektvezető határozza meg a problémát, a megoldás módja azonban már a projekttagok döntésére van bízva. 

Olyan munkatársak esetén lehet ezt a vezetési stílust alkalmazni, akik képesek és hajlandók is a kijelölt feladat 

elvégzésére, például tapasztalt, felelősségvállaló és kompetens munkatársaknál. 

 

4.2.2.1. ábra Forrás: Hersey et al. (2007) alapján13 

Hasonló felfogást képvisel Likert14 vezetői stílus rendszere, aminek alapja a projekttagok részvételének a 

mértéke. Megkülönböztet keménykezű parancsolót, jóakaratú parancsolót, konzultatív stílusú vezetőt és 

részvételi csoportot. 

                                                                                                                                                                                     
12Hersey, P., Blanchard, K.H, and Johnson, D.E.: Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources, 9th ed. Prentice 

Hall, 2007. Első kiadás: Hersey, P. and Blanchard, K. H.: Management of Organizational Behavior – Utilizing Human Resources. New 
Jersey/Prentice Hall, 1969. 
13Hersey, P., Blanchard, K.H, and Johnson, D.E.: Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources, 9th ed. Prentice 

Hall, 2007. Első kiadás: Hersey, P. and Blanchard, K. H.: Management of Organizational Behavior – Utilizing Human Resources. New 
Jersey/Prentice Hall, 1969. 
14Első kiadás: Hall, J. W.: A Comparison of Halpin and Croft's Organizational Climates and Likert and Likert's Organizational Systems. 

Administrative Science Quarterly, 1972, 17(4), 586-590.; Rensis Likert: Management Systems and Styles, 2011. Accel homepage: 
http://www.accel-team.com/human_relations/hrels_04_likert.html 

http://www.accel-team.com/human_relations/hrels_04_likert.html
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– A keménykezű parancsoló nem tanúsít bizalmat a projekttagok iránt, magatartására jellemző a büntetés-

fenyegetés, a kevés interakció, munkatársai részéről pedig az állandó félelem és aggódás a megszokott. 

– A jóakaratú parancsolóra jellemző a többiek felé történő leereszkedés, némi bizalom, a jutalmazás, némi 

büntetés. Kevés az interakció, esetenként véleményt kér a projekttagoktól. Törekszik arra, hogy a 

munkatársakban meglévő félelmet, aggódást csökkentse. 

– A konzultatív stílusú vezető igényt tart a széleskörű információcserére, átgondolja a projekt tagjainak 

véleményeit, ötleteit, és döntéseinél – ha úgy gondolja – felhasználja azokat. A bizalom azonban nem teljes, 

rendszeresen ellenőrzi a többiek munkáját. 

– Részvételi csoport esetén a projektvezető teljes mértékben megbízik a projekttagokban, felhatalmazza őket a 

célok kitűzésében, az értékelésben. Az ilyen csoportot jellemzik a baráti interakciók. Ez a projektmunka ideális 

vezetői stílusa. 

2.3. A projektek eseményorientált vezetése 

A projektek vezetése során kihívást jelent a projektteam tagjainak motivációja. Aktivitásuk nem tarható fenn 

folyamatosan ugyanazon a szinten. Esetenként szükség van a feltöltődésre, például kiemelkedő 

projektesemények alkalmával. Ezt a célt szolgálják a megbeszélések is, mint ahogy a következő ábrán láthatjuk. 

Az energiaszint alakulására jótékonyan hatnak az értékelő és megerősítő találkozók, de nem célszerű ezeket túl 

gyakran megszervezni. 

 

4.2.3.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projektmenedzsment-tevékenységek számos különböző típusú eseményeket tartalmaznak, többek között: 

• A célok és/vagy a munkák megtervezése 

• A célok elemzése és meghatározása 

• A kockázatok felmérése és elkerülése 

• Az erőforrás-szükséglet becslése 

• Az erőforrások biztosítása, lekötése 

• A munka szervezése 

• Az emberi és más erőforrások beszerzése 

• A feladatok kiosztása 

• Vezetési tevékenységek 

• A projekt végrehajtásnak ellenőrzése 

• Előrehaladás-követési és jelentési feladatok 

• Korrekciós akciók tervezése és végrehajtása 

• Dokumentációs és kommunikációs tevékenységek 

Az eseményorientált projektvezetés lényege, hogy lépésről lépésre haladva a projekt előrehaladását szolgáló 

eseményeket menedzseli a szükségletekhez igazodva. 

Új koncepció a projektellenőrzésben való együttműködés a folyamatalapú menedzsmenttel. E megközelítés az 

emberi kölcsönhatás menedzsmentelvein alapul, és a folyamatokat az emberi együttműködések szemszögéből 

vizsgálja. Ez a megközelítési mód alapvetően eltér a tradicionálistól: az ún. agile (fürge) projektszoftver15 

                                                           
15http://hu.wikipedia.org/wiki/Scrum 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Scrum
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fejlesztési megközelítése szerint egy projekt inkább relatíve kis feladatok sorozata, a helyzettől függően 

elképzelve és végrehajtva, mint egy előre eltervezett, teljes folyamat. 

Az agilis (angolul: agile) projektvezetés egy olyan eseményorientált metódus, amely a projekt egészének 

részletes kidolgozása helyett nagyon rövid projekteseményekből (iterációkból) építkezik. A ciklusok csak pár 

hetesek, egyszerre csupán egy-két funkciót implementálnak, és a körök végén olyan állapotba hozzák a 

projektet, hogy azt a dokumentációval együtt már alkalmazni lehet. 

2.4. Vezetői projektkommunikáció 

Amikor megkíséreljük átadni értelmezéseinket (feladatok, utasítások, értékelés) egy másik személynek, három 

különböző eljárást, módszert vagy csatornát használunk, hogy elérjük törekvéseinket. Ezeket az eljárásokat arra 

használjuk, hogy elmondjuk az embereknek, mit várunk el tőlük vezetőként, hogyan tapasztaljuk a világot, és az 

értelmezéseket hozzákapcsoljuk tapasztalatainkhoz: szimbolikusan, verbálisan és nemverbálisan 

kommunikálunk. Valószínűtlen, hogy teljesen torzításmentes legyen a kommunikáció bármely két személy 

között vagy más fontos személy irányában, akikkel interperszonális kapcsolatba kell lépnünk. 

A vezetőnek ötletadó, spekulatív, naprakész és külső forrásból származó információra van szüksége. Ehhez 

szüksége van egy személyre és helyzetre szabott vezetői kommunikációs eszköztárra, aminek az egyik 

legérzékenyebb területe a projektvezetői visszajelzések adása. 

 

4.2.4.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A visszajelzés adásánál törekedjünk a másik tiszteletére, az elfogadásra, adjunk pozitív javaslatokat és 

fogalmazzunk meg konkrét ötleteket. Kellő távolságtartással elkerülhetjük a „bratyizást”, és kerüljük a 

félreérthetőséget. Nagyon fontos, hogy a visszajelzést ne harmadik személy előtt tegyük meg első körben, mert 

bizonytalanok lehetnek a következmények. 

A visszajelzések fogadásakor kérdezzünk, ha nem tiszta valami. Ne mentségeket keressünk, de fogadjuk el a 

szubjektív véleményeket. Érzelmekkel nem érdemes vitatkoznunk. Végül köszönjük meg a visszajelzést. Ezt 

nem sűrűn teszik mások, de példát mutathatunk pozitív viszonyulásunkkal mások számára. 

Melyek azok a tényezők, amelyek blokkolják vagy megváltoztatják szándékainkat? Ha ezeket ismerjük, 

hosszabb ideig tartó, kevésbé torzított és hatékony vezetői kommunikációt érhetünk el. A 4.2.4.2. táblázatban 

felsorolunk néhány tényezőt azok közül, amelyek gátolhatják a vezetői kommunikációt. 

 

4.2.4.2. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

• Egyoldalúságnak nevezzük, amikor az egyén, aki egy belső ingerre összpontosít, olyan módon figyelhet, hogy 

valójában semmilyen üzenet nem jut el hozzá, vagy oly kevés jut el, hogy képtelen megfelelően megérteni az 

üzenetet. 

• Az érzelmi gát többnyire abba az irányba hat, ahonnan az üzenet érkezik. A szavak emocionálisan terhessé 

válhatnak egy személy számára bizonyos múltban kialakult feltételek vagy jelenlegi körülmények miatt. 

• Az ellenségeskedés akkor fordul elő, amikor az egyének ellenséges konfrontációba keverednek, ilyenkor 

gyakran torzult információk áramlanak közöttük. 

• Egy karizmatikus személy néha megunt, triviális üzeneteket küldhet, amelyek újnak és fontosnak tűnhetnek; 

azonban ez is hátrányossá válhat a kommunikáció számára, mivel kevéssé valószínű, hogy az üzenet fogadója 

megkérdőjelezze, vagy kérdésekkel tisztázza azt. 

• A múltbeli tapasztalatok az információk félreértelmezésére tehetnek hajlamossá bennünket. Például ha a 

projektértekezletek olyanok, hogy rendszeresen túlságosan hosszú ideig tartanak, akkor minden további 

értekezleten várható lesz, hogy nem fogunk érdemben kommunikálni, mivel részvételünk nem valódi. 

• Akinek valamilyen speciális érdekeltsége van, azaz rejtett vitapontjai vannak, minden üzenetet csak saját 

szükségletei szempontjából hallgat meg. Ha a rejtett vitapont egy másik munkatárssal való versengés, akkor 
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az illető visszautasíthatja a másik minden javaslatát, vagy megkísérelheti a másik manipulálásával az 

üzeneteket összezavarni. 

• A verbális készségek hiánya torzíthatja az üzenetküldő szándékait. Ha az üzenet fogadója nincs tisztában a 

küldő verbális nehézségeivel, akkor elutasíthatja vagy félreértheti az üzenetet. 

• A verbális sémák kulturálisan determináltak. Egy szubkultúrából származó egyén tökéletesen képes magát 

kifejezni szűkebb csoportjában, de kudarcba fulladhatnak üzenetei, amikor egy másik kultúrához tartozóval 

beszél. 

• A kulturálisan determinált verbális sémák egy másik típusú kommunikációs torzító jelenséghez vezethetnek, a 

sztereotipizáláshoz. 

• A fizikai környezet önmagában is létrehozhat olyan feltételeket, amelyek között nem lehet hatékonyan 

kommunikálni. Egy zsúfolt, meleg helyiségben lehetetlen pontosan küldeni és fogadni üzeneteket. Az egyén 

fizikai állapota hasonlóképpen hátrányosan befolyásolhatja a kommunikációt, mert attól függően fog a 

figyelem lankadni. 

• A fizikai környezet egy másik kommunikációt gátló feltételhez is hozzájárulhat. A félreértés olyan állapot, 

amelyre mindenki hajlamos. 

• A védekezés a fogadott üzenetek folyamatos torzításához vezet. A bizonytalanság hajlamossá teszi az egyént 

arra, hogy a kérdéseket vádként és a válaszait igazolásként tekintse. 

• A kapcsolatok jellege (korábbi ismeretség, hallomás másoktól) miatt a másik személynek olyan előzetes 

tudása lehet, ami miatt a tartalom teljesen elvész vagy erőteljesen torzul. 

2.5. Team- és csapatmunka a projektben 

A csoportok egy közös cél érdekében szerveződnek. A csoport mindig több mint az egyének összessége. A 

csoporthoz tartozás akkor is megszabja viselkedésünket, ha nem vagyunk együtt. A csoport összetartó ereje függ 

az egyének közötti szimpátia mértékétől, a bekerülés nehézségétől, valamint attól, hogy milyen mértékben segíti 

az egyént saját céljai elérésében. A projektcsoport közös célja a projekt megvalósítása. Erre szerveződik 

ideiglenes jelleggel, de az együttműködés magas szintje miatt csapatmunkát igényel. A projektcsapatnak 

igazodnia kell a projekt jellegzetességeihez. Ebből következően, mivel minden projektötlet más és más, a 

projektcsoportok összetétele is egyedi. Fontos azt is figyelembe venni, hogy hány főből álljon egy projektteam, 

ugyanis a kis csoportok (3–7 fő) szűk mozgástérrel rendelkező, így rugalmatlan formációkká válhatnak, míg a 

túl sok tagból álló projektteamek belső koherencia híján szétesően viselkedhetnek. Ezekben a helyzetekben a 

projektvezető képességei kiemelkedően fontosak. 

A projektek világában meg kell különböztetnünk ún. PORTFÓLIÓCSOPORTokat. Ezek általában közepes és 

nagyméretű, projektorientált vállalatoknál fordulnak elő, és legalább 200–300 munkatárs dolgozik 

párhuzamosan 15–20 párhuzamosan futó projektben. A portfóliócsoportok felelőssége a programokra, a 

projektek jóváhagyására és koordinációjára terjed ki. A portfóliócsoportok tagjai stratégiai orientáltságú 

menedzserek, elsősorban marketing, pénzügy és IT területről. A projekten belül célszerű egy tagot kinevezni 

szóvivőnek, hogy a portfóliócsoport felé képviselje a projektet. 

A hagyományos PROJEKTTEAM szervezetek sajátos értékekből és érdekekből megfogalmazódó célokért 

szerveződő, a környezetétől elkülönülő, de azzal kapcsolatban lévő szakmai csoportok. Előnyüknek tekinthető, 

hogy a teamen belül a részfeladatok nagyfokú specializációja valósul meg, azaz szakértők kezében van. A 

teamen belül a kapcsolatok áttekinthetők és egyszerűek, a döntéshozatal pedig közös. A csoportos döntéshozatal 

az eltérő szakterületen képzett szakemberek között a „több szem többet lát” elv alapján szinergikus hatásokat 

generálhat, ezzel javítja a döntéshozatal megalapozottságát. Emellett csoporttá kovácsolhatja a formálisan 

egymáshoz rendelt embereket, így a csoportkohézió erősítéséhez is hozzájárul. 
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4.2.5.1. ábra Forrás: Eurosport 200616 

A csoportos döntés azonban néha az egyéni felelősség elsikkadását vonja maga után, és a munkavégzésben 

megjelenhet a „csoportos lógás”. Mindezeken felül a projektvezetőnek állandóan koordinálnia kell a 

projekttagok, a felső vezetés és a projektszervezet, illetve az esetleges megbízó és a projektszervezet között, 

amely gyakran stresszhelyzethez vezet. A csoportos döntéshozatal lassítja a projektszervezet reakcióidejét, így 

rugalmassága igencsak megkérdőjelezhető. A tagok kiválasztása a feladat jellegéből adódik, így gyakran 

ismeretlen embereknek kell gyorsan egymáshoz csiszolódnia, ami nem mindig sikerül. Az eltérő feladatok 

túlzott specializációhoz vezethetnek, melynek következtében a tagok nem tudnak egymás tevékenységébe 

besegíteni, s helyettesíthetetlenné válnak a résztvevők, ami növeli a projekt sikerességének kockázatát. 

2.6. A csoporttagok típusai Belbin alapján 

Léteznek bizonyos törvényszerűségek, amelyek a csoportok17 hatékonyságát meghatározzák. R. Meredith 

Belbin18 angol pszichológus több mint két évtizede kutatja, hogyan lehetne létrehozni sikeres vezetői 

csoportokat, miért érnek el kimagasló eredményt egyes vezetői csoportok, és miért vallanak kudarcot mások. 

Belbin és munkatársai tudományos alapon, tiszta helyzetben végzett csoportmunka-megfigyelések nyomán 

különítették el azt a nyolc teamtag-típust, melyek mindegyike más módon képvisel értéket a csoportok életében. 

Nem személyiségtípusokat írnak le, hanem adott csoportban betöltött szerepet. Azonban mindenkire jellemző, 

hogy többnyire melyik egy vagy két teamszerepet tölti be csapatmunka helyzetben. Egy ideális 

projektcsoportban az összes típusú szerep megjelenik. Belbin a következő csoportszerepeket különbözteti meg: 

                                                           
16http://tv.eurosport.hu/rowing/story_sto905167.shtml 
17A csoport jelentése: sajátos értékekből és érdekekből megfogalmazódó célokért szerveződő, a környezetétől elkülönülő, de azzal 

kapcsolatban lévő emberi közösség. 
18Belbin, M.: A team, avagy az együttműködő csoport. SHL Könyvek, Edge 2000 Kft., Budapest, 2003. 

Forrás: http://pszichologia.com/konyvismertetok/edge-200/belbin-m.-a-team-avagy-az-egyuttmukodo-csoport.html (Letöltve: 2010. 
december 10.) 

http://tv.eurosport.hu/rowing/story_sto905167.shtml
http://pszichologia.com/konyvismertetok/edge-200/belbin-m.-a-team-avagy-az-egyuttmukodo-csoport.html


 A projektek operatív vezetése  

 183  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.2.6.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

• Befejező és kivitelező: a csapat közös érdekeit szem előtt tartva dolgozik, cselekvési tervet készít, 

gondoskodik a szisztematikus és hatékony végrehajtásról, fegyelmezett és gyakorlatias. 

• Ötletgyártó: a fő problémákra eredeti ötletekkel, stratégiákkal képes előállni, kreatív csoportszerep. 

• Forráskereső: folyamatosan kutatja a lehetőségeket a tárgyi és társas környezetében, igyekszik előrevivő 

kérdéseket feltenni, kreatív csoportszerep. 

• Elnök: motivált a hatalomgyakorlásra, koordinálja az aktivitást, elköteleződik a vállalati célok iránt és 

másokat is motivál, megbízik az emberekben, realista és fegyelmezett, irányító csoportszerep. 

• Formáló: aktív, motivált a teljesítményre és a győzelemre, gyanakvó és provokatív, hevesen reagál, erősen 

ösztönzőleg tud hatni egy passzívabb csoportra, irányító csoportszerep. 

• Megfigyelő és értékelő: a döntések alapos mérlegelésében segíti a csapatot, objektív és precíz, minden 

tényezőt figyelembe vesz, kritikus. 

• Csapattag: érzékeny a társas rezdülésekre, jól tud bánni a nehezebben kezelhető tagokkal, a közös érdeket 

egyéni érdeke fölé helyezi, mindezzel javítja az általános csoportmorált. 

• Megvalósító: motivált a feladatok véghezvitelére, szorongásra hajlamos, de fegyelmezett és nagy 

önuralommal rendelkezik, értékeli a kitartó erőfeszítést és a következetességet. 

A csoportok leghasznosabb tagjai azok, akik olyan erősségekkel, hasznos tulajdonságokkal rendelkeznek, 

amelyekre a csoportban egy bizonyos funkció ellátásához szükség van. A csoport mint team sikere 

összetételének kiegyensúlyozottságától függ. Nem kiegyensúlyozott, sokoldalúan fejlett emberekre van szükség, 

hanem olyan emberekre, akik jól kiegészítik egymást. 
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Milyenek voltak Belbin sikeres, vezető csoportjai? 

Legfontosabb a jó „elnök” (a projektmenedzser), egy türelmes, de határozott, bizalomgerjesztő személy, aki 

megtalálja, hogy hogyan lehet felhasználni a tagok képességeit, aki sohasem a legtehetségesebb tagok ellen, 

hanem mindig velük dolgozik. A sikeres csapat nem nélkülözhet egy igen kreatív és okos tagot. Olyan tényezők 

is számítanak, hogy az ötletembert érdekli-e a feladat, vagy hogy megfelelő szempontból kreatív-e. A legjobb 

eredmény akkor várható, ha az intelligens mag mellett van még egy okos tagja a csoportnak, és az „elnök” is az 

átlagnál kissé jobb intellektusú, míg a többi tag az átlagosnál kissé alacsonyabb intellektuális képességekkel 

rendelkezik. Általában az intellektuálisan eltérő tagokból álló csoportok jobban teljesítenek az intellektuálisan 

homogén csoportoknál. A jelentősen eltérő személyiségű emberekből álló csoportok esetében nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy a tagok megtalálják a nekik megfelelő csoportszerepet, és kisebb az esélye az 

egymással való, egy bizonyos szerepért folyó, nem konstruktív versengésnek. 

2.7. Szakértői csoportok 

Köznapi értelemben a szakértő megnevezés alatt egy adott témához értő, tájékozott, tapasztalt, jól felkészült, 

szakmai vélemény megfogalmazására képes személyt értünk, aki konkrét szakterületnek elismert képviselője, 

köztiszteletben álló személyisége.19 

Mik azok a szakértői csoportok? 

A projektmunka során számos olyan szakterület kerül képbe, amelyhez nincs a projekten belül rendelkezésre 

álló kompetencia. Ilyenkor külső szakembereket kér fel a projektvezetés a projekt időtartamának és hatókörének 

megfelelően ideiglenes vagy állandó jelleggel a közreműködésre. Gyakran kérnek fel szakértőket nemzetközi és 

különösen EU-projekteknél20. A szükséges szakvélemény alapja különféle lehet; tudományos ismeret éppúgy, 

mint a gyakorlati tapasztalatokból származó tudás. Több módon is igénybe vehető, például szakértői csoportok, 

illetve külső tanácsadók révén. 

A szakértői csoport a projektvezetés által abból a célból létrehozott testület, hogy a projekt számára tanácsadást 

és szakvéleményt biztosítson. Kétfajta szakértői csoport létezik: 

• formális szakértői csoport – projekthatározat hozta létre; 

• informális szakértői csoport – egy adott projektszervezet hozza létre. 

Számos szakértői névjegyzék létezik, a következő táblázatban erre példa azok névsora, akiket ökológiai 

projekteknél célszerű közreműködésre felkérni. 

 

4.2.7.1. ábra Forrás: Műszaki Fórum 2012.21 

A szakértői csoportok gyakorlatilag vitafórumok, amelyeknek a résztvevői különféle forrásokból és az érdekelt 

felektől származó, magas szintű észrevételeket nyújtanak be vélemények, ajánlások és jelentések formájában. 

Ezek az észrevételek jogilag nem kötelezik a projektvezetést, akik teljes mértékben függetlenek abból a 

szempontból, hogy milyen módon veszik figyelembe az összegyűjtött szakvéleményt és nézeteket. A projekt 

azonban ahhoz, hogy egy adott kérdésben átfogó képet kapjon, nemcsak ezeknek a csoportoknak 

szakvéleményeit veszi igénybe, hanem egyéb forrásokat is felhasznál, például tanulmányokat, európai 

                                                           
19A Superior honlapja: http://www.superior.hu/hun/oktatas/publik/szmi/03.htm 
20Az EU honlapja: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/faq.cfm?aide=2&lang=HU 
21http://www.muszakiforum.hu/cikk/62476/a-szakerto-valaszol-a-kornyezetvedelmi-szakertoi-jogosultsag-megszerzese?wa=egri0910h 

http://www.superior.hu/hun/oktatas/publik/szmi/03.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/faq.cfm?aide=2&lang=HU
http://www.muszakiforum.hu/cikk/62476/a-szakerto-valaszol-a-kornyezetvedelmi-szakertoi-jogosultsag-megszerzese?wa=egri0910h
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ügynökségeket, zöld könyveket, meghallgatásokat. Ezért az érdekelt felek általános részvételének és 

képviseletének a mértékét a projekt valamennyi kezdeményezésének a tükrében kell értékelni. 

A szakértői csoportokban a következő kategóriákba sorolt tagok kaphatnak helyet: 

• Személyes minőségükben kijelölt szakértők, akik függetlenül járnak el, és saját személyes véleményüknek 

adnak hangot. 

• Olyan szakértők, akiket egy adott szakterület érdekelt felei közös érdekének a képviselete céljából jelöltek ki; 

ezek a személyek nem egy-egy érdekelt felet képviselnek. 

• A szó tágabb értelmében vett szakértői szervezetek, ideértve vállalkozásokat, szövetségeket, civil 

szervezeteket, szakszervezeteket, egyetemeket, kutatóintézeteket, uniós szerveket és nemzetközi 

szervezeteket. 

A szakértők kiválasztása több tényezőtől is függ, amit eseti alapon mérlegelnek, ilyen például az adott 

szakterület, a csoport felhatalmazása és a szükséges egyedi szakértelem. 

2.8. A csoport életciklusa a projektekben 

Ahhoz, hogy a csoportok működését megérthessük és befolyásolhassuk, ismernünk kell a törvényszerűségeit. 

Tuckman22 modellje szerint a csoport életciklusát öt szakaszra bonthatjuk: formálódás, csiszolódás, 

normaképzés, teljesítés, szétválás. 

 

4.2.8.1. ábra Forrás: Tuckman (1965, 2001) alapján 

1. Formálódás: Ebben a fázisban alakul meg a csoport, a projekttagok megismerik egymást, és igyekeznek 

megmutatni a projekt szempontjából legfontosabb és szerintük legkedvezőbb tulajdonságaikat az egyéni 

kompetenciák azonosítása céljából. E fejlődési szakasznak akkor van vége, ha a csoport tagjaiban kialakult a 

„mi” tudat, kezdik magukat a csoport részének tekinteni. 

2. Csiszolódás (viták): Ebben a szakaszban egyre élesebbé válnak az egyéni különbségek, hangsúlyozódnak a 

viselkedéssel, értékekkel kapcsolatos nézeteltérések. A csoporttagok között esetenként megindulhat a versengés 

a projektcsoportban elfoglalható helyekért, szerepekért. A szakasz végét az jelzi, hogy a csoport többé-kevésbé 

kialakult hierarchiával és elfogadott vezető(k)kel rendelkezik. 

3. Normák kialakítása: Ebben a fázisban a normák, szabályok és szerepek kialakulása révén az előző időszak 

konfliktusai megoldódnak. Ekkor már látszik, hogy kik hol helyezkednek el a projekt hierarchiájában. Világosan 

kitűnik, hogy melyek azok a viselkedések, amelyeket mindenki elfogad, és melyek azok, amelyeket elutasít. 

Elfogadottá válnak a normák és szerepek, s a szakasz végére mindenki pontosan érzékeli, mi a tőle elvárt 

magatartás és teljesítmény. 

4. Teljesítés: Ekkora már kialakult a csoportstruktúra, a kommunikációs rendszer. Kialakul a csoportkohézió 

(összetartó erő), amely segít megkülönbözteti a projektcsoportot más csoportoktól. A team képes közösen 

feladatokat megoldani, a projektcélok elérése érdekében együttműködni. 

5. Szétválás: A meghatározott időre létrehozott csoportok létének utolsó állomása a tevékenység eredményeinek 

összegzésével és értékelésével, a csoportban kialakult társas kapcsolatok más munkakapcsolatokra való 

átörökítésével telik. A csoport felkészül a szétválásra, az eddig kialakult szálak eloldására. 

Minden csoport végigmegy ezeken a fázisokon. A csoport fejlődése nem áll meg a negyedik szakasz elérése 

után; az erőviszonyok megváltozása, vezetőváltás, új csoporttag érkezése indukálhat újabb csoportfolyamatokat, 

sőt visszavetheti a csoportot a viharzás szakaszába. 

A teamek életciklusa erőteljesen kötődik a projektproblémához, ugyanis a feladat felismerése hívja életre a 

projektcsoportot, amelyben – mint minden csoportban – lejátszódnak a kezdeti viták, hatalmi játszmák és 

normaképzési folyamatok annak érdekében, hogy a tagok összehangoltan tudjanak dolgozni. Ugyanakkor 

                                                           
22Tuckman, Bruce W.: Developmental sequence in small groups, Psychological Bulletin, 1965, 63, 384–399. The article was reprinted in 

Group Facilitation: A Research and Applications Journal - Number 3, Spring 2001. and is available as a Word document: 
http://dennislearningcenter.osu.edu/references/GROUP%20DEV%20ARTICLE.doc (Letöltve: 2011. október 10. 12:54) 

http://dennislearningcenter.osu.edu/references/GROUP%20DEV%20ARTICLE.doc
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amennyiben a team sikeresen teljesíti létrehozásának célját, vagy letelik a feladat megoldására szánt idő, 

esetlegesen a team feléli költségvetését, a probléma megoldása ellehetetlenül, vagy a projekt folytatása 

okafogyottá válik, akkor a projektcsoport feloszlatásra kerül. 

Mindezek ellenére, a hatalmi helyzet, illetve a csoport autonómiájának fenntartása érdekében a projektvezető és 

a tagok abban érdekeltek, hogy a projekt mindenféle mondvacsinált indokokkal (például nyomon követés, 

ellenőrzés, kapcsolódó feladatok) tovább folytatódjon. 

2.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A második lecke a vezetői stílus és csapatmunka kérdéskörét tárgyalja projektkörnyezetben. A hallgatók 

megismerik a vezetői projektkommunikáció és a projektcsoport életciklusának gyakorlati kérdéseit is. A lecke 

elsajátításának becsült ideje 2,20 óra. 

3. Változások kezelése 

3.1. Változások értelmezése 

A szakirodalom23 szerint a változás, változtatás két alapvető fajtáját különböztetjük meg a projektszervezetek 

szintjén. Az elsőfokú (morfostatikus) változás egy adott rendszer keretein belül zajlik le, miközben maga a 

rendszer változatlan marad. A másodfokú (morfogenetikus) változás magának a rendszernek a megváltozása, 

kilépés a régi keretek közül. A változásmenedzsment a másodfokú (morfogenetikus) változtatások 

menedzselésével foglalkozó projektmenedzsment szakterület. A megváltoztatandó rendszer sok minden lehet: 

társasági forma, üzleti stratégia, termékválaszték, gyártási eljárás, gyártórendszer, minőségbiztosítási rendszer, 

szervezeti felépítés vagy információrendszer megváltoztatására irányuló projekt. 

A VÁLTOZÁSMENEDZSMENT célja, hogy a projektek változásainak minden lehetséges módját a projekt 

vezetése ellenőrizni, követni és kezelni tudja. 

Ide tartoznak például a projekttervek változásai vagy a szakmai változások, a projektek céljainak változásai és 

az olyan tényezők, melyek a projekt megszakításához vezethetnek. Ezeket a projekt vezetője felé jelezni és 

dokumentálni kell a szükséges lépések megtétele miatt. 

A változások elfogadtatása a környezettel befolyásolja annak sikerét. Kulcskérdés a kommunikáció és az 

elfogadás. Ezért a változások menedzsmentjét körültekintően, minden részletre kiterjedően kell megtervezni és a 

vezetéssel elfogadtatni. A projektmenedzsernek tudatában kell lennie a rendszerek és a folyamatok 

összefüggéseinek, képesnek kell lennie az egyének, csoportok és szervezetek problémáinak megtárgyalására, 

továbbá ismernie kell a változással kapcsolatos, azzal összekapcsolható reakciókat. 

A szervezet a jelenlegi állapotából a kívánatos állapotba csak egy átmeneti állapoton keresztül juthat el. Ezért a 

változtatás sikerkritériumainak megfogalmazásakor erre az átmeneti állapotra is gondolni kell, nem csak a 

kívánatos állapotra. Ennek megfelelően a változtatás annyira tekinthető sikeresnek, amennyire teljesülnek az 

alábbi kritériumok24: 

• A projektszervezet eljutott korábbi állapotából a kívánt új állapotba, azaz sikerült véghezvinni az eltervezett 

változtatást. 

• A projektszervezet működése az új állapotban megfelel a várakozásoknak, azaz a tervezett módon működik. 

• Az átmenet a projektszervezet egészének okozott túlzott ráfordítások nélkül ment végbe. 

• Az átmenet a projektszervezet egyes tagjainak túlzott mértékű ráfordításai nélkül ment végbe. 

3.2. Változások típusai a projektekben 

                                                           
23Dr. Pataki Béla: Változásmenedzsment, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2004, 78 old.; Forrás: a BME honlapja: 

http://www.erg.bme.hu/szakkepzes/valtozasmenedzsment/MBA-VM-41.pdf (Letöltve: 2011.október21. 12:10) 
24Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, KJK Kerszöv, Budapest, 2002, 263 old. 

http://www.erg.bme.hu/szakkepzes/valtozasmenedzsment/MBA-VM-41.pdf
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Projektszervezeti VÁLTOZÁSNAK tekinthető minden olyan átalakulás, mely a szervezetek lényeges 

jellemzőiben következik be, melyek a következők lehetnek (Dobák 2002)25: 

• a szervezetre jellemző működési folyamatok, 

• a szervezetre jellemző technológia, 

• a szervezeti outputok, 

• a szervezeti struktúra, 

• a szervezeti kultúra, 

• a szervezeti magatartás, 

• a szervezet hatalmi viszonyai. 

Az, hogy mit tekinthetünk lényeges szervezeti jellemzőnek, mindig függ az adott környezeti és projektszervezeti 

szituációtól. Csak adott helyen és időben, meghatározott feltételrendszer mellett dönthető el, hogy a szervezet 

mely jellemzői tekinthetők lényegesnek. 

A változtatás szükségessége akkor merül fel, amikor a szervezet valamilyen belső vagy külső kényszer hatása 

miatt nem kerülheti el a változásokat. Ezt nevezhetjük a változások „pull” (követő) típusának. A változtatási 

ötlet felmerülése révén beinduló szervezeti változások nem kényszer hatására születnek, sokkal inkább arról van 

szó, hogy lehetőség nyílik a dolgokat a korábbiakhoz képest új, más módon elvégezni. Ez esetben a változások 

„push” (előrenyomuló) típusúak. A projektekben mindkettő előfordulhat. 

A változások mértékének függvényében különbséget tehetünk inkrementális és radikális változás között. A 

változások fő típusait a következő táblázat tartalmazza. 

 

4.3.2.1. ábra Forrás: Dobák (2002) alapján26 

A projektszervezetben a külső környezet változásaihoz közvetve kapcsolódnak még az alábbiak: 

• menedzsmenteszközök, 

• rendszerek (szabályok és folyamatok), 

                                                           
25Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, KJK Kerszöv, Budapest, 2002, 263 old. 
26Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, KJK Kerszöv, Budapest, 2002, 263 old. 



 A projektek operatív vezetése  

 188  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• szervezeti klíma, 

• feladatok és képességek, 

• szükségletek és értékek, 

• motiváció. 

Kiemelendő a motivációnak, mint változónak a szerepe, amely önmagában felelős azért, hogy a szervezeti 

változások eredményeképpen létrejöjjön a tervezett projektteljesítmény. 

3.3. A változások fogadtatása 

A változás által érintett emberek és csoportok reakciójának időbeli változását, hullámzását írja le Conner 

(2006)27, akinek modelljét a következő ábrán láthatjuk. A modell négy fő szakaszra osztja a változások 

fogadtatását, amelyeken belül további lépések figyelhetők meg a fogadtatástól függően: 

 

4.3.3.1. ábra Forrás: Conner28(2006) alapján 

1.  A tagadás szakasza: Sokszor nem akarunk tudomást venni a változásról, rendszerint kevés információval 

rendelkezünk, és úgy gondoljuk, hogy minket nem érint. 

2.  Az ellenállás szakasza: Rádöbbentünk, hogy a változás minket is érint, megértjük a szükségességét, de 

érzelmileg nem tudjuk elfogadni. A bizonytalanság félelmet kelt bennünk. 

3.  A kísérletezés szakasza: Már túljutottunk a mélyponton, és inkább a jövő felé fordulunk. Kockázatot vállalva 

új dolgokat próbálunk ki. 

4.  Az elkötelezettség szakasza: A változás eredménye elfogadottá és a hétköznapok teljes értékű részévé válik. 

Kezdeti negatív fogadtatás esetén a következő reakciók lehetnek: 

• Bénultság: A negatívan értékelt változásra adott kezdeti reakció a sokk, amely az átmeneti zavarodottságtól a 

teljes tájékozódási képtelenségig sokféle lehet. 

                                                           
27Daryl R. Conner: Managing At the Speed of Change, Random House, New York, 2006. 
28Daryl R. Conner: Managing At the Speed of Change, Random House, New York, 2006. 
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• Tagadás: Erre a fázisra az a jellemző, hogy az érintettek képtelenek elhelyezni az új információt a meglévő 

vonatkoztatási pontok között, ezért tévesnek nyilvánítják vagy figyelmen kívül hagyják őket. 

• Düh: Ezt a fázist frusztráció és fájdalom jellemzi, ami gyakran irracionális, válogatás nélküli vagdalkozásban 

nyilvánul meg. Az emberek ezeket az érzelmeiket jellemzően a hozzájuk legközelebb állókra – pl. barátaikra, 

családtagjaikra – zúdítják, pedig rendszerint éppen tőlük kaphatnának támogatást. 

• Alkudozás: Az emberek ekkor tárgyalni kezdenek (a határidő elhalasztásáról, a feladatok másfajta kiosztásáról 

stb.) annak érdekében, hogy elkerüljék a változás kedvezőtlen hatásait. Ez annak a jele, hogy a továbbiakban 

már nem képesek kitérni a valósággal történő szembesülés elől. Míg az összes korábbi fázist a tagadás 

valamilyen formája jellemezte, e fázis elérése már az elfogadás kezdetét jelenti. 

• Depresszió: A depresszió normális válasz minden nagyobb, negatívan értékelt változásra. A hibázásba való 

rezignált beletörődés, az áldozat szerepének érzése, az emocionális és fizikai energia hiánya, a munka 

elhanyagolása gyakori tünetek. Ezen a ponton az emberek végre teljes egészében elismerik a negatív változás 

teljes súlyát. 

• Próbálgatás: Elfogadják az új korlátokat, miközben megpróbálják újradefiniálni a célokat, ami lehetővé teszi, 

hogy boldoguljanak az új körülmények között. 

• Elfogadás: Az emberek most már realisztikus válaszokat adnak a változásra. Az, hogy elfogadták a 

változtatást, még nem jelenti azt, hogy kedvelik is. Semmi sem garantálja, hogy az emberek maguktól is 

sikeresen végig tudnak lépkedni a negatív válaszmodell lépcsőfokain. Megrekedhetnek valamelyik fázisban, 

és diszfunkcionális viselkedésük eszkalálódhat. A változásra adott kezdeti pozitív válasz esetén némileg 

módosul a várható reagálás. 

• Informálatlan optimizmus: Egy régóta várt vállalategyesítés vagy -felvásárlás létrejöttekor, egy áttörést 

jelentő új technológia bevezetésekor, vagy éppen egy új projekt indításakor, amitől a menedzsment a cég 

összes problémájának megoldását reméli, gyakran tapasztalható túlzottan pozitív várakozás. Ez a naiv 

lelkesedés hiányzó és téves információkon alapul. 

• Informált pesszimizmus: Amint a változás kibontakozik, rájövünk, hogy az ígéretek jó része valóra fog válni, 

és egy sor olyan következménnyel kell szembesülnünk, amire nem készültünk fel. Ez a fázis elkerülhetetlenül 

bekövetkezik a változási folyamattal járó tanulás eredményeként. 

• Reménykedő realizmus: Ha nem fordul elő kiszállás, vagy nyilvános formában jelenik meg, és a felszínre 

hozott problémákat megoldottuk, akkor az informált pesszimizmus fokozatosan enyhül. Az informálatlan 

optimizmus minden csodálatos érzése nem tér ugyan vissza, de az emberek úgy érzik, sok mindent meg kell 

oldaniuk, és esélyt látnak rá, hogy mindenre találjanak valami megoldást. 

• Informált optimizmus: Ahogy a változás által érintett emberek egyre több és több akadályon jutnak túl 

sikeresen, bizakodni kezdenek, és eljutnak az informált optimizmus állapotába. Ez a bizakodás 

próbálkozásaik egy részének eredményességéből táplálkozik. 

• Helyreállás: Végül az emberek elfogadják, hogy ez az újonnan bevezetett megoldás sem lehet tökéletes, mert 

„nincsen rózsa tövis nélkül”. Aki vágyik valamire annak előnyei miatt, az kénytelen elfogadni a vele járó 

hátrányokat is. 

3.4. A humán és szervezeti változások kezelése 

A változások során az emberek ugyanazt a szituációt eltérő módon élik meg. A projektmenedzser feladata, hogy 

felismerje, ki milyen fázisában van a változásnak, és ennek megfelelően viszonyuljon a helyzethez, és testre 

szabottan azokat az eszközöket alkalmazza, amelyek a leghatásosabbak az adott szituációban. 

A szervezetfejlesztési projekt során természetes módon jelentkező humán (egyéni) és szervezeti változások 

kezeléséhez tartozik: 

• az egyéni és szervezeti ellenállások kezelése, 

• hatásainak csökkentése, 

• az érintettek minél szélesebb körének megnyerése a munkához, 
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• a projektet támogató munkatársak számának növelése, 

• a projekt eredményének, termékeinek – a hivatalos döntéshozó fórumokon túlmutató – elfogadtatása. 

Minden humán változás érinti a szervezeti változások kezelését, hiszen a projekt érintettjein áll vagy bukik egy 

projekt sikere, ezért a változáskezelésre javasolt bevonási technikák között tartjuk számon a következőket: 

• Interjúk 

• Vezetői workshopok 

• Munkacsoportok létrehozása 

• Vezetői és kulcsbeosztotti egyeztetések 

Az egyéni (és ezen keresztül szervezeti) ellenállás leszerelésének vagy legalább mérséklésének hat általános 

módszere ismert a szakirodalomban29: 

1.  Képzés, kommunikáció – Az információhiányból vagy félreértésből fakadó ellenállás könnyen megelőzhető 

az emberek tájékoztatásával, kérdéseik megválaszolásával, a tervezett változás elmagyarázásával. 

2.  Részvétel, bevonás – Ha az érintetteket bevonjuk a változtatás megtervezésébe és bevezetésébe, akkor 

kétfajta jótékony hatás is jelentkezik. Egyrészt szakértelmüket és információikat hasznosítani tudjuk, így jobb 

megoldás születik, másrészt a közösen megtervezett változtatásnak elkötelezettjévé válnak, sajátjuknak érzik, és 

lelkesen fognak tevékenykedni a megvalósulásáért. 

 

4.3.4.1. ábra Forrás: Metropol.hu 2009.30 

3.  Segítés, támogatás: A segítőkész magatartás megnyilvánulhat például rendkívüli szabadságolásban a 

változtatás egyes fárasztó szakaszai után, vagy az átállás lélektani problémáinak leküzdéséhez nyújtott érzelmi 

támogatásban. Különösen fontos és hatékony ez a magatartás olyankor, amikor az ellenállás alapvető oka a 

félelem az ismeretlentől, a kudarctól. 

4.  Tárgyalás, megegyezés: Ha egyes személyek vagy csoportok ellenérdekeltek a változásban, és számottevő 

hatalommal rendelkeznek a változtatás megnehezítéséhez vagy meghiúsításához, akkor tárgyalni kell velük. 

Meg kell találni ösztönzésük módját, fel kell ajánlani számukra valamit, ami ellensúlyozza a hátrányokat, pl. 

magasabb fizetést a megnövekedett munkáért. Ha egy menedzser nyíltan bevallja, hogy az ellenállás megelőzése 

érdekében akar tárgyalni, könnyen zsarolásnak teheti ki magát. 

5.  Manipulálás, kooptálás31: Ha a fenti módszerek mindegyike csődöt mond, akkor kényszerűségből a 

manipuláció eszközéhez vagyunk kénytelenek nyúlni. A manipuláció egyik gyakori formája a kooptáció. Ekkor 

                                                           
29Eisenbach, R., K. Watson, et al.: Transformational leadership in the context of organizational change, Journal of Organizational Change 

Management, 1999, 12(2): 80-89. 

Nutt, P. C. and R. W. Backoff. Transforming organizations with second-order change, Research in Organizational Change and 
Development, 1997, 10(2): 229-274. 
30http://www.metropol.hu/mellekletek/vorosesfeher/cikk/485546 
31Valamely szervezetbe (testületbe) egy tagot felvesz, illetve befogad. 

http://www.metropol.hu/mellekletek/vorosesfeher/cikk/485546
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a kooptált személy vagy csoport szerepet kap a változás megtervezésében vagy bevezetésében azzal a céllal, 

hogy azonosuljon vele. 

6.  Nyílt vagy burkolt kényszerítés: Ez a legvégső eszköz, de ha a változtatást mindenképpen meg kell lépni, és 

minden más módszer csődöt mondott vagy nem alkalmazható (pl. nincs idő tárgyalni), akkor kénytelenek 

vagyunk ehhez folyamodni; például áthelyezéssel vagy elbocsátással fenyegetőzni, fegyelmiket osztogatni, 

prémiumokat megvonni. Rendkívül kockázatos eljárás, hiszen senki sem szereti, ha akarata ellenére 

ráerőszakolnak valamit. Viszont kétségkívül gyors, és bármilyen ellenállással szemben bevethető. 

A sikeres változtatások közös jellemzője, hogy a fenti módszereket gondosan megválasztva, egymással 

kombinálva alkalmazzák mind az egyéni, mind a szervezeti változások kezelésénél. 

 

4.3.4.2. ábra Forrás: Huber 2011.32 

Mit tehet a projektmenedzser a változás egyes szakaszaiban Huber (2011)33 alapján? 

• A tagadás szakaszában legyen felkészült a tervezett változásokról, adjon minél több információt az 

érintetteknek a várható változásokról, fogalmazzon meg világos elvárásokat feléjük. Ebben a szakaszban a 

kommunikációnak van a legnagyobb szerepe. 

• Az ellenállás szakaszában figyeljen oda az érintettekre, hallgassa meg őket, legyen empatikus, magyarázza el, 

hogy mi miért történik. Itt az ellenállás miatt kialakult konfliktusok megfelelő kezelésén van a hangsúly. 

• A kísérletezési időszakban vonja be az érintetteket a közös jövő megtervezésébe, adjon feladatokat nekik, 

támogassa őket az esetleges kudarcok idején. Ebben a szakaszban a motiválásnak és a megfelelő vezetői stílus 

használatának van döntő szerepe. 

• Végül az elköteleződési szakaszban hangsúlyozza az új stratégiát, adjon teret a sikerek közös ünneplésének, 

alakítson ki és erősítse a csapatokat. Itt a projektmenedzsernek a csapatépítésre kell koncentrálnia. 

Az előzőekből következik, hogy az átmenetkezelés tervezése során kell meghatározni azokat a támogató 

folyamatokat, amelyek abban segítenek, hogy az érintettek minél pozitívabban és sikeresen élhessék meg a 

szervezeti változásokat. 

3.5. Változáskezelési terv 

A változás kezeléséhez tisztában kell lennünk a változás folyamatával, amit három nagyobb szakaszra 

tagolhatunk:34 

                                                           
32Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 
33Huber Tamás: Projekttervezés és projektmenedzsment, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, 2011. 57 old. 
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• Helyzetelemzés és célkitűzés 

• A változás megvalósításához szükséges tényezők elemzése 

• Változási folyamat akciótervének elkészítése 

Schlesinger és munkatársai (1992)35 szerint minden változási folyamatnak helyzetelemzéssel kell kezdődnie, 

mely során világosan kirajzolódik a probléma jelentősége, megoldásának sürgőssége és a szükséges változás 

meghatározása. Az elemzés során kulcsfontosságú az egyéni és szervezeti ellenállás feltérképezése. Ezt 

követően kerül sor a változtatási stratégia kidolgozására, illetve a változási folyamat akciótervének az 

elkészítésére. 

A változások tervezésékor fel kell mérni, hogy azok kiket érintenek leginkább. Az összehangolt tervben célszerű 

összefoglalni a kockázati tényezők kezelésére alkalmazandó eszközöket, valamint alkalmazásuk tervezett 

ütemtervét. Ezért is fontos, hogy – a változáskezelési terv részeként – elkészüljön az a kommunikációs terv, 

amelyben meghatározzuk az egyes érintett csoportoknak szóló legfontosabb üzeneteket, kijelöljük az üzenetek 

továbbítására leginkább megfelelő tájékoztatási formákat, valamint a tájékoztatás időrendjét és felelőseit is. 

A következőkben a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. (Pécs, 2010) által kidolgozott projekt 

kommunikációs és változáskezelési tervének36 felépítését tekintjük át röviden, az alsómocsoládi projektiroda 

gyakorlata alapján. 

 

4.3.5.1. ábra Forrás: Alsómocsolád honlapja 2012.37 

1. A projektindítás fázisának változáskezelési és kommunikációs feladatai 

• Kick off meeting: Célja a projekt résztvevőivel (szorosabban vett szakmai résztvevőivel) megismertetni, 

egyeztetni a projekt céljait, ütemezését, eredménytermékeit, erőforrás igényét, az együttműködés módját, a 

projektben betöltött szerepeket, a projektkommunikációt, előkészíteni a projektindító dokumentum 

elkészítését és a helyszíni munkavégzést. 

                                                                                                                                                                                     
34Schlesinger, P., V. Sathe, et al.: Organisation. Text, cases and readings on the management of organisational design and change. Boston, 

MA, Irwin, 1992. 
35Schlesinger, P., V. Sathe, et al.: Organisation. Text, cases and readings on themanagement of organisational design and change, Boston, 
MA, Irwin, 1992. 
36Kommunikációs és változásmenedzsment-terv felhasználásával, Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt., Pécs, 2010. Forrás 

Alsómocsolád honlapja: http://www.alsomocsolad.hu/dokumentumok/Alsomocsolad_szervezetfejlesztese_2_fazis_6_kotet.pdf 
37Forrás Alsómocsolád honlapja: http://www.alsomocsolad.hu/dokumentumok/Alsomocsolad_szervezetfejlesztese_2_fazis_6_kotet.pdf 

http://www.alsomocsolad.hu/dokumentumok/Alsomocsolad_szervezetfejlesztese_2_fazis_6_kotet.pdf
http://www.alsomocsolad.hu/dokumentumok/Alsomocsolad_szervezetfejlesztese_2_fazis_6_kotet.pdf
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• Indító vezetői tájékozató értekezlet: Célja a szervezeten belüli szélesebb tájékoztatás a projektről, ezen belül a 

projektcélokról, ütemezéséről, eredményeiről, az elvárt együttműködésről. 

• Vezetői tájékoztatás: A diagnózis eredményeinek, a problématérkép részleteinek, belső összefüggéseinek 

visszacsatolása prezentációs formában. 

2. A tervezés fázisának változáskezelési és kommunikációs feladatai 

• A célokhoz, szervezeti struktúrához kapcsolódó változáskezelési és kommunikációs feladatok. 

• Vezetői workshopok a stratégiai céltérkép kidolgozásához és ehhez vezetői munkacsoport kialakítása, 

megfelelő szintű bevonás mellett. 

• Vezetői /Kulcsbeosztotti egyeztetések a szervezeti struktúra és a működési modell kialakításához, 

véglegesítés előtt egyénileg. 

• Vezetői tájékozató értekezlet a szervezeti struktúráról, működési modellről. Célja a szervezeten belüli 

szélesebb tájékoztatás a kialakított szervezetről, működésről. 

3. A megvalósítás fázisának folyamataihoz kapcsolódó változáskezelési és kommunikációs feladatok 

• Folyamat-munkacsoportok létrehozása: A kritikus folyamatokra (előre láthatólag 10–12) munkacsoportokat 

kell alakítani, amelyekkel megtörténik a folyamatok újraszabályozása. 

• Folyamat-vezetői egyeztetések: A kialakított kritikus folyamatokat a folyamatgazdák egyeztetik a projekt 

megbízójával. 

• Folyamat-munkacsoport kialakítása a projektirányítási folyamatok szabályozásához. A projektirodán dolgozó 

munkatársakkal közösen kialakítják a projektirányítás folyamatait, eljárásait. 

• Vezetői egyeztetések a projektirányítás rendszeréről. A kialakított projektirányítási rendszer elemeinek, 

működésének egyeztetése a projekt megbízójával. 

4. A projekt zárásához kapcsolódó változáskezelési és kommunikációs feladatok 

• Vezetői tájékoztatás – a projekt eredményeinek visszacsatolása prezentációs formában. 

• A projekt eredményeit bemutató vezetői tájékoztató prezentációs anyagának elhelyezése a honlapon. 

Híranyag a médiában a projekt megvalósulásáról, eredményeiről. 

3.6. A projektzáráshoz kapcsolódó változások 

A változásmenedzselés során számos elvi hibalehetőség merül fel, amely kihat a projekt zárására. 

• Valamely változási kényszernél a megoldást úgy próbálják elérni, hogy tagadják a probléma meglétét és a 

változtatás szükségességét, vagyis a cselekvés szükséges, de nem cselekszenek. 

• Olyan nehézséget próbálnak megváltoztatni, ami gyakorlatilag vagy megváltoztathatatlan, vagy nem létezik, 

vagyis akkor cselekszenek, amikor nem kellene cselekedni. 

• A döntéshozatal során követnek el hibát. Ez előfordulhat akkor, ha elsőfokú változást alkalmaznak egy olyan 

helyzetben, ami csak magasabb szintről oldható meg (például a projektgazda döntésére lenne szükség), vagy 

épp ellenkezőleg, olyan változással kísérleteznek (például finanszírozó bevonásával), amihez elég lenne egy 

projektmenedzseri döntés, vagyis rossz szinten cselekszenek. 

Természetesen gyakran előfordul, hogy nem lehet minden érintett szereplő minden javaslatát megvalósítani a 

projekt során. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a részvétel maga is az egyik legfontosabb eszköze a 

célokkal való azonosulásnak és az elkötelezettség kialakításának. 

A projekt zárásához kapcsolódó változások része a projektteam munkájának lezárása, az elvégzett munka 

értékelése, az eredmények megosztása és disszeminációja (ezt a 4.5. fejezetben részletezzük). 
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A projektmunka időszakos jellege miatt a projektcsoport feloszlatása a projekt zárásával velejáró változás, 

amely felveti a projekttagok eredeti szervezeti helyére való visszatérésének kérdéskörét és/vagy egy következő 

projektben való további munka lehetőségét. 

Egy biztos, a projekttagok által elsajátított projektszemlélet és az ehhez szükséges kompetenciák nemcsak a 

projekt által megvalósított új rendszer vagy technológia használatára terjed ki, hanem a megváltozott 

munkafolyamatokra, a megváltozott munkakörökre, valamint a szervezetben tapasztalható egyéb változásokra 

is. Ha az emberek erkölcsi és/vagy anyagi értelemben érdekeltek a változások sikerében, az növeli 

motiváltságukat. Az erkölcsi motiválás eszköze lehet az eredményes projektmunkáért nyújtott szóbeli és az 

írásbeli elismerés. 

3.7. Konfliktus- és stresszkezelés a projektmenedzsmentben 

Mi válthat ki konfliktust38 egy projektben? 

Döntéshozatali problémák? 

A projektszervezetben elsősorban a közvetlenebb munkatársi kapcsolatok jellemzők, kevésbé az alá-

fölérendeltségi viszony. Senki nem kényszerítheti rá a másikra a véleményét. A többségi elven működő döntési 

technikák jelentős ellenzék mellett is képesek irányt szabni a tevékenységnek, de a feladatok megoldásában az 

ellenzéknek lehetősége nyílik gátolni, lassítani, sőt szabotálni a projektmunkát. Amennyiben tehát a 

döntéshozatal nem konstruktív módon zajlik, akkor a projektmunka konfliktusokkal terheltté válik. 

Felelősség alóli kibújás? 

A projektfeladat megoldásáért a felelősség a tagok között alapvetően közös, még akkor is, ha az átmeneti 

jelleggel működő projektszervezet élén álló projektmenedzser az elsőrendű felelős a hatékony működésért. 

Ebben az esetben viszont kialakulhat az úgynevezett „társas lógás” intézménye, vagyis ha a tagok felismerik, 

hogy őket egyenként nem lehet felelősségre vonni a kudarcért, akkor hajlamosak elveszteni aktivitásukat és 

csökken a felelősségérzetük. 

Egyéni érdek előtérbe helyezése? 

Mivel a projektszervezet úgynevezett lapos szervezet, mely részben autonóm módon szerveződik, ezért néha a 

tagok nincsenek teljesen tisztában például saját felelősségükkel és utasítási jogkörükkel. Ennek következtében 

gyakran előfordul, hogy némely tag saját hatalmának és befolyásának növelésére próbálja meg felhasználni a 

szervezet által biztosított szabadságot, s megpróbálja ráerőszakolni a másik félre a véleményét. Ebben az 

esetben a projektszervezet működési hatékonysága gyengül, mivel céljai a hatalmat nyert egyén vagy csoport 

kénye-kedve szerint módosulhatnak, s így sérülhet a szervezeti racionalitás. 

Tisztázatlan vezetői elvárások? 

A projektszervezet létrehozásával felmerülhetnek olyan munkaszervezési kérdések, hogy ki fogja elvégezni 

annak a projekttagnak a munkáját, akinek eredetileg egy meghatározott munkakört kellene ellátnia, de 

pillanatnyilag egy projektfeladat megoldásán dolgozik. Az a kérdés is megválaszolásra vár, hogy vajon ki a 

felettese egy, a projektmunkában résztvevő alkalmazottnak: az eddigi felettese, vagy az időlegesen fölérendelt 

projektmenedzser. Ezt a kérdést a kettős felelősség dilemmájának is nevezik. 

Szűkös források? 

A projektek megvalósításához források kellenek, így például tárgyi eszközök, tőke, emberek, információ. E 

tényezők minden projekt számára éppúgy létfontosságúak, mint az alaptevékenységet folytató osztályoknak. 

Egy szervezetben egymással párhuzamosan akár több projekt is folyhat, amelyek esetében a közös forrásokért 

való küzdelem elmérgesedhet. Ebben az esetben a projektek egymás ellenfeleivé, ellenségeivé válhatnak 

ahelyett, hogy együttműködnének. 

A KONFLIKTUSOK azok a szituációk, melyekben két vagy több ember törekvései összeütköznek egymással. 

Az összeütközés alapja lehet cél, érték, kapcsolat/érzelem vagy módszer, ezért megkülönböztethetünk érdek-, 

érték-, szerep- és véleménykonfliktusokat. A véleménykülönbség természetes velejárója a csoportmunkának. De 

                                                           
38A konfliktus szó a latin confligo igéből származik, amelynek eredetileg a következő jelentései voltak: összevet, (fegyveresen) összecsap, 
megütközik, perlekedik. 
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az állandósult konfliktusok stresszhez vezetnek, amely pszichoszomatikus megbetegedéseket okozhat, részben 

ezért sem szabad hagyni, hogy kezeletlenek maradjanak. 

 

4.3.7.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Konfliktusos helyzetben a személy (csoport) viselkedése két alapvető dimenzió mentén írható le: 

• Önérvényesítés: A személy milyen mértékben ragaszkodik saját szándékainak érvényesítéséhez. 

• Együttműködés: A személy milyen mértékben törekszik a másik egyén szándékainak érvényesülését 

elősegíteni. 

A viselkedés két alapvető dimenziója felhasználható a konfliktuskezelés módjainak, illetve stratégiáinak 

meghatározására, ezeket láthatjuk a következő ábrán. 
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4.3.7.2. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

• Versengő stratégia: Az önérvényesítés magas szintű, és kevésbé veszi figyelembe mások szándékait. 

• Alkalmazkodó stratégia: Mások érdekeit helyezi előtérbe, önmagát háttérbe helyezi. 

• Elkerülő stratégia: Visszavonul az érdekek támogatásától, nem foglal állást senki javára. 

• Problémamegoldó stratégia: Mindkét fél érdekeit figyelembe veszi. 

• Kompromisszumkereső stratégia: Mindkét fél kölcsönös engedményeket tesz. 

Mind az öt konfliktuskezelési mód hasznos bizonyos helyzetekben. Egy mód hatékonysága az adott 

konfliktushelyzet követelményeitől függ, és attól, hogy mennyire ügyesen alkalmazzuk. Melyik 

konfliktuskezelési stratégiát alkalmazzunk a projektmunkában? Mindegyik konfliktuskezelési módhoz 

felsorolunk néhány, az adott viselkedési stílust igénylő szituációt. 

Versengés mint konfliktuskezelési stratégia: Túlzott mértékű alkalmazásához vezethet, ha a munkatársak félnek 

tudatlanságot vagy bizonytalanságot elárulni a vezetőjük előtt. Versengő légkörben az embernek harcolnia kell a 

befolyásért és az elismerésért. Az eredmény az, hogy az emberek kevésbé képesek információt vagy véleményt 

kérni, kevésbé képesek egymástól tanulni. 

Alkalmazkodás mint konfliktuskezelési stratégia: Túlzott mértékű alkalmazására hajlamosít, ha több időt szán 

valaki egyes problémák alapos megvitatására, mint amennyit az megérdemel. A problémamegoldás időt és 

energiát vesz igénybe, vagyis olyan az erőforrásokat használ, amelyeknek talán leginkább szűkében van egy 

szervezet. A jelentéktelen problémák nem igényelnek optimális megoldásokat, és nincs szükség minden 

lehetőség áttekintésére. 

Elkerülés mint konfliktuskezelési stratégia: Túlzott mértékben fordul elő, ha valakinek nehézségei vannak a 

másoktól kapott információk miatt. Gyakran tűnhet úgy, hogy úgy bánnak egymással, mint a „hímes tojással”. 

Néha indokolatlan mértékben von el energiát az óvatosság és a problémák kerülése, jelezve, hogy szembe 
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kellene nézni velük, és meg kellene oldani őket. Az elkerülés negatív következménye, hogy esetenként fontos 

kérdésekben késedelmes döntések születnek. 

Problémamegoldás mint konfliktuskezelési stratégia: Kisebb mértékben fordul elő, ha valakinek nehezére esik a 

véleménykülönbségekre megoldási lehetőségként tekinteni. Ha egy projekt munkatársai nem támogatják a 

vezető döntéseit és elképzeléseit, az eredhet abból, hogy saját elgondolásaik nem épültek be a korábbi hasonló 

döntésekbe és elképzelésekbe. 

Kompromisszumkeresés mint konfliktuskezelési stratégia: Túlzott mértékű alkalmazásáról beszélhetünk akkor, 

ha valaki olyan erősen koncentrál a megegyezés gyakorlati kérdéseire és taktikájára, hogy néha szem elől 

téveszti a nagyobb problémákat (elvek, értékek, hosszú távú célok, érdekek). Az egyezkedés, a valamit 

valamiért elvének hangsúlyozása cinikus légkört eredményezhet a munkatársak között. Az ilyen légkör alá tudja 

ásni az emberek közötti bizalmat, s eltereli a figyelmet a vitatott probléma érdemi részéről. 

3.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A harmadik lecke a változások kezelésére készíti fel a hallgatókat a változások értelmezésén, fogadtatásán és a 

konfliktuskezelési stratégiákon keresztül. A lecke kitér a változáskezelési terv megismertetésére is. A lecke 

elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

4. Projektkoordináció és kommunikáció 

4.1. A projektkoordinációs folyamat céljai 

Az együttműködésben megvalósuló projektek koordinációja39 komoly feladatot jelent. Célja a projekt 

együttműködő feleinek koordinációja a projekt teljes időtartamán keresztül. A projekt kezdetén a lehető legtöbb 

részletet közösen kell konkretizálni az együttműködő felekkel (például az elvégzendő feladatok, határidők, 

találkozók, értékelési szempontok). Ha egy partner kiesik a projektből, illetve új partner bevonását tervezzük, 

feltétlenül értesítsünk minden, a projektben résztvevő felet, és kérjük beleegyezésüket. 

Minden partnerintézmény részéről szükséges egy olyan kapcsolattartó kijelölésére, aki képben van a projekt 

ügyeiben, és képviselni tudja intézményét. Minden projektben van egy koordinátor intézmény. A partnereknek 

tisztában kell lenniük azzal, hogy a támogató felé a koordinátor intézmény felel a projekt szabályszerű szakmai 

és pénzügyi lebonyolításáért, ezért minden partnernek kötelessége feladatainak határidőre történő elvégzése, a 

koordinátor intézmény folyamatos tájékoztatása, valamint az esetleges változások felé történő kommunikálása. 

A partnerek feladatait, anyagi és egyéb hozzájárulását, jogait és kötelezettségeit a projekt indításakor 

szerződéses formában célszerű rögzíteni. 

A napi ügyek megvitatása mellett nagyon fontos az elvégzett feladatok, lezárt projektszakaszok közös 

értékelése. Ez történhet személyes megbeszélések keretében vagy előre meghatározott szempontok alapján 

elkészített kérdőívek kitöltésén keresztül is. Lényeges, hogy a partnerek részéről folyamatosan felmerülő 

igények, módosítási javaslatok a teljes konzorcium által megvitatásra kerüljenek, és a projekt megvalósításában 

kezdeményezett egyes módosításokat minden partner elfogadja. 

Összegezve, a projektkoordinációs folyamat céljai: 

• A projektszervezet tagjainak és környezetének folyamatos informálása 

• Biztosítani a projekt előrehaladását és a feladatcsoport minőségét 

• A projekt erőforrásainak folyamatos koordinációja 

• A feladatcsoport előrehaladásának kontrollja 

• A feladatcsoport eredményeinek elfogadtatása 

A koordináció a projekt időkeretei között valósul meg, a kezdéstől (azaz a projektmegbízástól) a végéig (vagyis 

a projekt jóváhagyásáig) tart. 

                                                           
39Mező Ferenc: Pályázatírás alapjai, oktatási anyag, 2002.; Forrás: http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf (Letöltve: 
2012.01.20.12:45) 

http://www.mezoferenc.hu/pdf/ppt_palyazatirasalapjai.pdf
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4.2. Belső koordinációs módszerek 

A hagyományos projektkoordinációs módszerek közé tartoznak: 

• A projektmenedzser és/vagy teamtagok közötti találkozók 

• Projektmegbeszélések a projektgazda-team, a projektteam és további csoportok között 

• Projektworkshopok (indító, záró) 

• Projektprezentációk 

• Megbeszélések, emlékeztetők 

• Tennivalók listája 

• Munkacsomag átvételének igazolása 

A projektkoordináció sajátos módszerét igénylik azok a projektek, ahol a projekttermék több változatban is 

elkészülhet, például beruházási, termékfejlesztési, innovációs területeken. Amikor egy irodaház alaprajzának 

ötödik változata jön létre, miközben a kivitelezők egyik csoportja (energetikai mérnökök) még a harmadik 

változat alapján végzi a munkát, a többiek (tetőfedők) pedig az első alaprajz szerint, ott a projektkoordináció 

súlyos hiányosságaival állunk szemben. Ennek elkerülésére szolgál az ún. konfigurációmenedzsment40, amely 

arra összpontosít, hogy hogyan kell végrehajtani és koordinálni a menet közben bekövetkező jóváhagyott 

változásokat41 . Garantálja, hogy a projektben mindenki „ugyanazt a kottát olvassa”. Megakadályozza, hogy 

például az innovációs projektekben létrehozott prototípusokat összekeverjék, miközben a tesztlaborokban 

újabbakat hoznak létre. 

A speciális konfigurációmenedzsment koordinációs módszerei között tartjuk számon: 

• A szabályozási dokumentumokat (Mivel ezek könnyen módosíthatók az elektronikus tárolás miatt, növelik 

annak lehetőségét, hogy nem értesülnek mások a legújabb változtatásokról.) 

• A hozzáférések korlátozását 

• A módosítások nyomon követésének dokumentálását (elektronikusan automatikus) 

• A különböző termékváltozatok nyilvántartását 

• A konfigurációmenedzsmentért felelős személyt 

4.3. A projektkommunikáció célja, szintjei és formái 

A projektkommunikáció célja a projekthez szükséges információk összegyűjtése, rendszerezése és kölcsönös 

információcsere a projektcél elérése érdekében. 

A totális információs forrásokat láthatjuk a 4.4.3.1. ábrán, ezek teljes kiaknázása és az úgynevezett teljes 

tájékozottsági szint elérése csak elméletileg létezik. A projektmenedzsernek a szűkös idő- és költségkeretek 

miatt törekednie kell a projektnek megfelelő releváns információforrások kiválasztására és prioritások állítására. 

 

4.4.3.1. ábra Forrás: OFI honlapja 201142 

A projekt minden fázisában a megválaszolandó kérdések közé tartozik: Mit? Mikor? Ki? Miért? Hogyan? 

Mivel?43 A projekt különböző fázisainak végére a fázishoz tartozó „szállítási tételeket”, azaz látható és mérhető 

eredményeket kell teljesíteni. Ezeket a teljesítési pontokat mérföldköveknek nevezzük. A projektkommunikáció 

                                                           
40Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Könyvek, HVG Kiadó, Budapest, 2006. 424 old. 
41Ezért a változásmenedzsment eszközeivel is erősíteni lehet ezt a koordinációs folyamatot. 
42Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja: http://www.ofi.hu/tudastar/mediaismeretek/iv-public-relations 
43Fehér András: Hogyan segíthet a Projekt és Portfolió Menedzsment a projektvezetésben? IME: Informatika és menedzsment az 
egészségügyben, 2008. (7. évf.) 3. sz., 51–54. old. 

http://www.ofi.hu/tudastar/mediaismeretek/iv-public-relations
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során figyelembe kell venni, hogy a projektfázisokat dokumentálható módon kell lezárni, egy előre tervezett 

átadás-átvételi adminisztrációval kísért eljárás szerint. A projektkommunikáció feladata a projekttagok közötti 

információcsere és tájékoztatás, amely a kölcsönösségen alapul. 

A belső projektkommunikációval kapcsolatban elvárt viselkedéshez tartozik többek között a pontosság a 

találkozókon, a telefonálás mellőzése a projektmegbeszéléseken. A találkozókon személyesen kell részt venni, 

nem lehet helyettest küldeni. A jelenlévő projekttagok rendelkezzenek döntési jogosultsággal, a hiányzók 

fogadják el a közös döntést. Az eredményekért közösen vállalják a felelősséget. A projekt folyamata során 

törekedni kell: 

• a projektszervezet tagjainak és környezet képviselőinek folyamatos informálására, 

• biztosítani a projekt előrehaladását és minőségét a feladat kontrolljával, illetve az eredmények 

elfogadtatásával, 

• a projekt erőforrásainak folyamatos koordinálására, 

• a feladatcsoport előrehaladásának kontrolljára, és az eredményeinek elfogadtatására. 

A projektmunka befejezésnek szimbolikus formái vannak, ami lehet a projektteljesítés dokumentált igazolása 

vagy a projektmegbízás teljesítésének jóváhagyása, amellyel a megbízók (mint projektgazdák) felmentik a 

formális felelősség alól a projektmenedzsert és projektteam tagjait. 

4.4. Projektkommunikációs formák hely és idő szerint 

A projektkommunikáció szervezésének dimenziói a helyszín és idő, amely szempontok alapján a 

projektkommunikációk négy variációja lehetséges. 

 

4.4.4.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

Azonos helyen és időben történik a személyes kommunikáció, mint például a workshopok, megbeszélések és 

más informális kapcsolatteremtések. 

Azonos helyszínen, de eltérő időben zajló kommunikáció esetén beszélünk közvetített kommunikációról, mint 

például fax, e-mail, dokumentációmenedzsment, vitafórum, hirdetőtábla. 

Különböző helyszínen, de egyidejűleg kerül sor a távolsági kommunikációra, mint például a fax, e-mail, skype, 

telekonferencia, videokonferencia. 

Eltérő helyen és időben megvalósuló forma a közvetett kommunikáció, mint a korábban már említett közvetített 

kommunikációs formák a faxtól a hirdetőtábláig. 

4.5. A projektkommunikáció minősége és erőforrásai 
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A projektkommunikáció minőségét befolyásolja a rendszerben való gondolkodás. A projektkommunikációhoz 

tartozik a Public Relations (PR) két nagy szakterülete: 

• Belső PR: Tevékenységi területe a szervezeten belüli, a vezetők és az alkalmazottak, valamint a szervezeti 

egységek közötti, kölcsönös információáramlás, kommunikációs kapcsolattartás. 

• Külső PR: A környezeti kapcsolatokat fejleszti, ápolja. (Bővebben lásd a 4.5. fejezetekben.) 

A projektszervezet hírneve alapvetően a projekttagok munkájától, annak minőségétől, a munkahelyükhöz 

fűződő viszonyuktól, valamint a szervezet kommunikációjának minőségétől függ. A belső PR segíti a 

munkatársaknak a szervezet céljaival való azonosulását, a jó munkahelyi légkör kialakulását, a belső problémák, 

feszültségek feltárását, kezelését. 

A rendelkezésre álló erőforrások, ezen belül a kommunikációs eszközök és az információhordozóknak a 

minősége, a költségkeretek, az idő és a szervezéshez szükséges feltételek (a projekttagok szabad kapacitása, 

elérhetősége, a feladat jellege) egyaránt hatással vannak a projektkommunikációra. A minőség és erőforrások 

szerinti kommunikációs formákat látjuk a 4.4.5.1. ábrán. 

 

4.4.5.1. ábra Forrás: Saját oktatási anyag 

A projektvezető egyik legfontosabb feladata a belső kommunikációs rendszer megvalósítása és hasznosítása. A 

kommunikáción keresztül irányítja a többiek munkáját, meghatározza a szervezet céljait, közli elvárásait, és 

ismerteti a megvalósításhoz rendelkezésre álló eszközöket. A kommunikáció a közvetítő, ezen keresztül a 

projektvezető jutalmazhat és büntethet, valamint elősegítheti, hogy a projekttagok megismerjék helyzetük 

lehetőségeit, kötelességeiket és a helyes viselkedést. Fontos, hogy a projektvezető maga is jól tudjon 

kommunikálni. Nyitottnak és hozzáférhetőnek kell lennie, mind a munkatársak, mind a tágabb környezet felé. A 

vezető számára a többiek közlései teremtik meg a sikeres irányítás lehetőségét. A közlések alapján ismeri meg 

munkatársait, állapítja meg, hogy mennyire értik a rájuk bízott feladatot, és mit várhat el tőlük. Ez alapvetően 

befolyásolja a projektkommunikáció minőségét. 

A kommunikációs csatornák megfelelő működésének feltétele, hogy az interakcióban résztvevők közös 

tudásanyaggal rendelkezzenek, és a pontos információáramlást ne zavarják a különböző zajok. A zaj forrása 

lehet az üzenet maga. A vezető vagy nem tudja pontosan megfogalmazni az üzenetet, vagy szándékosan „zajos 

üzenetet” közvetít (a projektvezető nem óhajtja a teljes információmennyiséget átadni, ezáltal a többiek 

bizonytalanságát növeli). Ennek az lehet a következménye, hogy a projekttagok az ő birtokukban lévő, a 

tényleges működésre vonatkozó információkat visszatartják vagy megszűrik, vagy éppen információdömping 

formájában a projektvezetőre zúdítják. A visszacsatolás során felmerülő zaj lehet az is, ha a befogadó 

(munkatárs) részéről kritika éri az üzenet küldőjét (a projektmenedzsert), és ezt a vezető a saját személye vagy 

tekintélye elleni támadásnak tartja. Mindez kikerülhető, ha a kommunikációt kezdeményező fél az üzenet 

tartalmának és formájának megválasztásakor tekintettel van a befogadó előzetes ismereteire, érzelmeire, 

szellemi képességére, véleményére. 

4.6. Projektkommunikációs terv 

Egy projekt kommunikációs tervének céljai közé tartozhat a projekt számára a nyilvánosság biztosítása, ezen 

belül a helyi vállalkozók megszólítása és velük szakmai párbeszéd kialakítása; a potenciális befektetők 

figyelmének felkeltése; a lehetséges kockázatok felmérése; válságkommunikációs terv készítése; civil 

szervezetek felkutatása, véleményük megismerése; hatástanulmány készítése; valamint a kommunikációs 

üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása. 

A projektkommunikációs terv egy javasolt felépítése44: 

• Helyzetelemzés 

• Stratégiai cél (célcsoport elemzése, a célkitűzések meghatározása) 

• A kommunikációs stratégia elemei 

                                                           
44Az EU Pályázati Portál honlapja: http://eupalyazatiportal.hu/projektkommunikacio/3_kommunikacios_csomag/ 

http://eupalyazatiportal.hu/projektkommunikacio/3_kommunikacios_csomag/
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• A célcsoport azonosítása 

• Kommunikációs stratégia 

• A tájékoztatás során használt publikációs eszközök és időzítésük 

• A kivitelezés módja 

• Költségterv 

• Értékelés 

A kommunikációs tevékenységek ütemezésének példáját láthatjuk a 4.4.6.1. táblázatban. 

 

4.4.6.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A kommunikáció eredményességét a projekt időtartama során értékelni kell. Nem megfelelő eredményesség 

esetén annak valamely vagy több eleme (célcsoport, üzenet, eszköz) újragondolandó. 

• Sajtófigyelés és elemzés: A megjelent sajtóanyagok gyűjtése és értékelése (terjedelem, környezet, stílus, 

minősítés). Ennek célja, hogy felmérjük a kommunikációs stratégiánk hatékonyságát, a használt 

kommunikációs eszközök megfelelőségét (azaz eljutott-e az adott hír, információ a sajtó azon képviselőihez, 

akiknek szántuk), és elemezzük a kommunikált információval kapcsolatos visszajelzéseket, mind a sajtó 

képviselőitől, mind a célcsoportoktól. 

• Honlapok: Elemzéseket lehet végezni például a látogatók száma, a látogatás dinamikája, a projektholnapra 

való átkattintások, a honlapon eltöltött idő, aktivitások alapján. 

• Személyes kapcsolatok: A kommunikáció hatékonyságát elemezzük, például látogatók, feltett kérdések, 

visszatérők száma és ezek dinamikája alapján. 

Egy szennyvíz-elvezetési és -tisztítási EU-s finanszírozású projekt kommunikációs tervének értékelését 

tartalmazza a következő táblázat. 
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4.4.6.2. ábra Forrás: Romhány honlapja 2011.45 

4.7. Kommunikációs struktúrák a gyakorlatban 

A gyakorlatban alkalmazott projektkommunikációs formákat a 4.4.7.1. ábrán látjuk. A fő strukturális elvek a 

tartalom, a résztvevők köre és a gyakoriság. 

 

4.4.7.1. ábra Forrás: Saját szerkesztés 

A projektindító workshop feladata a célról és projektstratégiáról való informálás a projektcsoport tagjainak 

részvételével, egyszeri alkalommal kerül rá sor. 

A projektgazdák (megbízók) meeting során döntenek a stratégiáról, felmérik a projektállapotot és megvizsgálják 

az operatív döntéseket; ezekre a megbeszélésekre a projektgazda, a projektmenedzser és a tagok 

közreműködésével, 2-3 hetente kerülhet sor. 

Szintén fontos elem a projektcsoport–találkozó, amely a projekt aktuális állapotával és a szükséges operatív 

döntésekkel foglalkozik minden projektteam-tag bevonásával, szintén 2-3 heti gyakorisággal. 

Leggyakoribb strukturális forma az alteamtalálkozó. A projektfolyamat egyes munkafázisai közben felmerült 

problémák kezelésére itt nyílik alkalom, ezt általában célszerű hetente megtartani a bevont projekttagok 

részvételével. 

Utolsó forma a projektzáró workshop. Ez az észrevételek, visszacsatolás, hátralévő feladatok egyeztetésének 

terepe, a projektteam és projektgazda közreműködésével a projekt végén. 

A verbális projektkommunikáció nem csak a projekt tagjainak tájékoztatásáról szól. Ez a projektszervezeten 

belüli konfliktusok felmerülésének és megoldásának terepe is. Előfordul, hogy az időnyomás, illetve a nem kellő 

körültekintés miatt kommunikációs zavarok lépnek fel. Addig nem tudjuk folytatni az eredetileg eltervezett 

napirendet, amíg ezeket nem kezeljük. 

4.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

4.4.a.1. esettanulmány: A PROSPECTS projekt46 

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja által finanszírozott Interregionális Együttműködési Program 

(INTERREG IVC) támogatásával jött létre a PROSPECTS projekt, hogy támogassa és előmozdítsa Európa 

kilenc (egykori) bányászati régiójának fejlődését azok kis- és középvállalkozásaik (kkv) fejlesztésén keresztül. 

A PROSPECTS projekt utolsó tematikus találkozóját Tatabányán, Tatabánya Megyei Jogú Város szervezésében 

tartották meg 2011 júniusában az „Innováció és tudásalapú gazdaság” témában, ahol a 10 legjobb gyakorlatot 

mutatták be egymásnak a résztvevők. A projekt indulása óta a 10 partner összesen 40 jó gyakorlatot azonosított, 

                                                           
45http://www.romhany.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=254:kommunikacios-terv&catid=48:csatorna-
megvalositasi&Itemid=113 
46Forrás: Személyes tapasztalatok, Prospects 4th Thematic Task Group Meeting, 22-24 June 2011, Tatabánya, INTERREG IVC– 

PROSPECTS, EU Project , valamint a PROSPECTS projekt honlapja: http://www.prospects-project.com/Good-practices/Innovation-and-
knowledge-economy (Letöltve: 2011. 07. 11. 15:02) 

http://www.romhany.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=254:kommunikacios-terv&catid=48:csatorna-megvalositasi&Itemid=113
http://www.romhany.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=254:kommunikacios-terv&catid=48:csatorna-megvalositasi&Itemid=113
http://www.prospects-project.com/Good-practices/Innovation-and-knowledge-economy
http://www.prospects-project.com/Good-practices/Innovation-and-knowledge-economy
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amelyeket egy útmutató formájában fognak közzétenni 2011 őszén. Esettanulmányunkban ezek közül mutatunk 

be néhányat. 

A projektben 10 partner vesz részt 2009 és 2012 között. Céljuk a tapasztalatok és a bevált „legjobb gyakorlatok” 

megosztása az innováció, a tudásalapú gazdaság, a környezetvédelem és kockázatmegelőzés területén. A 

projektpartnerek 4 stratégiai témára összpontosítanak: a területek vonzerejének erősítésére, a szervezeti 

struktúrák támogatására, az üzleti klaszterek támogatására, valamint az innováció és tudásalapú gazdaság 

folyamatainak támogatására. Ezek egyben a jelenlegi gazdasági válságból való kilábalás lehetőségét is jelentik. 

A PROSPECTS projekt az EURACOM (Európai Bányászati Régiók Szövetsége) nemzetközi szervezet 

összefogásában valósul meg, melyhez Tatabánya városát is több éves kapcsolat fűzi. A PROSPECTS partnerei a 

következők: ACOM France (Franciaország – vezető partner), Houthalen-Helchteren (Belgium), District of 

Karvina (Cseh Köztársaság), County Council of Pas-de-Calais (Franciaország), Tatabánya (Magyarország), 

ACOM Poland Labour Fund Zasavje (Szlovénia), Laviana (Spanyolország), Wigan Council (Egyesült 

Királyság) és a Science Park Gelsenkirchen (Németország). 

Franciaország 

A francia partner projektje a Saint-Omer régió gazdasági súlyának fejlesztésére irányult. A régió fejlesztési 

stratégiájának középpontjában az ökoinnováció, a fenntartható fejlődés alapjául szolgáló kiváló minőségű 

környezet áll, amely magában foglalja a regionális természeti parkokat, a jelentős vízkészleteket és a vízi utakat. 

Emellett a helyi hatóságok úgy döntöttek, hogy jelentős minőségi ugrást hajtanak végre az információs és 

kommunikációs technológiák területén is, hogy növeljék a régió versenyképességét. A projekt sajátos 

kombinációja a régió természeti értékei és a technológiai ismeretek által létrehozott ökovállalkozásoknak. A 

régióban közel 40 ökovállalkozás és 100 ökomunkahely van. Egy másik jó gyakorlat a Regionális Éghajlati 

Terv kialakítása. E stratégiai dokumentumban az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a káros 

éghajlatváltozás kihívásainak kezelésére vonatkozó intézkedéseket dolgoztak ki. Emellett több kampányt 

folytattak a háztartásienergia-auditok, a regionális termékútmutatók meghatározására, valamint a zöld és kék 

(öko)pályák kialakítására. 

Belgium 

A belga konzorciumi tagok által említett legjobb gyakorlat az egyik bányászati régióban kialakított 

hulladéklerakó továbbfejlesztett példáját idézte fel a természeti körforgást előtérbe helyező projektjében. A 

„Záró kör” (CtC) koncepciója magában foglalja a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék újrahasznosítását, a 

GasplasmaTM technológiára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, amely a termikus valorizáció technológia 

segítségével kívánja a természetben lezajló rehabilitációs folyamatokat elősegíteni. A projekt része a bányák 

szén-dioxid-termelésének hőtermelésre való alkalmazása, és a természeti környezetre, valamint az 

ökolábnyomra vonatkozó hatásainak elemzése. Az eddig elvégzett érvényességi tesztek és elemzések 

eredményei alapján a CtC projekt koncepciója megvalósítható. 

A belga projekt alkalmazásának első konkrét gyakorlati példája az ELFM (Enhanced Landfill Mining azaz 

Továbbfejlesztett Bányászati Hulladéklerakó), amelyre a Remo hulladéklerakót üzemeltető Machiels csoportnál 

került sor. Ez a gyakorlat egyaránt vonatkozik települési szilárd hulladék és ipari hulladék feldolgozására. A 

projekt különlegessége abban rejlik, hogy a föld természetes rekultivációs folyamaton keresztül tér vissza a 

természeti körforgásba. A Záró Kör Projekt által előállított gazdasági profit alapja a bányászati 

(mellék)termékek és az energiahasznosítást megvalósító hulladéklerakók felértékelődése. 

Magyarország 

A magyar partner (Tatabánya Önkormányzata) a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (most: Edutus 

Főiskola) létrehozott Technológiai és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda projektjét ismertette. A 2011 

márciusában Tatabányán megalapított iroda szerepe a felsőoktatás és a gazdaság együttműködésének segítése és 

technológiai transzfer a közép-dunántúli régió kkv-k versenyképességének növelése érdekében. Együttműködik 

a régió K+F tevékenységet végző innovatív vállalkozásaival, az egyetemek innovatív műhelyeivel és 

tudásközpontjaival, valamint más szakmai szervezetekkel, mint például az országos és regionális innovációs 

szervezetekkel és kamarákkal. 

A projekt hagyományos tudástranszfer szolgáltatásokat nyújt a vállalkozások számára, mint például stratégiai 

terv készítése, workshopok és ötletbörzék szervezése, szabadalmaztatási eljárások, üzleti terv készítése és 

projekt tervezése és irányítása. Emellett olyan extra tevékenységeket is vállal, mint az innovációhoz kapcsolódó 

szervezeti képzések, az innovációval kapcsolatos aktualitások közzététele, a nemzetközi üzleti kapcsolatok 
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fejlesztése, online technológiakereső rendszer fejlesztése, klaszterek kialakításában való közreműködés. A 

projekt aktuális tervei között szerepel: a nap- és szélenergia-meghajtású elektromos busz, az AVE 

Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel együttműködve a hulladékhő felhasználása a városban , a komplex zöldenergia-

rendszerek kialakítása a Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. és más vállalkozások bevonásával, valamint 

a hajtómű és füstgáz, CO2 és SO2 kibocsátásának csökkentése a Vértes Erőmű Zrt. és a Stirling Kft. cégekkel 

közösen. (Egyébként e tananyag szerzője a magyar partner felkérésére képviselte és prezentálta jelen 

projektet47.) 

Egyesült Királyság 

Egy sikeres projektet ígér az angol Wigan város által megvalósítandó alacsony szénhozamú stratégia. Wigan – 

Nagy-Manchester részeként – az egyetlen Alacsony Szénhozamú Gazdasági Térség (LCEA) az Egyesült 

Királyságban. A stratégiai projekt célja, hogy megteremtse a leghatékonyabb eszközt, és tőkét kovácsoljon a 

gazdasági térségben rejlő lehetőségekre építve. Ennek érdekében Wigan városának önkormányzata egy 

gazdasági kerettervet dolgozott ki, amely 2015-ig támogatja az átmenetet az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaságra a helyi gazdaság és munkaerőpiac erősségeire építve. 

A program azokat a már létező technológiákat és szállítási elképzeléseket tartalmazza, amelyek meghatározóak 

lehetnek abban, hogy milyen módszerrel alakítják át a munkahelyek saját fűtési és világítási rendszerüket. 

Például Manchester ad már otthont a legnagyobb függőleges napelemnek is Európában. A szektorfejlesztés, 

beleértve a környezetvédelmi technológiákat, a hulladékgazdálkodást és gyártást/tervezést, támogatja a 

vállalkozásokat, hogy képesek legyenek az új stratégiai kerettervben foglaltak megvalósítására. Ennek 

érdekében támogatják az új technológiák elterjedését és a kezdő vállalkozásokat, különös hangsúllyal az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású ágazatokban. A stratégia részeként korábbi programokkal segítettek létrehozni 

közel 550 új vállalkozást és több mint 600 munkahelyet. Egyik sikeres projekteredményük a Környezetvédelmi 

Üzleti Biztosíték, amely egy ingyenes tanácsadási és díjazási rendszer a régióban működő kkv-k 

környezetvédelmi teljesítményének javítására, és ezen a szolgáltatáson keresztül költségmegtakarítást 

eredményez számukra. Eddig közel 1500 üzleti vállalkozás használta ki e támogatás előnyeit a régióban. 

Németország 

A német EnergyLab projektet a Gelsenkircheni Tudományos Parkban hozták létre abból a célból, hogy a diákok 

számára legyen egy olyan iskolán kívüli hely, ahol saját tapasztalatot szerezhetnek, és pályaorientációs 

segítséget kaphatnak a megújuló energiaforrások és az éghajlat védelmére irányuló technológiai ágazatok 

világában. Ezek az ágazatok különösen fontosak Gelsenkirchen város és a környező régiók számára. A diákok 

által kis csoportokban végzett kísérletek egyértelműen növelik az általános érdeklődésű fiatalok tudományos és 

technikai kérdések iránti fogékonyságát. A Tudományos Park (Science Park) mintegy információs platformként 

foglalja magában a jövőbeli energiaforrásokat egy, az ún. „szoláris építészet” elemeit magán viselő épületben. 

Így a tanulólaborok megfelelő feltételeket és választékot kínálnak a valós életből vett példákkal. 

A „EnergyLab” tanulólaboratórium 2010 márciusában nyílt meg. Egyre jelentősebbé válik a karrier és egyetemi 

szakválasztást elősegítő tájékoztató rendszerek iránti szükséglet az iskolákban, de ezek még csak szórványosan 

fordulnak elő, és jobbára csak az utolsó iskolai évben. Ez a labor ezt a hiányt tölti be. Az infrastruktúra és a 

modern felszerelések a multimédiás technológiára épülő megoldásokkal a szponzoroknak köszönhetően állnak a 

diákok rendelkezésére. A labor szponzorai között vannak német szövetségi, önkormányzati és városi források, a 

szövetségi ügynökség, energetikai vállalatok, különböző vállalkozások, alapítványok és egyéb szponzorok. A 

labor, amelynek megnyitása óta közel 100 diák regisztrált az első szemeszterben, egyre népszerűbbé válik a 

diákok, a tanárok és az üzleti szponzorok körében. 

4.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A negyedik lecke célja a projektkoordináció és -kommunikáció céljainak, módszereinek, szintjeinek és 

formáinak megismertetése, emellett a hallgatók tanulmányozzák a projektkommunikációs tervkészítés 

módszertanát. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

5. Projektmarketing a gyakorlatban 

                                                           
47Garaj Erika: Knowledge and Innovation Promoting Regional Economy – a Higher Education Study Case. “Innovation and Knowledge 

Economy” Prospects 4th Thematic Task Group Meeting, 22-24 June 2011, Tatabánya, Hungary, INTERREG IVC– PROSPECTS, EU 

Project, Forrás: a PROSPECTS projekt honlapja: http://www.prospects-project.com/Good-practices/Innovation-and-knowledge-economy 
(Letöltve: 2011. 07. 11. 15:02) 

http://www.prospects-project.com/Good-practices/Innovation-and-knowledge-economy
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5.1. Célja és szerepe a projektmunkában 

A projektmarketing olyan tevékenységsorozat, amely időben és feladatokban meghatározott célra irányul. 

Felelős irányítója a projektmenedzser. Saját megközelítésünk szerint a projektmarketing: 

• olyan tudatos, széles információbázison alapuló projektszervezési és környezetbefolyásoló tevékenységek 

összessége, 

• amelyek a projektet a megrendelő elvárásai alapján szervezik, 

• a célcsoport igényeit meghatározott projekttermékekre/szolgáltatásokra irányuló szükségletté alakítják, 

• és a projektszolgáltatásoknak a célcsoporthoz való eljuttatását szervezik, hangolják össze és biztosítják. 

A projektmarketing célja az értékteremtés. Hogyan járul hozzá ehhez? 48 Egyrészt az információs funkciója 

révén (ui. tájékoztat a projektről) meghatározza, hogy mi jelent értéket49 a projekt célcsoportja számára; 

másrészt a maga területén aktív részt vállal ennek az értéknek a megteremtésében (ui. a projekt révén 

megvalósítja azt). 

A marketingszemlélet előnyei a projektben négy területen jelentkeznek: 

• A megbízó (és a célcsoport) nagyobb fokú megelégedettsége. A hatékony marketing felhasználóorientált. A 

célcsoport szükségleteinek kielégítését és annak mértékét hangsúlyozza. Ezért a kínált termékek és 

szolgáltatások sokkal magasabb szintű megelégedést eredményeznek. A környezetelemzésből (stakeholder 

elemzés, megvalósíthatósági tanulmány) nyert információval felvértezve a projektszervezet 

termékével/szolgáltatásával megváltoztatja a környezetét. 

• Nagyobb arányú bevonódás az érintettek részéről. Ebből természetesen következik, hogy a célcsoport ismert 

igényeinek megfelelően kialakított termékek elfogadottabbak. Így mind a projektszervezet, mind a célcsoport 

élvezi ennek előnyét, és a klasszikus „mindenki nyer” szituáció alakul ki. 

• A piaci források jobb vonzása. Ahhoz, hogy a projektszervezetek az igényeket kiszolgálják és céljaikat 

elérjék, nemcsak erőforrásokat kell nyújtaniuk, hanem vonzaniuk is kell azokat (önkéntesek, adományozók, 

nyilvános támogatók, szponzorok), akik biztosítják a működés forrásait. A marketing ehhez biztosít kereteket. 

• Nagyobb hatékonyság. Marketingtevékenységet folytatni azt jelenti, hogy a projekt tervezését és 

megvalósítását teljes mértékben ellenőrzés alá vonjuk és összehangoljuk. Tudatos marketing hiányában a 

projektre vonatkozó döntések alkalomszerűen születnek. Így az eredmény nem hatékony, szükségtelenül 

költséges, esetleg mindkettő egyszerre. A projektek szinte mindig szűkös erőforráskeretek között 

tevékenykednek. Ezért alapvető számukra a költséghatékonyság. 

5.2. Projektmarketing-eszközök 

A projektmarketing szerepe a projekt megismertetésében nyilvánul meg. A projektek szempontjából a fontosabb 

marketingeszközök között tartjuk számon a következőket: 

• Kreatív tervezés: Az arculattervezés kialakításához első lépésként az érdekelt célcsoport projekttel 

kapcsolatos elvárásait kell megfogalmaznunk, melynek alapján célszerű képzett szakemberekkel (marketinges 

alvállalkozókkal) elvégeztetni a logótervezést és az online arculattervezést. 

• Kiadványok: Az arculattervezés után a hatékonyabb reklám miatt szükséges promóciós anyagok nyomdai 

előkészítése és kiadványszerkesztés. 

• PR-szervezés: A projekt népszerűsítését segíthetjük külön PR-kampány szervezésével, reklámkampány 

lebonyolításával, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartással és a projektpartnerek bevonásával 

szervezendő interaktív kommunikációs lehetőségekkel. 

• Rendezvények szervezése: A projektet bemutathatjuk rendezvényeken, figyelembe véve a célcsoportot, a 

projekt egyes fázisait, a megfelelő alkalmat, időt és helyszínt. 

                                                           
48Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 204 old. (24. old.) 
49Az érték alatt jelen esetben a projektindikátorokat, eredményt és hatást értjük. 
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• Call center: Telefonos ügyfélszolgálatot jelent, melynek segítségével az adott projekttel kapcsolatosan lehet a 

külső kapcsolattartást elősegíteni a közvetlen és pontos tájékoztatással. Ez lehetőséget teremthet különböző 

belső struktúrák létrehozásához is a projekt jellegétől függően. 

• Honlap: A világhálón való megjelenés az információhordozáson kívül a projekt „névjegykártyája”, egy 

igényesen megszerkesztett oldal több látogatót, nagyobb ismertséget és projekttámogatást generálhat. 

A projektmarketing eszközeinek kiválasztásánál törekednünk kell a költségoptimalizálásra. Ez lényegében 

annyit jelent, hogy törekednünk kell a költséghatékony megoldásokra. Esetenként csökkentett költségből is meg 

kell tudnunk oldani a magasabb színvonalú marketingtevékenységeket. A fentieken kívül számos további 

marketingeszköz létezik a projektek gyakorlatában. Külön terület a kapcsolati marketing, valamint a 

projekteredmények hatásának erősítését célzó disszeminációs tevékenység, amelyek sajátosságait a 

következőkben részletezzük. 

5.3. Kapcsolati marketing a projektben 

A marketingszakemberek körében50 egyre többen vannak, akik megkérdőjelezik a hagyományos marketingmix 

alapú elmélet létjogosultságát. A kapcsolati marketing51 egyre inkább elfogadottabbá válik. Alapelve az adott 

szervezet (projekt) érintettjeivel való kapcsolat kiépítése és kezelése a különálló tevékenységek helyett. 

A kapcsolati marketing és ügyfélmenedzsment nem azt jelenti, hogy egyformán kell mindenkire figyelmet 

fordítani, hanem az egyedi vevőértéket (stakeholder elemzés szerint megállapított érintettséget) alapul véve kell 

a kapcsolat fenntartását célzó aktivitások körét és azok intenzitását meghatározni. 

A projektmenedzsment szakirodalma52 szerint a hatékony projektmenedzsernek képesnek kell lennie kapcsolatot 

teremteni és együttműködni a projekt kapcsán az érintettekkel a projekteredmény maximalizálása érdekében. A 

projektvezetőnek az adott körülményekhez illeszkedő módon és módszerekkel, gyakran kell kommunikálnia az 

érintettekkel, ezen belül különösen hatékonyan kell kezelnie: 

• a felső vezetőket, 

• a portfólió- és programmenedzsereket, 

• a megbízókat, 

• a szponzorokat, 

• a célcsoport(ok) képviselőit, 

• a többi belső és külső érintettet. 

A kapcsolati marketing alkalmazásai közül külön területté vált a kiemelt ügyfelek kezelése (key account 

management) és az ügyfélkapcsolati menedzsmentrendszerek (Customer Relationship Management – CRM). 

Tágabb értelemben egyfajta filozófia a CRM, aminek mentén a projektszervezet az ügyfélkapcsolatait kezeli. Jól 

illeszkedik a projektszervezetek felépítéséhez és marketingfolyamataihoz az az integrált informatikai rendszer, 

ami a fentiek támogatására szolgál, egy olyan adatbázissal a háttérben, ami nem termék, hanem ügyfélközpontú. 

5.4. A projekt disszeminációja 

Mit értünk a disszemináció fogalma alatt? A disszemináció a projektek eredményeinek terjesztése annak 

érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás és ezen keresztül a projekt megvalósítására fordított források 

hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. Magában foglalja mind a projektek során megszületett termékek (új 

szoftverek, műszerek, technológiák, képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök ), mind a 

projektmegvalósítás tapasztalatainak (projektmenedzsment, együttműködés, módszertan) átadását. 

A hazai szakirodalomban egyelőre nem született olyan magyar szakkifejezés, amely kellő pontossággal adná 

vissza a jelentését, így az angolból átvett szó látszik meggyökeresedni. 

                                                           
50Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 580 old. 
51Ed Little – Ebi Marandi: Kapcsolati marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 240 old. 
52PMBOK Guide: Projektmenedzsment útmutató, Akadémia Kiadó, Budapest, 2006. 176 old. (19. old.) 
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Fő jellemzőit Mező (2011) alapján53 az alábbiakban foglaljuk össze. 

A disszemináció nemcsak a pályázati felhívás által előírt kötelezettség, hanem a projekteket megvalósító 

intézmények jól felfogott érdeke is: jobb minőségű projekttermékek, a projekt erőforrásainak kibővítése, 

erősödő intézményi presztízs, bővülő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, újabb együttműködések, akár 

újabb projektek várhatóak tőle. 

A disszemináció teljes mértékben projektfüggő, minden egyes projekt esetében saját disszeminációs stratégiát és 

cselekvési tervet kell kidolgozni. A hatékony disszemináció alapfeltétele, hogy kellően célzott legyen. A 

tervezés során figyelembe kell venni az egyes célcsoportok sajátosságait, például hogy szakértők vagy laikusok, 

milyen szinten érdeklődnek előzetesen a projekt iránt, hogy lehet őket a legjobban elérni, melyek az általuk 

használt kommunikációs csatornák, milyen nyelven lehet őket leginkább megszólítani, milyen a kulturális 

hátterük, milyen széles körről van szó. 

A disszeminációt kezdettől a projekt szerves részének kell tekinteni; valamennyi projektszakaszban meg lehet és 

meg kell találni a szerepét. 

A tervezés során az alábbi alapkérdések közös, konszenzusos megválaszolására van szükség: 

• Milyen szinten kívánják a projekttel kapcsolatos információkat terjeszteni? 

• Miért van szükség disszeminációra? 

• Milyen hatást várnak el tőle (projektszakaszonként és célcsoportonként}? 

• Hogyan erősítheti a projekt minőségét? 

• Kiknek, milyen célcsoportoknak akarják eljuttatni az információkat? 

• Mit és milyen jellegű információkat akarnak terjeszteni? 

• Hogyan, milyen eszközök és kommunikációs csatornák révén akarnak disszeminálni? 

• Mikor kerüljön sor az egyes disszeminációs lépésekre? 

• Ki vegyen részt benne (mely partnerintézmények, illetve személyek)? 

• Mennyibe kerül? 

5.5. Disszeminációs kritériumok 

A disszeminációs tevékenység szempontjait hagyományos és speciális kritériumokra bonthatjuk. A 

hagyományos disszeminációs kritériumok a projektben elért eredmények bemutatására vonatkoznak, előre 

meghatározott kommunikációs eszközök útján. Melyek a legfontosabbak, amelyeket általában elvárnak a 

projektszervezettől, ezért többnyire alkalmaznunk szükséges ezeket? 

• A közvetlen érdekeltek köre (konzorciumi tagok, támogató, közreműködők) számára rendezvényeket 

szervezünk, 

• az elért eredményeket bemutatjuk a projekt szempontjából, 

• ismertetjük a pályázati projektben kialakított együttműködéseket, 

• feltüntetjük a projekt támogatóját, ill. finanszírozási forrását a projektrendezvényeken és kiadványokon, 

• projektkommunikáció az elért eredmények széles körű ismertetése céljából, 

• a projektben részt vevő vezetők és szakértők aktív médiaszereplése. 

                                                           
53Mező Ferenc: Disszemináció magas fokon, Forrás: Mező Ferenc honlapja: http://www.mezoferenc.hu/disszeminacio.html (Letöltve: 
2012.01.20.10:22) 

http://www.mezoferenc.hu/disszeminacio.html
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A projekt fenntarthatóságát célozzák azok a speciális disszeminációs kritériumok54, amelyeket a projektszervezet 

hosszabb távú stratégiájának alátámasztására alkalmazhatunk: 

• Az egyes rendezvényekre nemcsak a közvetlen érdekeltek körét, hanem a legszélesebb értelemben vett 

szakmai közönséget és a potenciálisan együttműködő cégek és intézmények képviselőit és munkatársait is 

meghívjuk. 

• Az elért eredményeket nemcsak a pályázati projekt, hanem az annak révén kialakított kompetenciák 

szempontjából is bemutatjuk, amely alapja lehet további megbízásoknak és együttműködéseknek. 

• A pályázati projektben kialakított együttműködések révén létrejött újabb projekteket, pályázatokat is 

folyamatosan ismertetjük. 

• Az egyes rendezvényeken folyamatosan megszólaltatjuk a támogató és az együttműködő vagy megbízó cégek 

képviselőit annak érdekében, hogy az ismertetett eredményeket objektíven megerősítsük. 

• A projektkommunikációval nemcsak az elért eredmények széles körű ismertetését célozzuk meg, hanem 

azokat a célokat, stratégiákat is bemutatjuk, amelyek a projekt lezárása utáni időszakra vonatkoznak, de a 

projektben elért eredményekre alapozva alakultak ki. 

Végül érdemes időt és energiát szánnunk arra, hogy a projektben részt vevő vezetők és szakértők a nem 

szorosan a projekthez kapcsolódó nyilatkozataikban is rendszeresen utaljanak a projekt kiemelkedő 

eredményeire, amely ezúton egyre szélesebb médianyilvánossághoz vezet. 

5.6. Főbb disszeminációs módszerek a gyakorlatban 

A disszemináció során a lehető legváltozatosabb kommunikációs csatornákat lehet igénybe venni. Vegyük sorra 

a leggyakoribbakat. 

• Interperszonális kapcsolatok (személyes kapcsolatok, találkozók, előadások). Az interperszonális kapcsolatok 

előnye, hogy lehetőséget teremtenek az interakcióra is, vagyis a projektről közvetlen visszajelzés nyerhető. 

Ezekre elsősorban jól behatárolt célcsoportok (intézményi vezetők, döntéshozók, szakértők) esetében érdemes 

építeni. Nagy előnye ennek a formának, hogy támpontokat ad a disszemináció értékeléséhez. 

• Kiadványok megjelentetése (jelentések, tanulmányok, szórólapok, brosúrák). A hagyományos nyomtatott 

eszközök révén egyszerre szélesebb kört lehet megszólítani, de az interaktivitás lehetősége nélkül. Ebben az 

esetben igen nehéz mérni a disszemináció hatékonyságát, vagyis hogy az információ valóban eljutott-e a 

kívánt célcsoporthoz, és hogy milyen tényleges hatást váltott ki. A projekt önálló hírlevelet is indíthat, 

rendszeres időközönként beszámolva a projekt előrehaladásáról. Olcsó és megfelelő címlista esetén hatékony 

változata lehet az e-mailben terjesztett elektronikus hírlevél. 

• Rendezvények. Viszonylag széleskörű disszeminációs lehetőséget jelentenek a visszacsatolásnak is tág teret 

biztosító különböző rendezvények: szakkiállítások, workshopok, demonstrációk, konferenciák és 

szemináriumok; ezeket a projekt népszerűsítésére akár maguk a partnerek is szervezhetik, vagy szerepet 

kérhetnek a projekt témájához kapcsolódó, mások által szervezett rendezvényeken. 

• Média. A tömegkommunikációs eszközök igénybevétele jól szolgálhatja a projekteredmények terjesztését, 

azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni az adott sajtóorgánum profilját és közönségét. A napilapok és 

magazinok révén ugyan szélesebb kört lehet elérni, azonban ebben az esetben az információt a projekt 

lényegére kell korlátozni. Jó lehetőséget kínálnak az eredmények terjesztésére a regionális vagy helyi 

sajtótermékek, televízió- vagy rádiócsatornák, hiszen ők különösen fogékonyak a helyi vonatkozású hírekre. 

• Partnerek közvetítése. Viszonylag költségtakarékos és természetes módja az eredmények terjesztésére 

igénybe venni a partnerek bejáratott disszeminációs csatornáit: hálózati kapcsolataikat, hírleveleiket, 

közismert honlapjaikat, szemináriumaikat és konferenciáikat. Ennek révén a disszemináció fokozott 

mértékben integrálódhat be a partnerek alaptevékenységébe. 

• Hálózatok55: Egyre meghatározóbb szerepük van a legkülönbözőbb típusú (intézményi, szakmai, szektorális 

és szektorközi, tematikus, személyes) hálózatoknak, hiszen ezek rugalmasan képesek hozzáférhetővé tenni az 

                                                           
54Hegyi Barbara: Pályázati projekt disszeminációs tevékenységének bemutatása, Oktatási segédanyag, Edutus Főiskola, 2011. 6 old. 
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információkat a lehető legszélesebb célközönség számára. A különböző egymásra épülő és egymást átfedő 

hálózatok rendszere alkalmas lehet a strukturális alapok terén felhalmozódott nemzetközi tapasztalatok 

becsatornázására is. Az intézmények hálózati együttműködését a projektben érintett hatóságoknak és 

ügynökségeknek is érdemes ösztönözni, sőt kezdeményezni is, azonban valódi tartalommal csak akkor 

tölthetők meg, ha az abban rejlő előnyöket felismerve intézményi szinten is energiát fordítanak rá. 

• Információs technológiák és internet: Egyre jelentősebb a szerepe az új kommunikációs és információs 

technológiáknak, például CD-ROM, videó56, intranet és videokonferencia. A disszemináció legáltalánosabb 

csatornájává az internet vált. Biztosítani kell a projekttel kapcsolatos információk rendszeres frissítését. Olyan 

technikai formát kell választani, amely egyszerre biztosítja az igényes dizájnt, a lehető legtöbb információhoz 

való hozzáférést és a gyors letölthetőséget. A hagyományos információs csatornákkal szemben 

megmutatkozó előnyei közé tartoznak a multimédiás lehetőségek, az információk strukturálásának 

lehetősége, a kereshetőség, a kapcsolatok más honlapokhoz. A leggyakoribb probléma, hogy a célcsoport nem 

tud a projekt honlapjáról, ezért más kommunikációs csatornák révén ismertté kell tenni annak elérhetőségét. 

Ma már számos projekt honlapjára rábukkanunk, ha beütjük valamelyik keresőbe (google) a „projekt” és 

„workshop” kifejezéseket.57 

A leghatékonyabb megoldás, ha a felsorolt eszközök kombinációját használják a projektszervezetek, mérlegelve 

a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrásokat, a célcsoport sajátosságait és az elérni kívánt hatást. 

5.7. Az eszközválasztás hatékonysága58 

Alapvetően azt kell megvizsgálnunk, hogy a disszemináció mennyire volt hatékony az eredmények 

terjesztésében. Ez nem könnyű, mivel ez az egész projektre kihat, ezért nehéz a disszeminációt önmagában 

vizsgálnunk. Bár fiatal iparág, a disszeminációs kommunikációt ajánló piacon nagyobb a kínálat, mint a 

kereslet. Ebből adódóan viszont költséghatékonyságot érhetünk el megrendelőként, ugyanakkor az eszközök is 

finomodtak. Például egy helyi fejlesztést elég az adott régióban vagy a mikroszférában kommunikálni. Az 

ügynökségek általában rugalmasak, a kapcsolattartás során mindenben segítik a projekt pályázóját, hogy 

eredményesen teljesítse disszeminációs kötelezettségét. A kommunikációs gyakorlat itt is előnyére változott. 

A disszeminációt kezdettől a projekt szerves részének kell tekintenünk. Nemcsak az elején, hanem valamennyi 

szakaszban meg kell találnunk a megfelelő disszeminációs elemeket úgy, hogy az a projekt hatékonyságát 

szolgálja. Egy projektcentrikus disszemináció az egyes szakaszokban más és más tevékenységet, 

kommunikációt kíván. Komoly versenyelőnyt érhetünk el a disszeminációval. Ha kreatívak vagyunk, nemcsak 

az adott projektünket tudjuk erősíteni, hanem jót tesz a többi résztvevő imázsának is, emellett a goodwillünk is 

erősödhet. A disszemináció igen jó kapcsolattartó eszköz. A döntéshozókkal való együttműködés, a projekten 

belüli kommunikáció segítése is fontos. 

Az egyes projektek disszeminációja különböző marketingeszközök felhasználását igényli. Nem mindegy, hogy 

terméket, szolgáltatást vagy fejlesztést kommunikálunk, mert mindegyik más marketingeszközt igényel. Nem a 

végeredményt kommunikáljuk, hanem a beruházott összeg útját; azt, hogy az mi mindentől válik hasznossá a 

társadalom számára. Például egy kerékpárút megépítése nem csak a biztonságosabb közlekedést segíti elő, 

hanem a kívánatos környezetvédelmi előírásokat is támogatja, valamint a mindennapi életminőséget javítja. 

Ezek mind fontosak lehetnek kommunikációs szempontból. Szakmai presztízsünket is növelhetjük a minőségi 

disszeminációval. Aki nem kötelező teherként tekint a disszeminációra, az szakmai előnyre tehet szert általa. 

Arra is ügyelnünk kell, hogy ez a fajta kommunikáció ne csússzon el vállalati imázskampányba. Ezért vannak 

szigorúan meghatározott elemek, és érdemes hozzáértő szakemberekhez fordulnunk, akik – a professzionális 

disszeminációval – hozzásegíthetnek bennünket az újabb szakmai sikerhez. A disszemináció kapcsolatépítési 

technika is, ami projektmenedzsment-kommunikációt is tartalmaz, ám sok tekintetben különbözik a 

marketingtől és a PR-tól. 

Végül pedig a jó disszeminációnak tartalmaznia kell a jó érdekérvényesítő technikát is, hiszen nem mindegy, 

hogy mikor, mit, kinek és hogyan kommunikálunk. Nemcsak a projekt résztvevőit, hanem a potenciális 

célközönséget is meg kell szólítanunk. Nemcsak elérnünk kell az embereket, hanem meg is kell őket nyernünk. 

Ha már jó respektünk van, jöhet is a következő projekt. Ehhez kívánok mindannyiunknak sok sikert! 

                                                                                                                                                                                     
55Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség – Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai, Napvilág 

Kiadó, Budapest, 2009. 254 old. 
56http://videa.hu/videok/tudomany-technika/invento-kiallitas-2011-innovacio-jatekok-magyar-tudosok-O6l0pCGX9jJLOIXT 
57Például a Trans-Fair honlapja: http://www.erak.hu:8080/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=31 
58Az összegzés alapjául használt interjú: Bogyay Katalin Jusztina: Minőség nélkül nem hatékony a disszemináció, 2011. július, Forrás: az 
Innotéka honlapja: http://innoteka.hu/cikk/minoseg_nelkul_nem_hatekony_a_disszeminacio.99.html (Letöltve: 2011.08.12:34) 

http://videa.hu/videok/tudomany-technika/invento-kiallitas-2011-innovacio-jatekok-magyar-tudosok-O6l0pCGX9jJLOIXT
http://www.erak.hu:8080/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=31
http://innoteka.hu/cikk/minoseg_nelkul_nem_hatekony_a_disszeminacio.99.html
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5.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

4.5.a.1. esettanulmány: Zöldház marketingprojekt59 

Egy marketing témájú projekt kidolgozásához pontosan tisztában kell lennünk azzal, hogy mi is az, amit 

kínálunk, kiknek értékesítjük majd, milyen áron, vagyis a következő kérdések megválaszolása kulcsfontosságú: 

Mi a termék? Kik a célcsoportok? Mit tudunk róluk? Kik a versenytársak? Mit tudunk róluk? Mi a várható 

kereslet? Milyen árak alkalmazhatók? 

A TERMÉK. A termékünk egy Törökbálinton felépíteni kívánt „A” kategóriás irodaház, amely nemcsak a 

bérlők esetleges exkluzív igényeit képes kielégíteni, hanem úgynevezett aktív házként is funkcionál, azaz az 

ökológiai fenntarthatóságot is szem előtt tartja. Épületünk kiválóan alkalmas lehet nagyobb tőkével rendelkező – 

akár külföldi – vállalkozások számára, melyeknek fontos, hogy Magyarország centrumához közel legyen a 

székhelyük, de mégis alacsonyabb árakon kívánják irodájukat bérelni, illetve nem elhanyagolható szempont 

számukra a környezettudatos viselkedés. Irodaházunk a már említett speciális technológiákon túl a kényelemre 

is nagy hangsúlyt fektet, így rengeteg kiegészítő szolgáltatatással látnánk el a beköltöző cégeket. Néhány ezek 

közül: modern kábelvezetés, emelt padló/álmennyezet, korszerű légkondicionálás, kiváló minőségű, I. osztályú 

szabvány kivitelezés, flexibilis irodák, kiváló minőségű építészeti tervezés. 

CÉLCSOPORTOK. Ingatlanbefektetésünkkel elsősorban azokat a cégeket szeretnénk Törökbálintra vonzani, 

amelyeknek fontosak a kiemelkedő minőségű építészeti és technológiai megoldások, jelentős hangsúlyt 

fektetnek a fenntartható gazdálkodásra, és nem elhanyagolható szempont számukra a közlekedés minősége, 

azaz, hogy a székhelyük logisztikailag is a centrumhoz közel foglaljon helyet. Ezeket figyelembe véve az alábbi 

célszegmenseket képeztük, amelyek szerintünk legnagyobb eséllyel lehetnének potenciális bérlők: tőkeerős, 

külföldi vállalkozások, amelyek először kívánnak Magyarország felé terjeszkedni; hazai, nagyobb tőkével 

rendelkező cégek, amelyeknek fontos, hogy a főváros közelében végezzék tevékenységüket, de a mindennapi 

üzletmenet nem köti őket Budapesthez; olyan vállalatok, amelyek kifejezetten Törökbálinthoz kötődnek az 

ottani tevékenységük révén; hazai/külföldi cégek, melyek szeretnék a vállalat imázsát (corporate identity) 

fejleszteni azáltal, hogy Magyarország első aktív irodaházába költöznek be, továbbá a kutatás-fejlesztés 

ágazatában működő cégek. 

VERSENYTÁRSAK ÉS KERESLET. Elsődleges konkurenciánknak a budapesti irodaházakat tekintjük, míg 

másodlagos versenytársaink közé soroljuk a főváros agglomerációjában elhelyezkedő irodaépületeket. (…) A 

fővárosban az elmúlt évektől tavalyig fokozatosan romlott az irodaházak kihasználtsága, miközben az elmúlt 

évben nagyjából ugyanannyi új irodaterületet (kb. 112 ezer m2) adtak át, mint 2009-ben. A bérlők 111182 

négyzetméter irodára kötöttek bérleti szerződést az év első felében. (…) Az A és B kategóriájú irodáknál 

érdekes megfigyelni, hogy a szerződések 82,5 százalékát a jobb minőségű, A kategóriás irodaházakra kötötték, 

míg a B kategória részesedése a tranzakciókból csupán 17,5 százalékos volt. Az arányszámban természetesen 

meghatározó szerepe van annak is, hogy a legmodernebb irodaterületek a teljes állomány mintegy kétharmadát 

teszik ki. Az irodaterületek kihasználatlansága az elmúlt év végre emelkedő tendenciát mutatott, és elérte a 26,1 

százalékot. (…) Budapest agglomerációjában az elmúlt két év legnagyobb ipari ingatlanberuházása alapvetően 

két ipari park között oszlott meg: 16.000 négyzetméterrel nőtt a Dunakeszi Ipari Park bérbe vehető állománya; a 

ProLogis Park százhalombattai központjának második fázisában pedig további 10.220 négyzetméter készült el. 

A további beruházásokat erősen megnehezíti a nemrég módosított Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Tervéről (BATrT) szóló törvény, amely korlátozza az agglomerációba tartozó településeken az új lakóterületek 

kialakítását, azok elhelyezkedését és méreteit is, így az eddigiekhez képest igencsak megnehezedik a Budapest 

környéki településeken fejleszteni kívánó vállalkozások helyzete. A folyamat pedig a jelenlegi belterületek 

felértékelődésével jár. Az agglomeráció növekedését lassítani kívánó törvénytervezetek a beruházásunk profilja 

(kisebb méret, környezetbarát technológia, viszonylag kevésbé frekventált terület) miatt nem adnak okot 

aggodalomra, ellenben a kisebb vállalatokat „elszívó” mega ipari parkok terjeszkedését lassíthatja, ami a mi 

malmunkra hajtja a vizet. 

ÁRPOLITIKA. Gazdasági szakértők szerint az irodaházak üresedési rátája (kihasználatlansága) a válság 

ellenére gyors emelkedésnek indult. Nem csak a kínálati ár csökkent, de a fejlesztői oldalról is nagyobb 

rugalmasság volt észlelhető, több kedvezménnyel csalogatták a potenciális bérlőket, mint például hosszabb 

bérletidíj-mentes időszak és magasabb kialakítási hozzájárulás. (…) Az agglomerációban található 

irodaépületekben egy négyzetméternyi terület havi bérleti díja általában 9 és 11 euró között mozog. Ettől mi 

nem kívánunk túlságosan eltérni, azonban figyelembe véve, hogy a közköltségeken mennyit nyerhetnek a 

potenciális bérlők, úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne egy magasabb – kb. 15–18 euró/m2/hónap – bérleti díjat 

                                                           
59Az esettanulmány a „Környezetbarát irodaház projekt” folytatása, lásd a 3.3.a.1. esettanulmányt. 
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megállapítani. Ez már csak azért is indokolt, mivel az aktív házak megtérülési ideje rendkívül lassú volt az 

elmúlt években a hatalmas kezdeti kiadások miatt, ezért ezen mindenképpen gyorsítani szeretnénk. 

MARKETINGESZKÖZÖK. A „7P modell” a szolgáltatások esetében alkalmazandó marketingeszközöket 

foglalja össze, méghozzá úgy, hogy a hagyományos marketingmix négy elemét további hárommal egészíti ki. 

Ezek az eszközök: Termékpolitika (Product), Árpolitika (Price), Disztribúciós politika (Place), 

Reklámtevékenységek (Promotion), Emberek (People), Folyamat (Process), Fizikai megjelenés (Physical 

Evidence). 

1. Termékpolitika. Itt az elnevezés – mint marketingeszköz – fontosságára szeretnénk kitérni. Az irodaháznak a 

„Zöldház” nevet adtuk, mivel ez nemcsak a korszerű, exkluzív irodákra és az azokban foglalt szolgáltatásokra 

utal, hanem egyben a környezettudatosságot, a hasznosítani kívánt „zöld” energiát is magában foglalja. Úgy 

gondoljuk, hogy ez kellőképp figyelemfelkeltő, illetve finoman visszafogott, ami kiemelkedő minőséget, 

eleganciát, egyszóval presztízst takar. 

2. Árpolitika – Az azonos című részben fentebb már kifejtettük. 

3. Disztribúciós politika. A disztribúciós politika határozza meg azt a módot, ahogyan a vállalkozás termékeit 

értékesítjük. Elsősorban a termék sajátosságai határozzák meg azt a módot, ami a legoptimálisabb egy termék 

értékesítéséhez. Mivel esetünkben a termék – azaz egy irodaház – helyhez kötött, ezért ebben az esetben az 

értékesítési politika alatt elsősorban az értékesítési csatornák kiválasztását értjük. 

4. Reklámtevékenységek. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen mértékben innovatív beruházás kellő visszhangot fog 

kapni a sajtóban, amihez természetesen mi is nagymértékben hozzá fogunk járulni. Ez alatt különböző – az 

irodapiaccal, és úgy általában az ingatlanpiaccal foglalkozó – internetoldalakon történő hirdetésfeladást, 

valamint Törökbálint térségében, illetve a főváros különböző részein történő óriásplakátos kampányt kell érteni. 

Szintén nagy prioritást tulajdonítunk a szaklapoknak, és egy dokumentumfilm készítését is tervbe vettük, amely 

az épület megálmodásától a tényleges kivitelezésig követné nyomon a megvalósítás fázisait, és amit később 

valamelyik közszolgálati csatornának értékesíteni kívánunk. 

5. Emberek. Az emberek nyilvánvalóan nélkülözhetetlen szerepet játszanak a szolgáltatások előállításában, 

mivel a szolgáltató alkalmazottai közvetve vagy közvetlenül, de kapcsolatba kerülnek a fogyasztóval, és 

viselkedésük jelentős befolyással van a szolgáltatás megítélésére. Éppen ezért a vevőkiszolgálásban részt vevő 

személyzet minden esetben része a vállalat marketingtevékenységének. Egy irodaháznál ez többek között a 

felkészült, hatékony és udvarias ingatlanközvetítőket, recepciósokat, az épület karbantartóit, valamint a 

kiegészítő személyzetet (pl. takarítókat vagy parkolóőröket) érinti, akiknek rendkívül fontos jó benyomást tenni 

a bérlőkre, hiszen szolgáltatások esetén a termékek tapasztalati jellemzői helyett a törékeny bizalmi tényezők 

kerülnek előtérbe. Kiemelten fontos a rendszeres kapcsolattartás, a figyelmesség és a szakértelem, mivel ezek 

révén alakulhat ki az üzemeltetők és az igénybe vevők között bizalmi kapcsolat, és így tehet szert az 

irodaházunk hírnévre. 

6. Folyamat. A szolgáltatást nyújtók megfelelő jelenléte mellett egy másik kiemelkedően fontos 

marketingtényező maga a szolgáltatás folyamata, azaz ahogyan a fogyasztó kiszolgálása történik. Ide soroljuk 

többek között az alkalmazott technológiákat, a rugalmasságot, a rendelkezésre álló kapacitásokat; ezek ugyanis 

mind-mind olyan jellemzők, amelyek egytől egyik befolyásolják a vevők érzékelését és a szolgáltatásról 

kialakított véleményüket. És bár a folyamat irányítása alapvetően a menedzsment feladata, a fogyasztói behatás 

miatt nélkülözhetetlen, hogy a marketing figyelemmel kísérje a kiszolgálás menetét. Mivel esetünkben az „A” 

kategóriás besoroláshoz rengeteg – korábban részletezett – szolgáltatást kell nyújtanunk, ezért kiemelten fontos, 

hogy ezek a vevők igényeivel egyezzenek, tehát hogy valóban eladható legyen az előállított „termék”. 

7. Fizikai megjelenés. A fizikai megjelenés egy irodaépület esetében nélkülözhetetlen az előzetes fogyasztói 

bizalom kialakításához. Az épület környezete alapvetően meghatározhatja a minőség megítélését, hiszen a 

szolgáltatás érzékelése jelentősen függ attól is, milyen körülmények között élvezheti a vevő annak 

igénybevételét. Ezért nemcsak a helyszínt választottuk ki nagy gonddal, hanem az épület építészeti 

megoldásaira, az irodák kialakítására, a bennük lévő bútokra, a színekre, tehát az egészen apró részletekig 

mindenre nagy hangsúlyt fektetünk. 

Projektünk témaválasztása nem volt véletlen, hiszen napjainkban egyre több vállalat helyezi profilja előterébe a 

társadalmi felelősségvállalást, ami környezetünk megóvását is magában foglalja. Úgy gondoljuk, hogy ehhez 

hasonló beruházásokra egyre rohamosabban növekvő igény érzékelhető, ezért az általunk elképzelt épület nagy 

eséllyel keltené fel a környezettudatosságot egyre jobban hangsúlyozó cégek érdeklődését. Habár az általunk 
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bemutatott projekt egyes részei első ránézésre elnagyoltnak tűnnek, ez csupán azért van így, mivel rendkívül 

nehéz hiteles, a valóságot tükröző információt szerezni a természet védelmét előtérbe helyező technológiákról, 

hiszen ezek egy része hazánkban még el sem terjedt, illetve csupán kísérleti stádiumban van. Bár a megtérülés 

időtartamára egyelőre csupán bizonytalan becsléseket lehet adni, meggyőződésünk, hogy egy ilyen profilú 

beruházás nem hagyná hidegen az ingatlanpiacot, és megfelelő marketingeszközökkel sikerülhet nyereségessé 

tenni az irodaépületet. 

5.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

Az ötödik lecke a projektmarketing gyakorlati kérdéskörével ismerteti meg a hallgatót. Ide tartozik a 

projektkommunikáció és a disszeminációs tevékenység taglalása is. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 

óra. 

6. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

Az első lecke célja a projekt hierarchiájának ismertetése, ezen belül az általános projektbeli szerepek, feladatok, 

felelősségek és hatáskörök áttekintése. A témakörhöz tartoznak még a projektmenedzseri kompetenciák, 

valamint a személyes jellemzők és viselkedésformák. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

A második lecke a vezetői stílus és csapatmunka kérdéskörét tárgyalja projektkörnyezetben. A hallgatók 

megismerik a vezetői projektkommunikáció és projektcsoport életciklusának gyakorlati kérdéseit is. A lecke 

elsajátításának becsült ideje 2,20 óra. 

A harmadik lecke a változások kezelésére készíti fel a hallgatókat a változások értelmezésén, fogadtatásán és a 

konfliktuskezelési stratégiákon keresztül. A lecke kitér a változáskezelési terv megismertetésére is. A lecke 

elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

A negyedik lecke célja a projektkoordináció és kommunikáció céljainak, módszereinek, szintjeinek és 

formáinak megismertetése, emellett a hallgatók tanulmányozzák a projektkommunikációs terv elkészítésének 

módszertanát. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 óra. 

Az ötödik lecke a projektmarketing gyakorlati kérdéskörével ismerteti meg a hallgatót. Ide tartozik a 

projektkommunikáció és a disszeminációs tevékenység taglalása is. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,00 

óra. 

7. Oktatási segédlet 

Skobrics Tibor és mts.: Bevezetés a PRINCE projektirányítási módszertanba, MTA Információtechnológiai 

Alapítvány, 1993.; Forrás: az Informatikai Tárcaközi bizottság honlapja: 

http://www.itb.hu/ajanlasok/a5/html/a5_1.htm 

A projektek prezentációjának készítéséhez ingyenes segédeszköz letölthető: http://prezi.com/profile/signup/ 

Alapfokú angol nyelvű videó az agile gyakorlati alkalmazásáról „Agile In Practice: StoryCards/User Stories” 

címmel (3’31); Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=LGeDZmrWwsw&feature=related 

Kommunikációs és változásmenedzsment terv: Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési ZRt., Pécs, 2010.; Forrás: 

Alsómocsolád honlapja: 

http://www.alsomocsolad.hu/dokumentumok/Alsomocsolad_szervezetfejlesztese_2_fazis_6_kotet.pdf 

http://www.itb.hu/ajanlasok/a5/html/a5_1.htm
http://prezi.com/profile/signup/
http://www.youtube.com/watch?v=LGeDZmrWwsw&feature=related
http://www.alsomocsolad.hu/dokumentumok/Alsomocsolad_szervezetfejlesztese_2_fazis_6_kotet.pdf
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D. függelék - Fogalomtár 

DISSZEMINÁCIÓ: A projektek eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás 

és ezen keresztül a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. 

FELELŐSSÉG: Az önállóan meghozott döntések kockázatának és a kudarc következményeinek vállalása. 

HATÁSKÖR: Rendelkezési (döntési, elosztási, felhasználási) jog az erőforrások adott köre felett. 

KONFLIKTUSOK: Azok a szituációk, melyekben két vagy több ember törekvései összeütköznek egymással. 

Az összeütközés alapja lehet cél, érték, kapcsolat/érzelem vagy módszer, ezért megkülönböztethetünk érdek-, 

érték-, szerep- és véleménykonfliktusokat. 

MEGBÍZÓ: Feladata, hogy létrehozza a projektszervezetet, kifejezetten az adott projekt lebonyolítására, a 

projektterv jóváhagyásán kívül kinevezi a projektvezetőt, és megköti a szükséges szerződéseket. 

PORTFÓLIÓCSOPORT: Ezek általában közepes és nagyméretű projektorientált vállalatoknál fordulnak elő, 

ahol legalább 200–300 munkatárs dolgozik párhuzamosan 15–20 párhuzamosan futó projektben. A 

portfóliócsoportok felelőssége a programokra, a projektek jóváhagyására és koordinációjára terjed ki. 

PROJEKTIRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG (PIB): Feladata a projekt sikeréhez szükséges döntések meghozatala és 

iránymutatások megfogalmazása, a projekt teljesítéseinek vezetői kontrollálása és szükség esetén a beavatkozás. 

Véleményezik a projektterméket, ellenőrzik a projektterv végrehajtását, és döntenek a munkacsoportok 

létrehozásáról. 

PROJEKTKOORDINÁCIÓ: A projektkoordinációs folyamat céljai a projektszervezet tagjainak és 

környezetének folyamatos informálása, a projekt előrehaladásának és a feladatcsoport minőségének biztosítása, 

a projekt erőforrásainak folyamatos koordinációja, a feladatcsoport előrehaladásának kontrollja és a 

feladatcsoport eredményeinek elfogadtatása. 

PROJEKTMARKETING: Olyan tevékenységsorozat, amely időben és feladatokban meghatározott célra 

irányul. A projektszolgáltatásoknak a célcsoporthoz való eljuttatását szervezi, hangolja össze és biztosítja. 

PROJEKTMENEDZSER: Valós vezetői szerepet gyakorol, közvetlenül felügyeli és irányítja a rendelkezésére 

bocsátott erőforrásokat és a szakembergárdát. Minden résztvevő közvetlenül a projektmenedzser alá tartozik, 

akiknek ő utasítást adhat, illetve együttműködik az esetleges megrendelő képviselőjével. Jelentést ad a projekt 

előrehaladásáról a megbízónak. A projektmenedzsernek kapcsolatot kell tartania a projekt érintettjeivel is. 

PROJEKTMENEDZSERI KOMPETENCIÁK: 3 síkon értelmezhetők: megfelelő emberek biztosítása a 

projektszervezet felé (megfelelőség), megfelelő feltételek biztosítása a projektvezetéshez (egyéni hatékonyság), 

együttműködés szervezése a projekt érintettjeivel (társas hatékonyság). 

PROJEKTSZERVEZETI VÁLTOZÁS: Minden olyan átalakulás, mely a szervezetek lényeges olyan 

jellemzőiben következik be, mint például a szervezetre jellemző működési folyamatok, a szervezetre jellemző 

technológia, a szervezeti outputok, a szervezeti struktúra, a szervezeti kultúra, a szervezeti magatartás és a 

szervezet hatalmi viszonyai. 

PROJEKTTEAM: Sajátos értékekből és érdekekből megfogalmazódó célokért szerveződő, környezetétől 

elkülönülő, de azzal kapcsolatban lévő szakmai csoport. Előnyének tekinthető, hogy a teamen belül a 

részfeladatok nagyfokú specializációja valósul meg, azaz szakértők kezében van. A teamen belül a kapcsolatok 

áttekinthetők, egyszerűek, és közös a döntéshozatal. 

SZAKÉRTŐ: egy adott témához értő, tájékozott, tapasztalt, jól felkészült, szakmai vélemény megfogalmazására 

képes személy, aki konkrét szakterületének elismert képviselője, köztiszteletben álló személyiség. 

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT: Célja, hogy a projektek változásainak minden lehetséges módját a projekt 

vezetése ellenőrizni, követni és kezelni tudja. 
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