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Mottó: 

Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. 

Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! 

Igen, ilyen egyszerű ez. 

- Will Rogers -  
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Bevezetés 

A területi fejlesztési célok, a területfejlesztés intézményeinek működtetése, a források 
optimális felhasználása speciális ismereteket kíván, amit erre a szakterületre képzett 
szakemberek és azok közösségei valósíthatnak meg. A területi folyamatokba történő 
közösségi beavatkozás nem egyszerű feladat, hiszen sok szereplővel kell együtt dolgozni. Bár 
a hatások egy-egy akcióban koncentrálódnak, de a térben szétterjednek, továbbá a célok 
elérése érdekében eszközök széles körét szükséges megmozgatni. Mindeközben a 
területrendszerben különféle politikai és közösségi érdekek vannak jelen, amelyek a célokat 
másként és másként értelmezik, s ennek következtében a megvalósítást tekintve is eltérő 
módszerekben, eljárásokban, s legfőképpen kedvezményezettekben gondolkodnak. A területi 
folyamatok közösségi alakítása tehát speciális ismereteket, módszereket, fejlesztési és 
kommunikációs technikákat követel meg, amelyeknek az együttes érvényesítésével lehet 
eredményeket elérni (Rechnitzer, 2010). 

A regionális menedzsmentnek ismerni kell a projektmenedzsment technikáit, a támogatás 
és forrásgyűjtés módjait, valamint képesnek kell lenni a támogatások szakszerű és 
hatékony felhasználására. Fontos további készség a különféle területi szereplők közötti 
kommunikáció lebonyolítása, vagy éppen a konfliktusok kezelése.  

A tizenkettő fejezetből álló jegyzet célja, hogy bemutassuk a területi folyamatok 
alakításával foglalkozó szakemberek számára a regionális és regionális menedzsment 
célját, jellemzőit és feladatait, a regionális menedzserekkel szembeni elvárásokat, 
igényeket, s azokat a szervezeti formákat, amelyekben tevékenységüket végzik. A 
jövőben a regionális menedzsment teljes rendszere (szervezet, irányítás, annak technikái, 
szakember igény és tudás) új kutatási iránya lehet a területi folyamatokkal foglalkozóknak, de 
a menedzsment tudomány szakembereinek is.  

A jegyzetben nagy hangsúlyt kap a regionális menedzsment tudás-, projektmenedzselési és 
szociális kompetenciáinak gyakorlatorientált bemutatása, ami számos eljárást és olyan 
technikát tartalmaz, ami a szerzők évtizedes területi projekttervezési és projektvezetési 
ismereteit összegzi a nemzetközi szakirodalom és projektmenedzsment tudásbázis 
aktualitásainak figyelembevételével.  

A jegyzet alapjául a Széchenyi István Egyetem Regionális és környezeti gazdaságtan, 
valamint a Vezetés és szervezés mesterprogramok „Regionális menedzsment”, illetve 
„Stratégiai projektmenedzsment” tantárgyai során elhangzott előadások szolgáltak. Ezúton 
kívánok köszönetet mondani a hallgatóknak és az oktatótársaknak a visszajelzéseikért, amik 
hozzájárultak a jegyzet elkészüléséhez. Különösen köszönöm Prof. Dr. Rechnitzer János 
útmutatásait, az általa megírt fejezetet és a jegyzet opponensének, Prof. Dr. Kocziszky 
György értékes észrevételeit és javaslatait. 

 

Győr, 2011. március 
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1. A regionális fejlesztések elméleti és gyakorlati keretfeltételei 

A fejezet tartalma: 

 A régió fogalom értelmezése, a hálózatok típusai. 

 A több szintű kormányzás („multi-level governance”) koncepciója. 

 Az egyes kormányzási szintek szerepe a területfejlesztésben. 

 A regionális irányítás definíciója és feltételei. 

1.1. A régiók és hálózatok értelmezése 

A regionális tervezés és a területfejlesztés kiinduló kérdése a régiók értelmezése, amelyet 
sokan sokféleképpen határoznak meg. A régió valójában olyan gyűjtőfogalom, aminek a 
közbeszédben, de a tudományos értekezésekben is számos meghatározása ismert. A 
történelmi, közigazgatási hagyományok eltérései miatt mást értenek régión az Európai Unió 
országaiban, mint a világ más tájain, ráadásul a régió földrajzi kiterjedése és demográfiai 
jellemzői is nagyban különböznek. Megnehezíti továbbá a régiók egységes értelmezését, hogy 
számos tudományterület használja a régió fogalmat.  

A regionális tudományban három régiótípus vált széles körben elfogadottá: 

 tervezési, avagy programozási régió: közigazgatási, területi, tervezési és 
információgyűjtési szempontok, a régiók különböző részei ugyanattól a döntéshozó 
szervtől függenek, közigazgatási és intézményi elemzések alapegysége; 

 csomóponti régió: az erőtérként felfogott tér fogalmával azonosítható, a térbeli 
sűrűsödést veszi alapul, (főleg gazdasági) csomópontokat és vonzáskörzeteket 
tartalmaz, leginkább gazdasági, településhálózati vizsgálatok során alkalmazzák; 

 homogén régió: részeinek hasonlók a természeti, társadalmi vagy gazdasági 
jellemzői, ezért egységes arculatot és megjelenést képviselnek – pl. földrajzi, ipari, 
turisztikai, városrégiók stb. (Rechnitzer-Lengyel, 2004, 29-30.). 

A jegyzetben a fenti meghatározásban szereplő régiótípusokat használjuk, ebben az 
értelmezési rendszerben kerül bemutatásra a regionális menedzsment célja és feladatköre. 

A fogalmi meghatározások között fontos szólni a regionális hálózatokról, a hálózatok tagjai, 
a különböző szereplők, intézmények közötti kapcsolatokról, interakciókról is. A regionális 
fejlesztések során megvalósuló kommunikáció és együttműködések során ugyanis számos 
hálózat jön létre. A hálózatokat az egyes szereplők közötti kapcsolatok minőségével, azok 
mennyiségével és a szereplők egymástól való távolságával tudjuk jellemezni. Ki kell még 
emelni a kapcsolatok időbeli tartósságát, hiszen vannak olyan hálózatok, amelyek egyetlen 
projekt erejéig jönnek létre, míg vannak olyanok is, amelyek több évtizedes, intenzív 
együttműködéseket szimbolizálnak.  
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A regionális hálózatok vizsgálata (Lengyel-Imreh, 2002) során megállapításra került, hogy 
egy-egy régióban egyszerre vannak jelen a személyek közötti, tisztán kapcsolati tőkeként 
kezelt, a szervezetek közötti, kapcsolatok által generált és megerősített, valamint a szervezeten 
belüli formális és informális hálózatok. Bármilyen jellegű gazdasági kapcsolatrendszer (tehát 
nemcsak a termelő vállalatok közötti kapcsolatok) az alábbi négy szervezetközi hálózat típus 
közé sorolható: 

 vertikális hálózatok: egy vagy néhány integrátor (pl. nagyvállalat) köré szerveződő 
vállalkozások (intézmények) hálózata, például beszállítói hálózat; 

 a horizontális hálózatokból hiányzik, vagy kis szerepe van az integrátornak, 
koordinátornak, általában valamilyen konkrét cél megvalósítására (pl. beszerzés) 
jönnek létre; 

 a dinamikus hálózatok időben rugalmasan változnak, külső kihívásokra alkalmi 
formációkat hoznak létre az erre a célra legalkalmasabb szereplők; 

 a hibrid hálózatok a fenti formációk kombinációi, amelyet több integrátor alkot a 
saját vertikális hálózataival. 

A hálózati kapcsolatok sokszínűsége, azok különböző és időben változó formái 
nagymértékben kihatnak az együttműködések menetére, eredményeire és következményeire. 
Az együttműködési hajlamot nemcsak külső ösztönzőkkel lehet növelni, hanem tekintettel 
kell lenni a hálózatok történetére és a korábbi pozitív vagy negatív tapasztalatokra, amelyek 
gyakran lépnek fel domináns ösztönző erőként (Csizmadia, 2009). 

A területi fejlődés és az azt lehetővé tevő fejlesztések nem elszigetelt akciók és döntések 
eredményei, hanem nagyszámú területi szereplő együttes játékának közös eredője. A 
területfejlesztési partnerkapcsolatokban a helyi, regionális önkormányzatok, központi 
kormányzati szereplők mellett jelentős szerepet játszanak a vállalkozások, gazdasági 
érdekképviseletek, kamarák, üzleti érdekcsoportok, szakszervezetek és érdekképviseleti 
szervek. Ahogy a felsorolásból is kitűnik, ezek a szereplők nem egyenrangúak, anyagi 
forrásaik, a fejlesztésekben való részvételre irányuló törekvéseik is különbözőek. 

A kollektív tevékenység magával vonja a területi szereplők közötti formális és informális 
megállapodások elérésének szükségességét, röviden a partneri kapcsolatok, a partnerség 
elvének figyelembe vételét. A fejlesztési célok ugyanis sok esetben elég általánosak és 
formálisak, így az együttműködéseknek a közös célok megfogalmazásától szerződésben 
rögzített lépések közös megtételéig terjed. Hasonlóan sokszínűek a területfejlesztési 
partnerkapcsolatok, amelyek keretében a szereplők együttműködése igen változatos formát 
ölthet a helyi-regionális adottságok függvényében (Horváth, 2003): 

 egyéni vállalati gazdaságfejlesztési kezdeményezések; 

 az üzleti szféra kapcsolatai; 

 gazdaságfejlesztési együttműködések; 

 vállalkozási ügynökségek; 
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 kollektív üzleti érdekképviseleti testületek; 

 közösségi kezdeményezések; 

 fejlesztési ügynökségek; 

 vegyes típusú, az állami, önkormányzati és a magánszféra képviselőiből álló 
koordinációs testületek. 

Két alapvető feltételnek kell megfelelni bármilyen típusú együttműködésnek: egyrészt 
kapcsolódni kell egy fejlesztési tevékenységhez, másrészt aktívan közre kell működni annak 
fenntartásában. Annak érdekében, hogy a különböző szereplők aktív együttműködést tudjanak 
folytatni, ismerni kell a fejlesztés céljait, azok térségi hatásait, a várható következményeket és 
a teendő lépéseket.  

Horváth (2003) alapján az alábbi három lényeges tényező befolyásolja a partnerkapcsolatok 
szorosságát: 

 a kormányzati, irányítási szervezet jellege, felépítése, a közigazgatási szintek 
hatásköre, a decentralizált hatalomgyakorlás szervezett formái; 

 a vállalati érdekképviseletek szervezettsége, a kamarai rendszer országos, regionális és 
helyi kompetenciái; 

 az állam és az üzleti szféra közötti kapcsolatok minősége, a gazdasági szereplők 
részvételi lehetősége a gazdaságpolitika kidolgozásában, alakításában és irányításában. 

 

1.2. A többszintű kormányzás („multi-level governance”) koncepciója 

A regionális menedzsment feladatainak és tevékenységeinek értelmezéséhez fontos a 
kormányzás és az irányítás alapelveinek megismerése. A „jó kormányzás” („good 
governance”) egy jól működő, demokratikus politikai rendszert feltételez, ami biztosítja, hogy 
a kormányzatok megfelelő módon képviselik a lakosság igényeit és azokra hatékonyan 
válaszolnak. A „jó kormányzás” alapjait a jogbiztonság és a hatékony igazságszolgáltatás 
alkotja. Transzparens és elszámoltatható kormányzati intézményeket igényel, amelyek 
hatékonyan és felelősen tevékenykednek a jól működő piacgazdaság és stabil pénzügyi 
rendszer fenntartása érdekében. Ugyanakkor azt is feltételezi, hogy a kormányzati 
intézmények fellépnek a versenyt korlátozó magatartás ellen, biztosítják a tulajdonjogokat és 
a szerződések biztonságát (CEC, 2001). 

Az Európai Bizottság „Fehér könyve” öt alapelvet határoz meg, amelyek alapvetően fontosak 
a „jó kormányzás” kialakításában. Mindegyik alapelv fontos szerepet játszik a demokratikus 
irányításban. Ezek az alapelvek minden irányítási szinten – globális, európai, nemzeti, 
regionális és helyi – hangsúlyozzák a demokrácia és a jogállamiság szerepét, jelentőségét: 

 nyitottság: az intézményeknek nyitott módon kell működni. Az EU tagállamokkal 
együttműködve aktívan kommunikálni kell az EU tevékenységeit és döntéseit, 
mégpedig olyan nyelven, ami érthető a nyilvánosság számára; 
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 részvétel: az EU politikák minősége, jelentősége és hatékonysága jelentősen függ a 
széleskörű részvételtől az egész politikai döntéshozatali lánc során, kezdve a politikai 
cél megfogalmazásától annak megvalósításáig. A részvétel segítségével a magasabb 
fokú lesz a bizalom az eredményekben és a politikákat előkészítő és megvalósító 
intézményekben; 

 elszámoltathatóság: a törvényhozói és végrehajtó szerepeknek világosabbaknak kell 
lenni, minden intézménynek el kell magyarázni, hogy mit tesz és miért vállal 
felelősséget; 

 eredményesség: a politikáknak eredményesnek és időszerűnek kell lenni, világos 
célokon kell alapulni, be kell mutatni azok jövőbeli hatását és ahol elérhető a múltbeli 
tapasztalatokat; 

 koherencia: a politikáknak és az akcióknak koherensnek és könnyen érthetőnek kell 
lenni. A feladatok mennyisége ugyanis megnövekedett, jelentősek a kihívások, mint 
például a klímaváltozás és demográfia problémák ágazatokon túlmutató megoldásokat 
igényelnek és a regionális és helyi kormányzatok is egyre növekvő szerepet töltenek 
be az EU politikákban (CEC, 2001). 

Mindegyik alapelv önmagában is fontos, de elkülönült akciókkal nem valósíthatók meg. A 
jövőben csak akkor lehetnek hatékonyak a politikai intézkedések, ha azok tervezése, 
megvalósítása és hatályba léptetése, illetve ellenőrzése is széleskörű bevonáson alapul.  

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a többszintű kormányzás koncepciója, ami 
szorosan kötődik az 1990-es évek európai integrációs folyamataihoz, a Maastrichti 
szerződéshez, a szubszidiaritás és a decentralizáció koncepciójához. Előbbi fogalom azt 
jelenti, hogy a döntéseket arra a szintre kell helyezni, ahol a legnagyobb átlátás és 
kompetencia áll rendelkezésre a megvalósításhoz. A decentralizáció a hatalom alacsonyabb 
kormányzati szintekre történő delegálását jelenti, beleértve a források és a funkciók leosztását, 
saját regionális és helyi fejlesztési, működési források és azok szabályozási kereteinek 
delegálását és a működéshez szükséges önállóság biztosítását. A „jó kormányzás” a régiókban 
és a településeken biztosítja az átláthatóságot, transzparenciát, a polgárok bevonását a 
közügyek gyakorlásába, ezáltal a részvételi demokrácia kialakulását. 

A többszintű kormányzás („multi-level governance”) valójában elméleti és politikai 
koncepció, tehát nem elmélet, hanem egy megközelítés. Arra mutat rá, hogy a több szintű 
irányítási rendszerben változó a különböző szintű szereplők hatásköre, illetve gyakoriak 
közöttük a kapcsolatok, interakciók. A számos területi szereplőt és szintet magában foglaló 
többszintű irányítás koncepciója az Európai Uniót olyan politikai rendszerként mutatja be, 
amelynek egyes szintjein (EU, nemzeti, regionális és helyi) olyan egymással összeköttetésben 
álló intézmények állnak, amelyeknek egyedi politikai jogosultságaik, jellemzők vannak. Az 
Európai Uniót röviden olyan politikai rendszerként határozhatjuk meg, amelynek van uniós 
(Európai Bizottság, Európai Parlament és Európai Tanács), nemzeti és regionális szintje. Ezek 
a szintek pedig kétféleképpen működnek együtt: a különböző kormányzati szinteken 
vertikálisan, illetve az azonos szinten lévő szereplőkkel horizontálisan (Heintel, 2005). 
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Ha a többszintű kormányzás vagy irányítás általános politikai jellemzőit kívánjuk bemutatni, 
nem feledkezhetünk meg a magán és az állami szereplők között dinamikusan változó és 
rendkívül összetett kapcsolatrendszerről. Ebben a dimenzióban ugyanis egyre gyakoribb és 
komplexebb kapcsolatok jönnek létre a kormányzati szereplők, valamint az egyre növekvő 
számú nem állami szereplő között. A többszintű kormányzásban egyesülnek a 
hagyományosan elkülönülő hazai és nemzetközi politikai területek. Az európai integrációs 
folyamatokban pedig keresztezik egymást a szupranacionális, nemzeti, regionális és helyi 
kormányzatok politikai hálózatai. 

A különböző irányítási szintek jellemzése során ki kell emelni, hogy az Európai Unió szintjén 
a regionális politika célja a hosszú távú fejlesztési irányok kijelölése és a stratégiai 
fejlesztések meghatározása. Ennek jellemző példája, hogy az EU-szintű fejlesztési 
programok, mint például a regionális fejlesztési alapok felhasználásának előzetes tervezése, 
azzal kapcsolatos szakértői egyeztetések a programozási időszak előtt már 2-3 évvel 
megkezdődnek. A nemzeti szintű regionális politika sokkal inkább középtávra, jellemzően 3-5 
évre fókuszál, míg a helyi fejlesztések a választási ciklusoknál rövidebb időszakokra, 1-3 évre 
koncentrálnak rendkívül eredménycentrikus módon. A különböző irányítási szintek 
jellemzését mutatja az 1. táblázat.  

1. táblázat: Az egyes irányítási szintek szerepe a térségi fejlesztésekben 

EU regionális politika Nemzeti szintű 
regionális politika 

Helyi szintű regionális 
politika 

Hosszú távú stratégiák: 
stratégiai fejlesztések  

Középtávú stratégiák: 
programozás  

Rövid távú stratégiák: 
eredmény orientáltság  

Komplex  Szabályozó  Egyszerű  

Absztrakt  Transzparens  Látható  

Merev  Folyamatos  Rugalmas  

Konszenzusra épülő  Régió szinten 
konszenzusra épülő  

Település szinten 
konszenzusra épülő  

Általánosító  Egyszerűsítő  Fókuszáló  

Koordináló  Ellenőrző  Gyakorlat, tevékenység 
orientált  

Nemzetközi hálózatok  Nemzeti kapcsolódás  Egyének közötti bizalomra 
épülő  

Kohézió Decentralizáció és 
diverzifikáció  

Koncentráció  

Forrás: Heintel 2005, 25. alapján saját szerkesztés 

A globalizációval együtt járó gazdasági és társadalmi kihívásokat jobban lehet nemzetközi 
szinten menedzselni, mint nemzeti szinten. Az Európai Unió eddigi reformjainak trendje a 
regionális politika többszintű irányításának megerősödése irányába mutat, de ennek ellenére a 
nemzeti kormányok még sokáig fontos gazdaság- és társadalomszervező szerepet fognak 
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betölteni, habár már nem élveznek döntési monopóliumot. A politikai döntéshozatal az 
Európai Unió, a nemzeti, illetve regionális és helyi szereplők között oszlik meg. A régiók 
napjainkban már független szereplői a döntési mechanizmusnak, de mozgásterüket alapvetően 
meghatározzák a nemzeti kormányok döntései és jogi szabályozása (Horváth, 2003). 

Mindezek alapján felmerül, hogy a politikusok vajon miért engednek át egyes 
kompetenciákat, döntéseket nemzetek feletti szintre? Miért hagyják vagy viselik el a 
nemzetállamok szuverenitásuk gyengülését? Miért fogadják el az Európai Unió tagállamai az 
integrációt, a saját politikai és hazai kontroll veszélyeztetését? 

Trnski (2005) többszintű irányításról írott tanulmányában egyrészt rávilágít, hogy miért tolják 
az egyes szereplők az Európai Unió szintjére a kompetenciákat. Arról van szó, hogy az 
intézmények befolyásolják azoknak a céljait, akik hatalommal rendelkeznek felettük. 
Ugyanakkor nem valószínű, hogy a politikai szereplők úgy határozzák meg saját 
preferenciáikat, hogy azok az adott intézmények számára is hasznosak legyenek. Másrészt, a 
történelmi hagyományokból következően a nemzetállamok lehetővé tették az irányítóik 
számára az erőforrásaik mobilizálását és növelését. A nemzetállamok hatékonyan 
szabályozták és védték a nemzeti piacokat, indítottak háborút akár gazdasági érdekek mentén, 
aminek fejében adókat szedtek be.  

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a nemzeti kormányzatok azért engedik át a döntéseket 
nemzetek feletti (szupranacionális) szintre, mert: 

 ennek politikai előnyei jelentősebbek a politikai ellenőrzés elvesztéséből fakadó 
hátrányoknál; 

 egyértelmű politikai haszna van, ha a népszerűtlen intézkedések (pl.: a konvergencia 
kritériumokból adódó megszorító intézkedések) meghozatalát külső kényszerekre 
hivatkozva hárítják át szupranacionális szintre, így próbálva leszerelni azok hazai 
ellenzőit; 

 a választásokat meg kell nyerni, olyan politikai célokat kell megfogalmazni, ami mögé 
felsorakoztathatók a választók, így egyes ágazatok (pl.: mezőgazdaság, kistermelők) 
érdekeit képviselve lehet voksokat szerezni. 

 

1.3. Területi irányítás 

Nemcsak Magyarországon, de az európai országokban is jelentősen megosztott a gazdasági 
fejlődést támogató intézményrendszer, számos szervezet tűzi zászlajára a gazdaságfejlesztést, 
ami jelentősen rontja az intézkedések hatékonyságát. A megosztottság többek között annak az 
eredménye, hogy: 

 jelentős átfedés van a fejlesztési tervek, stratégiák között; 

 túl sok szereplő tevékenykedik, illetve kapcsolódik azzal a szándékkal, hogy a 
gazdasági fejlődést stimulálja; 
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 nincsenek „szuperminisztériumok” sem a tagállamokban, sem európai szinten, 
aminek az a következménye, hogy az egyes minisztériumok saját terveik 
megvalósítását tartják szem előtt, azokat az adott szakterület hálózataival valósítják 
meg sok esetben a helyi és regionális igények figyelembe vétele nélkül; 

 a támogatási programok száma magas, a közigazgatás minden probléma 
megoldására inkább új programot dolgoz ki, indít útjára ahelyett, hogy a meglévő 
programokat átalakítsák. Ennek az a következménye, hogy minden program sajátos 
logika szerint működik. 

Ilyen körülmények között, csak olyan feltételekkel valósítható meg a „jó irányítás” 
gyakorlata, ha: 

 a politikai javaslatok kidolgozásakor figyelembe veszik a regionális tapasztalatokat és 
feltételeket; 

 szisztematikus a dialógus az európai uniós és a nemzeti szint, valamint a regionális és 
a települési szervezetek között; 

 az érintettek bevonása és a kollektív cselekvés; 

 megvalósul a szereplők, intézmények összekapcsolása, koordinált cselekvése, együttes 
fellépése; 

 a különböző érintettek felvilágosítást kapnak arról, hogy ki, mit, mikor, hogyan 
cselekszik és annak milyen hatása lesz, lehet (CEC, 2001). 

 

A területi irányítás definíciója 

Az Európai Regionális Ügynökségek Szövetségének (EURADA)1 meghatározása szerint a 
területi irányítás a kulcsfontosságú magán és állami szereplők azon képessége, hogy: 

 a regionális gazdaságfejlesztés területén olyan közös célokat határozzanak meg, 
amelyek megvalósításában egyet értenek; 

 megállapodjanak az adott területi egység jövőképében;  

 egyet értsenek azokban a megoldásokban, módszerekben, amelyekkel minden szereplő 
hozzájárulásával elérhetők a közösen meghatározott célok. 

A területi vagy regionális irányítás ideális folyamatában meghatározó szerepet kapnak mind a 
magán, mind az állami szféra képviselői, akik különböző testületekben, például innovációs 
stratégiák kidolgozását felügyelő, annak megvalósítását, majd hatásait monitorozó 
irányítóbizottságban vesznek részt. Az ilyen módon felügyelt regionális fejlesztések során 
kialakított speciális szolgáltatások végső kedvezményezettei a gazdasági szereplők, ugyanis 
elsősorban az ő feladatuk az értékteremtés, a regionális jövedelem növelése (1. ábra). 

                                                 
1 Forrás: EURADA, http://www.eurada.org/site/files/Governance/Governance-E.pdf  
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1. ábra: A regionális irányítás folyamata 

 

Forrás: EURADA, év nélkül 

 

Lényeges szempontja a területi irányításnak, hogy a szereplők között valódi helyi, regionális 
partnerkapcsolatok alakuljanak ki. Olyan szervezeti és szervezési megoldások, illetve 
megközelítések alkalmazása kívánatos, amelyek a kölcsönös bizalom megteremtésére 
épülnek.  

Természetesen nem egyszerű és nem egyik napról a másikra megvalósítható alapelvekről van 
szó. Ugyanis számos tényező hátráltathatja, illetve akadályozhatja a partnerkapcsolatok 
erősítését és a szervezetek közötti bizalom kialakulását. A területi irányítás nehézségei között 
az alábbi tényezőket emelhetjük ki: 

 ellenállás a változtatásokkal szemben; 

 állam területi szereplői és intézményei számára nehézséget jelent az üzleti szektor 
igényeinek előrejelzése; 

 divat: helyi és regionális intézmények előszeretettel másolják egymás intézkedéseit, 
például ipari park, üzleti innovációs központ létesítésétől vagy éppen klaszterek 
fejlesztésétől várják a helyi gazdaság élénkítését; 

 bonyolult feladat a nyilvánvaló, látens és kinyilvánított és aktuális üzleti igények 
között különbséget tenni, ebből következően nehéz a magánszektor igényeinek 
megfelelő válaszintézkedéseket definiálni. 

A megfelelő területi irányítás nem nélkülözheti a hatékony időgazdálkodást sem, ami úgy a 
döntéshozatalban, mint a döntések megvalósításának folyamatában lényeges tényező. A 
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globalizált világgazdaságban, az internet és a minimális raktárkészlettel jellemezhető, „just-
in-time” üzemmódban tevékenykedő gazdasági vállalkozások mellett az állami, 
önkormányzati szektor is jelentős versenynyomásnak van kitéve. Az állami intézményekkel 
szemben is elvárják az ügyfelek és a lakosság is, hogy a regionális fejlesztésben 1-2 éven 
belül, sőt némely esetekben hónapok alatt jelentkezzenek a várt eredmények. 

A hatékonyság mellett lényeges tényező a „kritikus tömeg”, a „kritikus kapacitások” 
megteremtésének igénye is. A területi irányításnak ennek megfelelően kell a különböző 
céloknak és igényeknek megfelelő intézkedéseket hozni, illetve úgy irányítani a különböző 
együttműködéseket, definiálni és megvalósítani a területi projekteket, hogy azok 
költséghatékonyságát maximalizálják. Az intervenciók és a projektek esetében attól 
függetlenül szem előtt kell tartani a költséghatékonyságot, hogy azok kívánt, tervezett vagy 
szükséges kategóriába sorolhatók. 
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2. A regionális menedzsment sajátosságai, célja és feladatai 

A fejezet tartalma: 

 A regionális menedzsment sajátosságai. 

 A regionális menedzsment célja. 

 A regionális menedzsment feladatai. 

2.1. A regionális menedzsment sajátosságai  

A 20. században a fejlett nyugati államokban a közfunkciók egyre szélesebb köre jelent meg, 

a jóléti államokban a közszféra megerősödése volt tapasztalható. Ugyanakkor a piaci 

viszonylatok látványos kibővülése a szervezési és vezetési kultúra megújítását eredményezi. 

A növekvő, egyre több funkcióval rendelkező közszféra fokozatosan átveszi a gazdaságban 

alkalmazott vezetési, irányítási módszereket, hogy növelje a hatékonyságát, eredményességét, 

képes legyen reagálni a közösségi funkciókat ért kihívásokra. 

Horváth M. Tamás (2005) könyvében a következőkben foglalja össze a menedzser szemlélet 

sajátosságait a közszférában: 

 Piaci, üzleti módszerek alkalmazása a közösségi feladatok ellátásában (pl.: stratégiai 

tervezés alkalmazása, eredmények mérése). 

 A vállalkozói szellem beépítése a nagy ellátó rendszerekbe, azok működtetésébe (pl.: a 

fejlesztés szereplői véleményének érvényesítése, azok elvárásainak megjelenítése a 

célok és programok között). 

 A magánszektor aktivizálása a közmegbízások teljesítésének piacán (pl.: a regionális 

gazdasági szereplők széles körének bevonása a fejlesztésekbe). 

Hozzátesszük még, hogy a közmenedzsment a közösségi feladatok megvalósítása érdekében 

széles körű kommunikációt folytat a szereplőkkel, azok különféle célcsoportjaival. Aktivizálja 

a szereplőket a célok alakításában való részvételre, majd azok megvalósítására. A regionális 

menedzsment az üzleti, a klasszikus közszolgálati és a civil/nonprofit menedzsmenttől 

egyaránt elhatárolható (2. táblázat). Az elhatárolást elvégezhetjük a célok, a környezet, az 

érintettek, az irányítás, a menedzsment tagjai és az eredményesség, valamit annak mérése 

alapján.  
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2. táblázat: A különféle funkciókra irányuló menedzsmentek összehasonlítása 

 

Funkciók Üzleti 
menedzsment 

Közszolgálati menedzsment Civil/nonprofit 
menedzsment 

Regionális menedzsment 

CÉL profit 
maximalizálás 

közfunkciók és közszolgáltatások 
hatékony ellátása, azok 
eljuttatása az érintettekhez 

társadalmi szolgáltatások 
eljuttatása bizonyos 
célcsoportokhoz 

területrendszer fejlesztése, 
erőforrások hatékony 
felhasználása 

KÖRNYEZET versenytársak jogszabályok, korlátozott piac, 
monopolhelyzet 

„igénygazdaság” Európai Unió, ország, 
régió/térség/település elvárásai 

ÉRINTETTEK, 
SZEREPLŐK 

fogyasztók települések, térségek lakossága társadalmi csoportok, 
közösségek 

gazdasági egységek, 
önkormányzatok, nonprofit 
szervezetek, háztartások  

SZERVEZET, 
IRÁNYÍTÁS 

profit-
orientált/tulajdonos

részben profit-
orientált/önkormányzatok 
és/vagy tulajdonos 

nem profit-
orientált/demokratikus 
elvek alapján választott 

többségében nem profit-
orientált/területi/települési 
közösségek szereplőinek 
fóruma 

POLITIKAI 
BEFOLYÁS 

nem érvényesül gyenge, kimutatható nem érvényesül kimutatható/erős 

VEZETÉS 
ÉRINTETTJEI 

alkalmazottak közalkalmazottak/köztisztviselők, 
alkalmazottak 

önkéntesek/alkalmazottak választott/kijelölt 
képviselők/alkalmazottak 

EREDMÉNY ÉS 
MÉRÉSE 

értékesítés 
növekedése, piaci 
részesedés; 
mérhető 

szolgáltatások elérhetősége; 
részben mérhető 

érintett társadalmi csoport 
helyzetének változása; 
nehezen mérhető 

szereplők belső kapcsolatainak, 
elégedettségének növekedése, 
területi fejlődés változása; 
nehezen mérhető 

Forrás: Saját szerkesztés  
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2.2. A regionális menedzsment célja 

A területrendszer, mint komplex egyedi struktúra fejlesztési irányainak megvalósítása a cél. A 

fejlesztéseket egy szélesen értelmezhető környezet határozza meg (Európai Unió, országos 

célok, ágazati/területi/települési/szereplői érdekek). Az érintettek köre ugyancsak bőséges, 

hiszen a területrendszerben élők sokféle működési területtel rendelkeznek, amelyeknek a 

tereit, aktivitását kell elősegíteni. A közmenedzsment irányítása is sajátos, hiszen azt egyrészt 

politikai fórumok döntései, másrészt maguk a szereplők, illetve az ő érdekeiket közvetítő 

szervezetek befolyásolják, miközben az országos szakpolitikai elvárások sem hagyhatók 

figyelmen kívül. A menedzsment tagjai egyrészt az érintettek képviselői (pl. bizottságok 

tagjai), de szakértők tömege is jelen van. A megvalósítók egy szervezet alkalmazottai, 

tevékenységük eredménye a projekt megvalósítása, illetve a szereplői kör elégedettsége, ami a 

területrendszer működésének hatékonyságával (pl. új tevékenységek megjelenése) 

regisztrálható. 

A közmenedzsment speciális formájának, mondhatni egyik változatának tekinthetjük a 

regionális menedzsmentet. A regionális menedzsment, mint vezetési, szervezési és irányítási 

rendszer célja, hogy az adott területrendszer fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához a 

legkedvezőbb megoldások kerüljenek alkalmazásra, a helyi szereplők széles körének 

aktivizálásával, egyben az erőforrásoknak a rendszer működése szempontjából hatékony 

felhasználásával.  

A regionális menedzsmentnek nincs általános érvényű definíciója, az alábbi jellemzőkkel 
körülírható szervezetként lehet meghatározni: 

 tartós struktúrával rendelkezik; 

 közösségi finanszírozású: elsősorban a települések és a régió biztosítja 
alapfinanszírozását; 

 regionális szervezet(ek) a tulajdonosai, fenntartói; 

 ágazatokon túlmutató regionális célokat és feladatokat és 

 nemcsak egy programot valósít meg. 

Heintel (2005) kötetében az Osztrák Területfejlesztési Konferencia meghatározására 
hivatkozva többfunkciójú interfészként, kapcsolódási pontként, „fordítókorongként” és 
hálózati feladatként határozza meg a regionális menedzsmentet, ami helyi és regionális 
szereplőket informálja és koordinálja, egyúttal együttműködik országos és EU 
intézményekkel.  

A regionális menedzsment legfontosabb jellemzőit az alábbiakban összegezhetjük: 
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 inkább régió-, mint településorientált; 

 tevékenység- és megvalósítás-orientált; 

 kollektív projektek megvalósítását célozza, amelyben több regionális szereplő 

dolgozik együtt; 

 ágazatokon túlmutató projektek megvalósítását célozza; 

 a problémamegoldáshoz mobilizálja a régió belső erőforrásait és külső erőforrásokat is 

igénybe vesz; 

 a tevékenységeket átgondolt fejlesztési koncepció részeként kezeli, és annak keretében 

valósítja meg.  

A regionális menedzsment sajátos helyet foglal el az állam, a piac és a területrendszer 

együttélésének háromszögében (2. ábra). Az állam felülről értelemszerűen elvárásokat 

fogalmaz meg, amihez bizonyos szolgáltatásokat és erőforrásokat biztosít. A piac bővülni 

kíván, annak szereplői tanácsadás, információk és támogatások formájában aktivizációs 

tereket követelnek. A területrendszer viszont fejlődni kíván, így az állam felé a sajátos, 

endogén elvárásait fogalmazza meg, s így az alulról fölfelé irányuló igények találkoznak a 

fentről, az állam szintjéről jelentkező elvárásokkal. A regionális menedzsment ebben a térben 

a területrendszer és az állam vonzáskörzetében, méghozzá a területrendszerhez közelebb 

működik. Ennek a működésnek van egy intenzívebb erőtere, amiben a célok, eszközök és 

intézmények koncentrálódnak, továbbá létezik egy szélesebb mozgástere, amiben a sokoldalú 

erőforrások hatása megjelenhet, más és más módon érvényesülhet. A regionális menedzsment 

tehát egy hárompólusú erőtérben működik, amiben ugyan a területrendszer a meghatározó, de 

az állami fejlesztési célok is erősen hatnak, miközben a piaci szereplők elvárásai szintén 

határozottan éreztetik befolyásukat. 
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2. ábra: A regionális menedzsment helyzete és kötődései 

 

Forrás: Heintel 2005, 73. 

 

A regionális menedzsment működésének környezetét tovább lehet pontosítani (3. ábra). 

Hiszen tevékenysége során figyelembe kell vennie az Európai Unió regionális politikájának 

elvárásait és előírásait, az országos fejlesztési célokat, valamint a területi politika és a 

szektorális politikák igényeit. Működésének valós terét viszont a területrendszer fejlesztési 

céljai, irányai határozzák meg, amikhez az egyes alrendszerek (területi szektorális fejlesztési 

koncepciók), illetve területi egységek (kistérségek, települések) fejlesztési céljai, igényei 

kapcsolódnak. Mindezek együttesen a menedzsment működésének feltételeit jelentik, de nem 

feledkezhetünk meg azokról a területi politikai érdekekről sem, amelyeket a politikai és más 

szereplők, illetve azok képviselői jelenítenek meg a döntéshozó testületekben. Ezekkel egy 

szinten található a területi nyilvánosság, mint a fejlesztések befogadóinak és alakítóinak tere. 

A megvalósítók táborában a partnerintézmények, szorosan együttműködő szervezetek, illetve 

más, a területfejlesztésben érdekelt intézmények találhatók. A további fejlesztési elképezések 

ötletgazdái, az újabb programok tervezői, kivitelezői és maguk a programgazdák a futó, 

megvalósítás alatt álló projektek kedvezményezettjei. Ebben az aktivizációs, folyamatosan 

más és más tényezők által befolyásolt erőtérben működik a menedzsment. Összegyűjti és 

feldolgozza a sokoldalú információkat, folyamatosan történik a programok és projektek 
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fejlesztése, a tanácsadás, és magának a szervezetnek, mint tudás- és információs központnak a 

működtetése. 

 

3. ábra: A regionális menedzsment működési környezete és főbb tevékenységei 

 

Forrás: Heintel 2005, 87. alapján saját szerkesztés 

 
A regionális menedzsmentet úgy is felfoghatjuk, mint egy intermediális intézményrendszert 

(Heintel, 2005), amely a politikai rendszer, a gazdasági rendszer, a közszolgáltatási struktúra 

és a szociális rendszer elemei, intézményei között közvetítői feladatokat lát el. A területi 

politika egyik fontos alapelvét, a partnerséget valósítja meg, hiszen a területrendszerben 

mindegyik rendszer az optimumát keresi és ezek összehangolásában, egymás közötti 

közvetítésében, folyamatos kommunikációjában a regionális menedzsmentnek fontos szerepe 

van. Ezt a közvetítést azonban mindig a rendszer céljainak figyelembevételével, a partneri 

viszonyok és a szereplői igények, valamint a közösségi elvárások bonyolult hálózatában kell 

megvalósítani, rendszeres interakciókkal, egyeztetésekkel és kompromisszumokkal.  

 

2.3. A regionális menedzsment feladatai  

A regionális menedzsment, mint láttuk egy sokoldalúan meghatározott rendszerben működik, 

amely determinálja funkcióit, azok értelmezési tartományait. Ugyanakkor a menedzsment 

technikák széles körének alkalmazását kell elvégezni, hiszen a probléma felületek 
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sokdimenziósak, így nem lehet csupán egy-egy domináns vezetési, szervezési, feladat 

megoldási módszert alkalmazni, hanem azok kombinációjára van szükség. S végül, mindezen 

feladatokhoz speciálisan képzett szakemberek, menedzserek szükségeltetnek, akik sajátos 

adottságokkal rendelkeznek. 

A regionális menedzsment funkciói közül első az információk gyűjtése és feldolgozása. A 

területrendszer fejlődéséről, fontosabb szereplőinek változásáról, a külső és belső környezet 

alakulásáról rendelkezésre álló adatok, tények rendszerezése segíti a döntéseket. A futó 

programokról és projektekről is szükséges az információk gyűjtése, hogy megállapítható 

legyen azok előrehaladása, a területi, vagy települési folyamatokra gyakorolt tényleges hatása. 

A regionális menedzsment következő feladatcsoportja a tanácsadás. A különféle 

területfejlesztési szereplők döntéseikhez ismerni kívánják a területrendszert, vagy annak a 

tervezett beavatkozásokra, kijelölt fejlesztésekre adott reakcióit. Az egyes befektetők, 

fejlesztők számára az is lényeges, hogy milyen támogatások nyerhetők el, a megvalósítás 

során milyen gondokkal, nehézségekkel kell szembenézniük, vagy éppen milyen erőforrás 

korlátokkal, vagy kínálattal találkozhatnak. A tanácsadás, illetve annak egyik formája, a 

moderáció lehetőséget teremt arra, hogy a különféle érdekcsoportok között közvetíteni 

tudjanak, azok jobban megismerjék egymást. A tanácsadásnál egyre nagyobb jelentősége van 

az emberi erőforrások fejlesztésének, azon szereplők megkeresésének, akik a 

leghatékonyabban képesek a célokat elérni, vagy a szereplői csoportokat a célok eléréséhez 

hozzásegíteni (Poór, 2006). A tanácsadás részéként kell kezelni a tájékoztatási, képzési, 

továbbképzési rendszerek működtetését, ami egyrészt felkészíti a területfejlesztés szereplőit a 

lehetséges változásokra, másrészt segíti a szerkezeti alkalmazkodást, harmadrészt jobban 

megismertetheti a szereplőkkel azokat a lehetőségeket, amelyek a különböző támogatási 

szinteken a területrendszer fejlesztéséhez rendelkezésre állnak. 

A területi folyamatokban egyre nagyobb szerepet játszanak az innovációs tevékenységek, a 

területrendszer szellemi- és tudásbázisainak megújítása, s az új termékek, szolgáltatások 

bevezetése révén a gazdasági szereplők különféle egységei. Az innovációban azonban 

nemcsak a gazdasági egységek érdekeltek, hanem a különféle köz- és magánszolgáltatásokat 

végző szervezetek, intézmények is (pl. közszolgáltatások, közüzemek). Így az innováció 

menedzsment a területi szintű folyamatok alakításának egyik új irányává válik, s annak egyre 

sokoldalúbb módszerei alakulnak ki. 

A stratégiai tervezés és a programszervezés szintén a regionális menedzsment feladatai közé 

tartozik. Nem maga a tervezési folyamat, mert azt érdemes erre szakosodott, kellő tudással, 
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információival, elemzési módszerrel és kommunikációs rutinnal, vagy részlehajlás nélküli 

szervezeteknek kiadni. Magának a tervezésnek a szervezése, a szereplői körök mozgatása, 

véleményének begyűjtése, a tervezési folyamat moderációja, a legfontosabb projektötletek 

feldolgozása, kidolgozásának támogatása, az ehhez való szakmai segítségnyújtás tekinthető a 

regionális menedzsment feladatának (Rechnitzer–Lados, 2004). A stratégiai tervek és a 

programok felügyelete, a megvalósítás folyamatának zavartalan biztosítása, a tervektől való 

eltérések, kiegészítések, korrekciók, ágazat és tevékenység specifikus tervek (pl. innovációs 

stratégia, vidékfejlesztési terv, idegenforgalmi és turisztikai koncepció, emberi erőforrás terv, 

környezet és energiagazdálkodási koncepció stb.) elkészítése, készíttetése szintén a vezénylő 

központ feladati közé tartozik. 

A szereplői kommunikációk szervezése a regionális menedzsment állandó feladatai közé 

sorolható. Hiszen ezen keresztül valósulhat meg a partnerség, így biztosítható a nyilvánosság, 

így küzdhetők le a fejlesztés szükségszerű konfliktusai, de újabb erőforrások feltárása és 

további szereplők bevonása is ily módon lehetséges. 

A kommunikációs feladatok közül egy szférát és egy speciális tevékenységet érdemes külön 

is kiemelni. A területfejlesztés egy speciális körét jelentik a civil, vagy nonprofit szervezetek, 

amelyek egyre jelentősebb szerepet vállalhatnak a fejlesztésekben, hiszen közvetítők vagy 

éppen akadályozók lehetnek egy-egy program megvalósításában, továbbá közvetítők és 

kezdeményezők egyaránt lehetnek a területfejlesztés új irányainak kidolgozásánál. Speciális 

technikák és módszerek szükségesek ezen szektor bevonására, az azzal való kommunikáció 

szervezésére (Dinya–Farkas–Hetesi–Veres 2004; Bartal 2005). 

A speciális tevékenység a kommunikációt, a területrendszeren belüli és kívüli lobbi 

tevékenység szervezését foglalja magába. A lobbizás a területi érdekek megismertetése, azok 

érvényesítése a különféle döntések előkészítésében és magában a döntésben. A posztmodern 

közösségi (Európai Unió), állami (szakpolitikák), területi (politikai szereplők) és települési 

(érdekek harmonizálása) struktúrában szükségszerű a lobbi tevékenység. 

A területrendszer érdekeinek közvetítése mellett meghatározó jelentőségű az érdekek 

nemzetközi rendszerben való megjelenítése, s az ezzel kapcsolatos kommunikációs feladatok 

szervezése. Az Európai Unió tág teret nyit a különféle területrendszerek (régiók, települések, 

vidéki térségek, határ menti területek, speciális problémával sújtott térségek) nemzetközi 

szintű együttműködéseinek, különös figyelemmel a tapasztalatok cseréjére, a különféle 

fejlődési utak, azokon alkalmazott módszerek megismerésére. A nemzetközi kommunikáció 
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tehát nemcsak információkat biztosít, hanem a bemutatkozás lehetősége mellett újabb 

programok kidolgozására is ösztönöz.  

Kiemelt jelentősége van a program és projekt menedzsmentnek, a területrendszer fejlesztését 

célzó beavatkozások tényleges megvalósításában való részvételnek. A programokat és a 

projekteket a kedvezményezettek valósítják meg, a regionális menedzsmentnek azonban 

figyelemmel kell kísérnie a folyamatok alakulását, előrehaladását, az eredmények és 

következmények jelentkezését, a kívánt és a tényleges célok közötti eltérések mértékét és 

okait. A program és projekt menedzsment alapos szakmai tevékenységet és felkészültséget 

kíván meg, módszere és szemlélete nagyon közel áll a területrendszer egészére vonatkozó 

gondolkodáshoz és cselekvéshez, így „használata” annak szervezésében és irányításában 

nélkülözhetetlen (Görög, 2001). 

A térség és településmarketing, mint a regionális menedzsment további eszköze arra irányul, 

hogy a térség és település belső és külső megismerése biztosított legyen (Piskóti–Dankó–

Schupler, 2002). A lakosság és a területfejlesztés szereplői körében növekedjen a területi 

identitás, s ezzel egyrészt még jelentősebb erőforrásokat koncentráljanak a területi egység 

fejlesztésébe, másrészt annak megismertetése révén növekedjék a gazdasági és fejlesztési 

potenciál (pl. külső befektetők vonzása, meglévő gazdasági kapacitások kihasználása, 

versenyképesség növelése). A térség- és településmarketing sokszereplős rendszer ezt a 

tevékenységet nemcsak a regionális menedzsmentnek kell végezni, hanem maguknak a 

területrendszer alkotóinak is. Így a települések, a kistérségek, de egybetartozó tájak (pl. 

borvidék, idegenforgalmi körzet), vagy éppen a térségben működő vállalkozások, 

tevékenységek, szolgáltatási rendszerek szintén részesei lehetnek a területi egység 

megismertetésének, de egy-egy nevezetes ember, fontos személyiség is meghatározó szerepet 

vállalhat ebben. A regionális menedzsmentnek át kell látnia ezeket az akciókat, mérlegelnie 

szükséges az együttes hatásokat, lehetőség szerint össze kell kapcsolnia a különféle 

kezdeményezéseket és segítenie kell a szereplők kommunikációját. 

A regionális menedzsment szervezeti rendszerben, vagy szervezeti rendszerek hálózatában 

tevékenykedik (3. táblázat). Ennek megfelelően magát a szervezetet is irányítani kell, részben 

a döntések előkészítésével, részben pedig a munkatársi gárdának, a szakemberek tudásának, 

ismertállományának fejlesztésével, és számos esetben a működési költségek biztosításával. A 

szervezetfejlesztésnek (belső és külső együttműködések) és a tudásmenedzsmentnek 

(ismeretállomány és menedzsment technikák elsajátítása) szintén jelen kell lennie a regionális 

menedzsment folyamatos működésében. 
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A szervezeti rendszer és a működés tere a regionális menedzsment esetében is jelentős 

fontosságú. Számos változat ismert, ezek közül a területi, vagy települési közszolgáltatáshoz 

kapcsolódó intézményi formációk a meghatározók, amelyek többségében nonprofit 

szervezetekként funkcionálnak. Ennek a formációnak az előnye, hogy a működés elviekben 

folyamatosan biztosított, hátránya, hogy erősen kitett a politikai akaratoknak, érdekeknek, a 

gazdálkodás korlátok között mozog, más hasonló jogállású szervezetekkel kerülhet 

összehasonlításra.  
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3. táblázat: A főbb területi, települési fejlesztő szervezetek Magyarországon (20102) 

 

Szervezet 
megnevezése 

Szervezeti forma Alapítás Területi szint és egységek Főbb funkciók 

Regionális fejlesztési 
ügynökség 

non profit gazdasági 
társaságok 

1998-
1999 

regionális szint, 7 szervezet, 
nagyvárosokban irodák 

területi tervezés, programozás, 
pályázatkezelés, RFT titkárság 

Regionális Fejlesztési 
Holding 

zártkörűen működő 
részvénytársaság 

2000 országos szinten és 8 regionális 
fejlesztési társaság 

regionális fejlesztések 
finanszírozása, KKV hitelek 

Regionális innovációs 
ügynökség (RIÜ) 

non profit gazdasági 
társaságok 

2008 regionális szinten 7 szervezet, 
nagyvárosokban irodák 

innovációs tanácsadás, pályázatok 
kezelése, RIS gondozása 

Megyei 
Területfejlesztési 
Tanács titkárságai 

önkormányzati szervezet 
része 

1996 19 megyében megyei fejlesztés és pályázatok 

Magyar 
Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 

alapítvány 1990 18 megyei és egy fővárosi önálló 
alapítvány 

KKV támogatás, üzleti tanácsadás, 
helyi fejlesztések segítése 

Kistérségi 
megbízottak 

egyéni munkavállalás 1998-
2010 

kistérségek száma szerint változó, 
max. 174 fő, 2004-2010 között 
regionális koordinátor 

pályázatok koordinálása, európai 
uniós programokban tanácsadás 

Helyi Vidéki Irodák 
(HVI) 

helyi szervezethez 
rendelt, irodavezető 

2010-
2013 

173 területfejlesztési kistérségben UMVP tanácsadás, HVS 
megvalósítása, információk 

                                                 
2 2010. május 15. állapot szerint.  
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Leader Csoportok 
(HACS) 

egyesületek 2008 96 Helyi Vidékfejlesztési Közösség, 
kistérségek, vagy azok együttese 

helyi fejlesztések segítése, 
közösségek szervezése, pályázatok 

Falugazdász köztisztviselő, 
alkalmazott  

1994 132 területi központban agrártámogatások igényléséhez, 
gazdálkodáshoz tanácsadás  

Ipari parkok gazdasági társasági 
formák 

1997 210 szervezet rendelkezik Ipari Park 
címmel, lokális és térségi hatás  

telephely biztosítás, üzleti, 
gazdasági szolgáltatások 

Innovációs központok gazdasági társasági 
formák 

1996 25-35 szervezet tekinthető 
központnak, helyi és térségi hatás 

új vállalkozások támogatása 
szolgáltatásokkal, telephely 
bérbeadás 

Logisztikai Szolgáltató 
Központok (LSZK) 

gazdasági társasági 
formák 

1990 13 szervezet rendelkezik a címmel, 
regionális és lokális hatás 

értéktermelés, zárt telepszerű 
elhelyezés, közös infrastruktúra 

Klaszterszervezetek gazdasági társasági 
formák 

2000 18 akkreditált klaszterszervezet 
működik, számos további szervezet 
tekinti magát klaszternek 

iparági és/vagy területi gazdasági 
együttműködés szervezése 

Önkormányzati 
fejlesztő szervezetek 

gazdasági társasági 
formák, vagy 
önkormányzat szervezeti 
egysége 

1990 50-70 (döntően nagy és 
középvárosokban) egység 

helyi stratégia kidolgozása, 
fejlesztések koordinálása 

Forrás: saját adatgyűjtés. 
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Vannak példák forprofit szervezetekre, vagy azok olyan formációira is, ahol a regionális, vagy 

települési közösségek (önkormányzatok) rendelkeznek ezen társaságok teljes, vagy meghatározó 

többségi tulajdonával. Ennek a szervezeti megoldásnak az előnye, hogy a menedzsment nagyobb 

mozgásszabadsággal rendelkezik, hátránya viszont, hogy jobban kitett a piaci hatásoknak, 

legyenek azok gazdasági tevékenységek, vagy a pályázati, támogatási piac. Felhalmozott 

erőforrásait ugyanakkor hasznosíthatja egy-egy területi akcióban, amivel jelezheti annak 

fontosságát, megvalósíthatóságát.  

Vegyes megoldásokra is találunk példát, amikor például a regionális menedzsment funkciókat 

forprofit szervezeteknek adják ki, ahol a regionális, vagy lokális közösségek nem tulajdonosok, 

csak megrendelők. Ebben az esetben nehezebb az ellenőrzés és a számonkérés, ellenben erősen 

független a végrehajtás rendszere, kizárható a beavatkozás direkt formája. E megoldás hátránya, 

hogy alacsony a területi érdekeltség, a tevékenység nem kötődik az adott területi egységhez, így 

az alkalmazottak, de a cégvezetés affinitása is gyengébb lehet, ami a feladatok megoldásának 

milyenségében jelentkezhet. 

Egyértelmű tapasztalat, hogy a regionális menedzsment szervezeti hálózatában nem az 

elaprózódás, a sokféle, különböző funkciókat megjelenítő szervezeti egységek jelenléte és 

egymás mellettisége nyújtja az eredményes tevékenységi teret, legalábbis Kelet-Közép-

Európában. Helyette azok a térségek tekinthetők sikeresnek, ahol a szervezetrendszer 

méretgazdaságossága kellően nagy, így sokoldalúak a szakmai ismeretek, gyorsabb az 

információk áramlása, továbbá a szervezetfejlesztés és a humán erőforrások menedzselése 

gazdaságosabban megoldható.  

Gyakori gond, hogy a regionális menedzsment egyetlen központban működik. Ez kedvezőtlen, 

hiszen a régiók területe nagy, azok más és más jellegű központok és térségek együtteseként 

értelmezhetők. Ezt a problémát a regionális menedzsment hálózatszerű szervezésével és 

működésével lehet megoldani, ahol az egyes specializált szervezeti részegységek menedzsmentje 

a legkedvezőbb környezetet biztosító centrumban található, és korszerű infó-kommunikációs 

rendszer segítségével történik meg a különböző feladatokkal rendelkező menedzsment csoportok 

összekapcsolása. A jelzett megoldás előnye – azon kívül, hogy a tudások és az ismeretek ott 

vannak, ahol azokra a legnagyobb szükség van –, hogy sokoldalú és széleskörű információk 

gyűjthetők össze a területrendszer különböző pontjairól, egyes alrendszereiről. 
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Nem lényegtelen, hogy milyen képzettséget, tudást kívánunk meg a regionális menedzsment 

alkalmazottaitól. A legfontosabb a komplex szemlélet, a problémák iránti nyitottság, a kreatív 

gondolkodás, a megfelelő kommunikációs képesség (idegen nyelv ismerete és alkalmazása), s 

végül a területi egység iránti magas szintű elkötelezettség, példaértékű identitás. A felsőfokú 

képzések több tudományterületen kínálhatnak jó szakembereket a regionális menedzsment 

számára, azonban a területi folyamatok elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása mindenki 

számára nélkülözhetetlen.  
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3. A regionális menedzser 

A fejezet tartalma: 

 A regionális menedzsment, mint a regionális rendszer intermedier intézménye. 

 A regionális fejlesztőtől a regionális menedzserig. 

 A regionális menedzser tipikus tevékenységei. 

 Valódi menedzser a regionális menedzser?  

 

3.1. A regionális menedzsment, mint a regionális rendszer intermedier intézménye 

A régiók nem egyértelműen lehatárolható területi egységek, Európa-szerte eltérő a méretük, jogi 
státuszuk, jog- és feladatkörük. A régiókat mezo-szinten egymásra épülő lépések és gazdasági-
szociális folyamatok által létrejövő képződménynek tekinthetjük, amelyek különböző 
rendszerösszefüggések (állam és piac kontextusban), célrendszer, illetve irányítási logika szerint 
jellemezhetők. 

Az előző fejezetben, a regionális menedzsment környezeti feltételeit áttekintve láthattuk, hogy a 
regionális menedzsmentnek mennyire komplex szempontoknak, illetve mennyire különböző 
irányítási logikáknak kell megfelelni. Ugyanis más elvek és működési modellek, tradíciók 
szerint működik az Európai Unió, az államigazgatás, a régió, a megyei és a helyi 
önkormányzatok. Ettől jelentősen eltér a piaci működési mechanizmus, a vállalatok és 
vállalkozások menedzsmentje és más módokon zajlik a non-profit szervezetek, alapítványok és 
más társadalmi szervezetek irányítása is. A működési alapelvek mellett a fenti rendszerek 
szereplőinek és a közöttük lévő kapcsolatok sokszínűségét is ki kell emelni. Más az érdeke egy 
gazdasági szereplőnek, más egy társadalmi célokat zászlójára tűző közhasznú szervezetnek, és 
más érdekek vezérlik az államigazgatás és a regionális menedzsment szereplőit, irányítóit és 
menedzsereit is. 

A regionális intézmények célkitűzéseinek, a tevékenységek súlypontjainak és a várt eredmények 
meghatározása azonnal számos területi szereplő reakcióját váltja ki. Ez jelentősen különbözik a 
vállalati működéstől, ahol elsősorban a tulajdonosok és menedzserek döntenek az említett 
stratégiai kérdésekben. A regionális menedzsment esetében már a célok kijelölése is egyfajta 
„akrobatikus mutatványnak” tekinthető, hiszen a regionális intézmények fenntartói (mint például 
minisztériumok, megyei vagy települési önkormányzatok), valamint érintettjei merőben eltérő 
érdekek, sőt sok esetben politikai filozófia által vezérelve vesznek részt a regionális irányításban. 
Még bonyolultabb a helyzet, ha a területi intézmények működését vizsgáljuk. Minden egyes 
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intézkedés számos szervezet reakcióját váltja ki, és a regionális menedzsmentnek ebben az 
állandóan változó erőtérben kell tervezni és döntéseket hozni. 

A regionális rendszert közelebbről tanulmányozva egy meglehetősen komplex, sokszereplős, 
különböző szintű kapcsolatokkal rendelkező rendszer képe tárul szemünk elé (4. ábra). A 
regionális menedzsment működésének megértéséhez elengedhetetlen a magas komplexitású 
rendszerek tanulmányozása, amelyek esetünkben sok, relatív autonóm, sok esetben kizárólag 
saját érdeküket szem előtt tartó és meglehetősen különböző súlyú és méretű szervezetet takarnak. 
A regionális menedzsment irányítóinak el kell sajátítani a különböző szereplők motivációinak, 
érdekeinek és ellentmondásainak felismerését, megértését, illetve ami ennél sokkal fontosabb, 
hogyan lehet ebben a komplex rendszerben eredményeket elérni. 

 

4. ábra: A regionális menedzsment, mint intermedier intézmény 

 

Forrás: Heintel, 2005 

Az eredményes működés első lépéseként meg kell határozni, hogy milyen pozíciót vesz fel, 
illetve milyen kapcsolatot épít a regionális menedzsment a különböző szinteken (EU, nemzeti, 
regionális és helyi szinten) található szereplőkkel. Nagyon fontos a megfelelő pozícionálás, mert 
számos hasonló tevékenységi körrel, küldetéssel létrejött szervezet található a regionális 
intézmények között. Elég csak a vállalkozásfejlesztéshez kötődő alapítványok, inkubátorházak, 
innovációs központok, nonprofit szervezetek, illetve tanácsadással foglalkozó 
magánvállalkozások és egyéni szakértők sokszínű palettájára gondolni. Ebben az állandóan 
változó, formálódó erőtérben képesnek kell lenni megkülönböztetni magát minden szervezetnek, 
intézménynek, különben egy marad a sok között. 

Jelentős felelőssége van tehát a regionális menedzsmentnek abban, hogy egyfajta egészséges 
verseny alakuljon ki a hasonló profilú szervezetek között, de mindenképpen meg kell akadályozni 
azok túlburjánzását, mivel alapvető feladata az egyre szűkösebb közösségi források hatékony 
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felhasználása, a regionális politikai célok megvalósítása feletti őrködés. Meg kell tehát azt is 
határozni, hogy melyik szakmai kérdésben, melyik intézmény a kompetens. Sőt ezen túlmenően 
nemcsak az intézmények, hanem azok munkatársainak a feladatát, kompetenciáit és illetékességi 
körét is megfelelően kommunikálni kell. 

Heintel (2005) alapján megállapíthatjuk, hogy regionális szinten a regionális menedzsment három 
különböző irányítási logika szerint működik: a 1) szakmai, 2) politikai és 3) adminisztratív 
logika alapján. Minden egyes logika más és más stratégia-orientációt, tapasztalati hátteret, illetve 
a cselekvéshez szükséges feltételrendszert, rugalmasságot feltételez (5. ábra). Jól látható, hogy a 
szakértői logika minden esetben valamilyen tudományterületen, diszciplínán vagy éppen 
szakmán (pl. környezetvédelem, egészségügy) alapul, szemben a politikai és adminisztratív 
logikák nemzeti és regionális irányítási kultúrán alapuló összefüggésrendszerével. A szakértői 
logika következetesen cél- és eszközrendszerben, illetve hosszú távon gondolkodik. Az 
adminisztratív és a politikai logika sokkal inkább a jogi megfelelés, valamint az aktuális 
közhangulatra reagál meglehetősen spontán és érdekvezérelt módon. Rugalmasságukat tekintve a 
politikai logika a sok esetben „csúcsrugalmasnak” tekinthető, pár hét vagy hónap alatt is szögeses 
ellentétes nézeteket képviselhet. Ehhez áll közel az adminisztratív logika, ugyanis a 
közhivatalnokok elsősorban a szabályok betartásában és munkahelyük megtartásában érdekeltek, 
így kevésbé vállalnak fel konfliktusokat, ami inkább a szakértők asztala. 

 

5. ábra: Különböző irányítási logikák 

 

Forrás: Heintel, 2005 
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3.2. Regionális fejlesztőtől a regionális menedzserig 

Az Európai Unió regionális és kohéziós politikája egyre nagyobb szerepet szán a regionális 
menedzsment koordinációs, fejlesztési és menedzsment feladatainak, így az intézmények egyre 
több és sokrétűbb feladatot vállalnak fel. A regionális menedzsment meghatározó tevékenysége 
az adminisztrációs feladatokról egyre inkább áttevődik a hálózati kapcsolatok fejlesztésére. Ezen 
belül kiemelten fontos szerepet kap a helyi önkormányzatokhoz, regionális gazdasági-társadalmi 
aktorokhoz fűződő, valamint az állami és EU-szintű kapcsolatrendszer építése és ápolása.    

Ahogy megváltozott a regionális intézmények feladatköre, úgy változott meg a regionális 
menedzserek tevékenységi köre is. A regionális fejlesztések kezdeti periódusában, az 1970-es és 
1980-as években jobbára a regionális fejlesztőké volt a főszerep, akiket Heintel (2005) alapján 
az alábbiak szerint jellemezhetünk: 

 követelmény: legyen ötlethozó, úttörő, „összecsomagoló”; 

 alapkompetenciái: szakmai tudás, megvalósítási képesség, aktivizálás, innovációs 
képességek; 

 társadalmi orientáció: politikai foglalkozás, nincs jól megfizetve; 

 szervezeti forma: közösségi megbízatás, tiszteletbeli hivatalnok; 

 felelősség viselése: többnyire saját magáért. 

A regionális intézményhálózat kiépülésével, az intézmények megszilárdulását és 
professzionalizálódását követően létrejött a regionális intézményeket (regionális ügynökségeket, 
innovációs központokat, ipari parkokat, stb.) irányító menedzser, a regionális menedzser. Velük 
szemben általános követelmény, hogy rendelkezzenek általános menedzsment ismeretekkel, az 
EU-trendek ismeretével és ismerjék a regionális gazdaságot. Alapkompetenciái között 
meghatározó a jó kommunikációs és együttműködési készség, képesség tanácsadásra, a 
komplexitás csökkentésére. Lényeges, hogy legyen döntési kompetenciájuk és tudjanak 
döntéseket hozni. Ez meglehetősen komplex feladat, mivel a regionális menedzser jellemzően 
„több urat szolgál”, több érdekcsoport kereszttűzében áll.  

A regionális menedzsment fontos szereplője a regionális menedzserek döntéseit 
megalapozásában, szakértői vélemények és javaslatok elkészítésében közreműködő regionális 
tanácsadó. Őket az alábbiakban lehet jellemezni: 

 követelmény: rendelkezzen tanácsadói minősítéssel, specifikus szaktudással, tudjon 
coachingolni, ismerje a politikai rendszert; 

 alapkompetenciái: szaktanácsadó, szakmai kompetenciák, integrációs képesség; 

 társadalmi orientáció: gazdasági eredmények, tevékenykedés a szabad piacon; 

 szervezeti forma: vállalkozó vagy egy vállalkozás alkalmazottja; 
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 felelősség viselése: megbízó, ügyfelek, csekély felelősség a régióért, „jön és megy”. 

Minthogy a regionális menedzsment központi tevékenysége az adminisztráció mellett a 
kapcsolatok fejlesztése, a napi munka minősége szempontjából döntő szerepe van a különböző 
kapcsolati szinteken a regionális menedzsment feladatai tisztázásának. A különböző irányítási 
szintek és szereplők irányába a regionális menedzsment feladatait és a vele szembeni 
követelményeket a 4. táblázat mutatja. 

4. táblázat A regionális menedzsment kapcsolati hálója 

Területi szereplők Állam, régió, település 

Feladatok 
• aktiválás, bekapcsolás 
• munkacsoportok létrehozása 
• kistérségek számára tanácsadás 
• nyilvánossági munka 
• hálózatokkal való együttműködés  

Feladatok 
• EU programok koordinációja 
• részvételi eljárás moderálása 
• koordinációs feladatok ellátása a 

regionális munkaerő piac számára 
• közvetítő- és fordítási feladatok 
• támogatások lebonyolítása a 

megvalósítási szinten  
Követelmények 

• együttműködési és csoportmunka 
képesség 

• szociális kompetencia 
• kommunikációs adottságok 
• gondoskodó 
• facilitátor, lebonyolító 
• kompromisszumkészség  

Követelmények 
• elfogadás 
• regionális gazdasági előismeretek 
• közszolgáltató intézményeknél 

szerzett tapasztalat 
• tárgyalási taktika 
• folyamatosság biztosítása 
• pártpolitikai funkcióktól való 

mentesség  
Partnerek Ügyfelek 

Feladatok 
• projektfejlesztés 
• hálózat-adminisztráció 
• stratégiai tervezés 
• információ-szolgáltatás 
• új regionális erősségek meghatározása  

Feladatok 
• projekt tanácsadás 
• PR és marketing 
• támogatási szolgáltatások 
• info-center  
• szemináriumok kínálata  

Követelmények 
• projekt kompetencia 
• terhelhetőség  
• képesség versenytársak partnerré 

tételére 
• kreativitás 
• integrációs képesség  

Követelmények 
• regionális többletérték előállítása 
• idegen nyelvismeret 
• tárgyalási és szervezési alkalmasság 
• meggyőzési képesség 
• magas mobilitási készség 
• értékesítési kompetencia  

Forrás: Heintel, 2005 

A fenti összesítő táblázatban szereplő feladatok többsége viszonylag könnyen teljesíthető, mint 
például információgyűjtés és terjesztés, információtranszfer a régiókba, kapcsolatok közvetítése, 
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regionális befektetések támogatása, közösségi stratégiák kidolgozásának moderálása és a 
regionális projektötletekkel kapcsolatos első tanácsadás, illetve pályázati tanácsadás. Be kell 
azonban ismerni, hogy a szép számmal vannak olyan tevékenységek is, amelyek inkább 
teoretikusak és inkább a „nem vagy csak részben teljesíthető feladatok” kategóriájába sorolhatók, 
mint például: 

 szakmai tanácsadás; 

 operatív felelősség az intézkedések megvalósításáért; 

 a régiók politikai képviselete; 

 regionális érdekcsoportok pártfüggetlen képviselete; 

 problémamegoldás. 

 

3.3. A regionális menedzser tipikus tevékenységei  

A regionális menedzser tevékenységi köre nagyon változatos, ugyanakkor meglehetősen eltérő a 
különböző irányítási szinteken. A regionális menedzsernek számos régión belüli és külső 
elvárásnak kell megfelelni, amelyek sok esetben egymásnak ellentmondóak. A legfontosabb 
feladata, hogy képes legyen a régió dinamikus fejlődését elősegíteni és fenntartani, vagy 
legalábbis állandóan szem előtt tartani ezt az igényt és folyamatosan eredményeket felmutatni. 
Mindezt a meglehetősen komplex tevékenységi kört minden fronton rugalmasan, 
bürokráciamentesen, menedzserszemlélettel kell ellátni, mégpedig úgy, hogy a regionális 
menedzser egyesítse magában egy polgármester, idegenforgalmi menedzser és üzleti tanácsadó 
tulajdonságait. Egyúttal az adott helyzethez is tudatosan alkalmazkodjon, szem előtt tartva a 
különböző irányítási logikákat és a különböző területi szintek elvárásait, működési modelljeit. 

A regionális menedzsert le lehet írni tanácsadóként (szakmai tanácsadó, folyamat tanácsadó, 
laikusok tanácsadója), menedzserként, aki csapatokat irányít és fejleszt, moderátorként és 
mediátorként, marketing vezetőként, aki szolgáltatásokat definiál és azokhoz információt 
gyűjt, folyamatok felügyelőjeként, projektgazdaként és egyúttal projektmenedzserként is. 
Amint ez a felsorolás jelzi, nem egy szokványos foglalkozásról van szó. Sokféle készségeket és 
képességet kell egyesíteni önmagában munkájának hatékony elvégzése érdekében, aminek 
súlypontjai ráadásul folyamatosan változnak.  

A magas komplexitás, gyakran az áttekinthetőség hiánya miatt a regionális menedzsernek gyors 
változásokra kell reagálni, nem elég jól dönteni, a döntéseket jól is kell menedzselni. Különösen 
fontos a ki? mikor? hol? és milyen feltételek mellett? kérdések megválaszolása. Mivel az 
információ és a tudás nagy szerepet játszik a szervezeti döntésekben, kiemelt szerepet kap a 
regionális menedzser tevékenységei között az információgyűjtés, információszelekció és 
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feldolgozás. Az elemzői képességek is nagyon lényeges elemei a regionális menedzsmentnek és 
jól kell tudni alkalmazni az elméleti összefüggéseket a gyakorlatban.  

5. táblázat A változási folyamat szakaszai 

1. A változás 
halaszthatatlanságának 
érzékeltetése 

 A piaci és versenybeli realitások vizsgálata 
 A (potenciális) válságok, lehetőségek, esélyek 

azonosítása és elemzése 

2. A változást irányító csapat 
létrehozása 

 Kellő hatalommal felruházott csapat összeállítása 
 A csapat és tagjainak felkészítése team munkára 

3. Jövőkép és stratégia 
kidolgozása 

 

 A változást elősegítő jövőkép megalkotása 
 Stratégiák kidolgozása a jövőkép megvalósításához 

4. A változtatás jövőképének 
kommunikálása 

 

 Minden lehetséges közvetítő igénybevétele az új 
jövőkép és a stratégia folyamatos megismertetéséhez 

5. Az alkalmazottak 
hatalommal való felruházása 
az átfogó cselekvéshez 

 Az alkalmazottak hatalommal való felruházása előtt álló 
akadályok elhárítása 

 A jövőképet veszélyeztető rendszerek és struktúrák 
megváltoztatása 

 Az irányító csapat tevékenysége a munkatársaktól elvárt 
viselkedés mintájává váljon 

6. Gyors győzelmek kivívása 
 

 Látványos teljesítményjavulások, „győzelmek” 
tervezése 

 A győzelmeket kivívó munkatársak nyilvános 
elismerése, megjutalmazása 

7. Az eredmények 
megszilárdítása és további 
változások elérése 

 

 A megszilárdult bizalom kihasználása az átalakítás 
jövőképével össze nem illő rendszerek, struktúrák és 
politika megváltoztatására 

 A változtatás jövőképének megvalósítására alkalmas 
emberek felvétele, előléptetése és jutalmazása 

 A folyamat megerősítése új projektekkel és 
közreműködőkkel 

8. Az új megoldások 
meggyökereztetése a 
kultúrában 

 

 Jobb teljesítmény elérése vevőközpontú és a 
teljesítményre összpontosító magatartással, az irányítás 
javításával és hatékonyabb menedzseléssel 

 A vezetők továbbképzése és a vezetői utódlás 
biztosítása 

Forrás: Kotter, 1999 alapján saját szerkesztés 
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A regionális menedzser munkakörnyezetében jelentkező gyors változások miatt ismerni kell a 
változásmenedzsment módszereket (lásd 1. Szövegbox), mivel legfontosabb feladata adekvát 
szervezeti válaszok folyamatos kidolgozása változó környezetben. Emellett lényeges a stabilitás 
és biztonság feltételeinek menedzselése, valamint a kommunikációs, csoportmunka és kreativitás 
képességek fejlesztése, beépítése a munkafolyamatokba. A regionális menedzsmentnek 
alkalmazkodni kell tradicionális szervezeti keretek feloldódásához. A munkafolyamatok alapelve 
hálózati együttműködések kialakítása különböző szinteken, illetve a differenciált, sokoldalú 
kommunikáció (nyelvi, interkulturális, interdiszciplináris) kialakítása. Ugyanakkor fontos a 
folyamatok lehatárolása, képesnek lenni a határvonalak újradefiniálására, a szervezeti, új 
működési keretek és identitás kidolgozására, megvalósítására. 

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a regionális menedzser négy meghatározó 
tevékenységi körben dolgozik: az informálás, tanácsadás, projektszervezés és projektfejlesztés, 
illetve a menedzsment területén. Ezekhez a tevékenységi körökhöz tartozó feladatokat a 6. 
táblázat mutatja be. 

6. táblázat: A regionális menedzser tipikus tevékenységei 

Tevékenységi terület Feladatkör 

Informálás  felvilágosítás, megkeresések megválaszolása 

 rendezvényszervezés, pl. tanulmányutak 

 publikációk megjelentetése, kapcsolattartás médiák képviselőivel 

 projektkoordináció, megvalósítás felelőse  
Tanácsadás, 
moderáció, felügyelet  

 kapcsolatfelvétel 

 folyamat tanácsadás 

 az információáramlás irányítása 

 szaktanácsadás, szakmai tanácsadók közvetítése 

 továbbképzés 

 tulajdonosokkal, partnerekkel, munkacsoportokkal való 
kommunikáció 

 konfliktusok megelőzése regionális érdekcsoportok között  
(pl. mezőgazdaság, természetvédelem, területvédelem politika)  

Projektszervezés, 

projektfejlesztés  

 szereplők aktivizálása, összekapcsolása 

 folyamatok moderálása 

 projektgazda szerep átvétele 

 erőforrások biztosítása 

 feladatok, munkák egyeztetése a tulajdonosokkal, partnerekkel 

 érdekes ötletek felkarolása, különböző javaslatok, nézetek egységes 
koncepcióba rendezése, közvetítés a szervezet és a társadalom között 

 intelligens koordináció a regionális gazdaság és klaszterek fejlődése 
érdekében 

 szakterület-specifikus fejlesztési koncepciók kidolgozása  
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Menedzsment   jövőkép és stratégiai célok meghatározása 

 stratégiakészítés 

 hálózatok fejlesztése (hálózatmenedzsment) 

 települése közötti együttműködések javítása 

 tudásmenedzsment, az információ rendszerezése  

 PR tevékenység és közszereplés 

Forrás: Heintel, 2005 

 

3.4. Valódi menedzser-e a regionális menedzser? 

A regionális menedzser munkakörnyezetének, sokrétű feladat- és tevékenységi köreinek 
áttekintését követően felvetődik a kérdés, hogy egy ennyire komplex feladathalmazt lehet-e 
egyáltalán menedzserként menedzselni? Menedzser-e vajon a regionális menedzser? Mielőtt ezt 
megválaszolnánk, érdemes feltenni egy ezzel összefüggő kérdést is feltenni, nevezetesen, hogy 
lehet-e egy régiót, egy területi egységet menedzselni? Azért izgalmas ez a kérdés, mert amíg 
egy vállalkozás jól lehatárolható, vannak tulajdonosai, alapvető motivációja az értékteremtés és a 
részvényesi, tulajdonosi érték növelése, versenyképességének növelése, fenntartása. Világos a 
vállalkozások működésének és menedzselésének alapvető célja, ami nem más, mint profitszerzés. 
Egy régió vagy más területi egység esetében azonban ez a cél nem is értelmezhető, mivel a régió 
sokkal komplexebb, összetettebb egység, mint egy vállalkozás. Valójában nem is beszélhetünk 
egy jól körülhatárolható szervezetről. 

A közszolgálati és a vállalati menedzsmentben közös, hogy mindkettő a komplex 
összefüggések egyszerű és érthető formában való közlését, a komplexitás csökkentését célozza. A 
menedzsment valójában gyakorlati és projektorientált tevékenységet takar, aminek fókuszában a 
projekt- és innovációmenedzsment áll, hiszen nem elég a feladatokat jól megoldani, hanem 
azokat mindig jobban kell kivitelezni, így az újítás is nagyon fontos eleme a menedzsment 
munkának. Fontos szempont az is, hogy a menedzsment ne törekedjen mindenáron, költségeket 
nem kímélve a „tökéletes” megoldásra, a perfekcionizmusra. A feladatok tömege és komplexitása 
miatt gyakran kompromisszumokra van szükség, meg kell találni és elfogadni az „optimális” 
helyett „elfogadható” megoldásokat, nem célszerű még egyszer annyit valamire elkölteni, ami 
már 90-95%-ban megfelelő. Nagy súlya van a menedzsmentnek és a személyiségjellemzőknek 
ennek belátásában, hiszen a legfontosabb, hogy a feladatokat meg kell valósítani a tapasztalatok, 
és egyszerűsítő eljárások segítségével. 

Kotter (1999) változások menedzselését fókuszba állító művét segítségül hívva, az alábbiak 
szerint lehet összegezni az irányítás („leadership”), azaz a vezető feladatait, amelyek jelentősen 
eltérnek a menedzser tevékenységeitől. A vezető („leader”) feladata: 

 az irányvonal kijelölése, a szervezet jövőképének kialakítása, stratégiák kidolgozása; 
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 az emberek megnyerése, a jövőkép kommunikálása csapatoknak, csoportoknak, akik 
megértik és megvalósítják a jövőképet, stratégiát; 

 motiválás és lelkesedés felkeltése, az emberek mozgósítása. 

Ezzel szemben vagy inkább a vezető tevékenységét egészíti ki a menedzser feladatköre, ami 
sokkal operatívabb. A tervezés, költségvetés-készítés során a menedzser feladata a részletes 
tennivalók, ütemtervek meghatározása, az erőforrások allokálása, és a feladatok szétosztása. A 
szervezés és a munkaerő biztosítása során fontos, hogy a tervhez igazodó struktúrát alakítson ki, 
képes legyen a feladatok és hatáskörök átruházására és delegálására, valamint a tevékenységek 
előrehaladását értékelő monitoring rendszer kialakítására és működtetésére. A változások 
előidézése, a vevők igényeit kielégítő új termékek, szolgáltatások bevezetése, illetve a 
munkafolyamatok átszervezése és folyamatos javítása mellett a menedzser munkakörébe tartozik 
az ellenőrzés és problémamegoldás is. Ez egyrészt az eredmények, problémák figyelemmel 
kísérését, az eltérések megállapítását jelenti, másrészt a feltárt problémák megoldásához 
szükséges tervező és szervező munka elvégzését takarja. 

Természetesen a regionális menedzselési feladatokat nem úgy kell elképzelni, mint a top-
menedzsment, a régió irányításában részt vevő testületek, grémiumok (pl. regionális fejlesztési 
tanács) által hozott döntések hatalmi eszközökkel történő végrehajtását. Éppen ellenkezőleg, a 
regionális szereplőkkel való együttműködésben megvalósítani a fejlesztési koncepciók 
célkitűzéseit, új fejlesztési ötleteket generálni és segíteni a régió, mint „vállalkozás” sikeres 
pozícionálását a régiók versenyében. Emellett a regionális menedzsmentnek folyamatosan arra 
kell törekedni, hogy bővítse, szélesítse a kapcsolati hálózatát és eredményesen végezze 
nyilvánossági és kommunikációs feladatait (Heintel, 2005).  

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a regionális menedzser tevékenysége mindazokat a 
feladatokat magában foglalja, amit a regionális fejlesztés mindennapjai megkövetelnek. A 
fejezetben említett tipikus tevékenységek a gyakorlati és projekt-orientált munkát 
(projektkompetencia), aktív kommunikációt és információs tevékenységet (tudáskompetencia), 
valamint hálózati együttműködésen (sok esetben határon átnyúló) alapuló cselekvést (szociális 
kompetencia) igényelnek. A többszintű irányítás koncepciójának összefüggésében a regionális 
menedzser lényeges szerepet tölt be a regionális irányítás és intézményrendszer részeként. A 
regionális menedzsment szerepe jelentősen különbözik az Európai Unió régióban, de ugyanez a 
sokszínűség figyelhető meg az országon belüli regionális menedzsmentek között. Erre az a 
magyarázat, hogy a regionális menedzsment feladatkörét és eredményeit alapvetően befolyásolja, 
a vállalati csúcsmenedzserekhez hasonlóan, a terület menedzser személyisége és elkötelezettsége. 
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4. Tanulásorientált regionális menedzsment 

A fejezet tartalma: 

 Tanulásorientáció a regionális fejlesztésben. 

 A tanulási folyamat és a tanulószervezet sajátosságai. 

 A regionális menedzsment kompetencia szintjei. 

 

4.1. Tanulásorientáció a regionális fejlesztésben 

A regionális irányítás 2. fejezetben bemutatott peremfeltételei alapján adódik a kérdés, hogyan 
lehet változásokat elindítani az új típusú irányítási módok megvalósítása érdekében, illetve 
hogyan lehet a tanulást, mint a lehetséges változtatások kiindulópontját fókuszba állítani és 
kollektív tevékenységekre bíztatni a területi szereplőket. Már a regionális menedzser feladatköre 
és tevékenységei is új típusú tanulási módokat igényelnek. A tanulásorientáció fogalma valójában 
a regionális fejlesztési intézkedések és magának az intézményrendszernek a változtatási és 
innovációsképességére vonatkozik. Ez egyrészről a regionális fejlesztési folyamatokban való 
aktív részvételt, kezdeményezést foglalja magában, másrészről pedig a változtatásra vonatkozó 
motivációs készséget jelenti. Ebben az értelemben a tanulást, olyan orientációs iránynak, illetve 
orientációs segítségnek tekinthetjük, ami a régió stratégiai irányultságát erősíti és profiljának, 
prioritásainak a kialakítását szolgálja (Heintel, 2005).  

A regionális irányítás komplex rendszerében jelentős változások mentek végbe, sőt napjainkban 
is folyamatban vannak olyan változások (pl. új fejlesztési prioritások, új feladatok), amelyek 
komoly kihívásokat jelentenek az intézmények és azok menedzsmentje számára. A tanulás fontos 
eszköz és egyben lehetőség is a különböző területi szinteken, a különböző irányítási logikák 
mentén dolgozó szervezetek számára, amelyek sok esetben párhuzamosan, jobb esetben egymás 
munkáját kiegészítve tevékenykednek a regionális fejlődés érdekében.  

Heintel (2005) bemutatja, hogy a regionális fejlődés napjainkban egyre jobban függ a regionális 
menedzsment, az intézmények cselekvő- és tanulási képességétől, mint az egyes munkavállaló 
képzettségétől. Ebben a szférában is egyre gyakrabban merül fel ugyanis az igény az eredmények 
és azok minőségének értékelésére, ami folyamatos innovációra és tanulásra készteti a regionális 
szereplőket. A regionális menedzsment csak úgy tud megfelelni ezeknek a kihívásoknak, hogyha 
hagyományos infrastruktúra- és humánerőforrás-fejlesztő funkciói mellett egyre nagyobb részt 
vállal az információ- és technológiatranszferből és a korábbinál sokkal intenzívebb 
kommunikációs folyamatokat és csatornákat alakít ki a területi szereplőkkel. A tanulásorientáció 
a regionális fejlesztésben nagyon szoros összefüggésben áll tehát a regionális innovációkkal és a 
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szerkezeti változásokkal. A regionális szintű humánerőforrás-fejlesztés egyértelműen erősíti a 
területi szereplők képességét az 1. fejezetben bemutatott területi irányítás-vezetés rendszerének 
kiépítésében.  

A tanulásorientált regionális fejlesztéshez alkalmazható elméleteket és módszereket a 6. ábra 
mutatja be. A regionális fejlesztések mögötti tanulási folyamatoknak lehet külső (exogén) és 
belső (endogén) motivációja. A külső alkalmazkodási kényszer, versenyhelyzet illetve a 
hatékonyságnövelés által motivált fejlesztéseket exogénnek tekintjük, míg az új tevékenységek 
indítása miatt kezdeményezett telephelyfejlesztést vagy a képzettség fejlesztését, a 
tanfolyamokon való részvételt belső, endogén motivációjúnak tekintjük.  

 

6. ábra: Tanulásorientáció a regionális fejlesztésekben 

 

Forrás: Heintel, 2005, 127.  

A tanuláselméleti összefüggések részletes ismertetése nem tárgya a jegyzetnek, de a tanulás 
különböző típusainak és szintjeinek az áttekintése hasznos a regionális menedzsment számára. A 
tanulás első szintjének az alapját a tudás és a tevékenységek megváltoztatása jelenti, ami a 
rutintevékenységek és feladatok ismétléséből való tanulást jelenti. Az erre épülő második szintű 
tanulás már a környezet, a háttér miatti módosuló tevékenységekből adódó lehetőségek 
felismerését, a tevékenységek ebből fakadó módosítását takarja. A legmagasabb, harmadik 
szintű tanulásról akkor van szó, amikor az előző tanulási formákra, tapasztalatainkra építkezve, 
rákérdezünk az azonosított ellentmondásokra, azoknak utánamegyünk és megváltoztatjuk 
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hozzáállásunkat, valamint képesek vagyunk az adott környezet átformálására, megváltoztatására 
(Heintel, 2005).  

A tanulásorientáció fejlesztéséhez alkalmazott módszerek (a 6. ábra jobb oldali oszlopa) között 
szereplő megtalálható kognitív módszer feltárja a logikai láncot és a tanulás elméletét használva 
kialakít egy újfajta látásmódot, szemléletet. A szisztematikus módszerek segítenek különböző 
javaslatok, koncepciók kidolgozásában úgy, hogy az azokkal kapcsolatos vélemények, 
pontosítások összegyűjtése után újabb, módosított javaslatok készülnek (pl. Delphi módszer 
segítségével) és az eljárás mindaddig folytatódik, amíg közös megegyezés ki nem alakul. A 
szociális kommunikációs módszerek lényege a kontaktuskeresés, az érdekérvényesítés (segítés, 
együttműködés, vezetés, versengés), rangsorkezelés és a szociális tanulás-nevelés. Az 
egzisztenciális módszerek középpontjában a létre vonatkozó megismerés áll, amelynek során 
lényeges szerepe van a hangulati állapotnak, a megértésnek és a beszédnek. 

A tanulás minőségi szintjei közül első rangúnak tekintjük a megfigyelések alapján történő 
tanulást, ami azt feltételezi, hogy másodszor, sokadszor hatékonyabban oldjuk meg a 
feladatunkat és idővel eljuthatunk a tevékenységeink folyamatos javításához, ami az innovatív 
nagyvállalati működés jellemzője. A második rangú tanulás koncepciója szintén a 
megfigyelésre épül bizonyos elemzési céllal, például hogyan lehet hatékonyabban végrehajtani az 
adott feladatot. Ezzel szemben a harmadik rangú tanulás azt jelenti, hogy a regionális 
menedzsment aktív részt vállal a rutintevékenységek, irányítási módok megfigyelésében, az 
ellentmondások, problémák azonosításában és azok kiküszöbölésére javaslatokat tesz, ami a 
kollektív cselekvés kiindulópontját jelenti (7. ábra). 

 

7. ábra: A tanulás minőségi szintjei 

 

Forrás: Heintel, 2005, 129.  
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A tanulásorientált regionális fejlesztés célja tudástranszfer megvalósítása  

 a politikai, azaz az irányítási szint 

 a tudományos, azaz az elméleti szint és  

 a regionális aktorok, azaz a gyakorlati szint között. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy meg kell találni a módját és formáját annak, hogyan tudják 
valóban befolyásolni és formálni a regionális aktorok közös ötleteikkel, javaslataikkal és közösen 
vázolt jövőképpel a regionális irányítást. A regionális fejlesztések során alkalmazott 
tanulásorientáció együtt jár a regionális összefüggések, problémák és beavatkozási igények, ill. 
perspektívák kommunikációjával és a visszajelzések kezelésével, amit az alábbiak szerint 
jellemezhetünk (Heintel 2005, 133): 

 „alapját a kollektív megértés jelenti: információcsere, közös jövőképalkotás, részvétel; 

 regionális szinten a gazdasági struktúraváltás kiindulópontja lehet; 

 különböző szintek közötti zajlik: regionális aktorok, intermedier intézmények és irányítási 
szintek között; 

 exogén és endogén tényezők motiválják; 

 a tanulás különböző szintjei és formái párhuzamosan futnak; 

 a regionális fejlesztések integratív része; 

 különböző intézmények, kontextustól függően érintettek; 

 támogatja a regionális potenciál bővülését; 

 a regionális irányítás (governance) bázisát alkotja”. 

 

4.2. A tanulási folyamat és a tanulószervezet sajátosságai 

A tanulási folyamatok regionális fejlesztésben játszott szerepének áttekintését követően lényeges 
megismerkedni a tanulási folyamatoknak a sajátosságaival is, amelyeknek legfontosabb célja, 
munkára fogni a szervezeten belül elérhető tudást, mozgósítani a megosztott, vagy rejtett tudást. 
Tudásról beszélünk, ami a tudásmenedzsment egyik legelfogadottabb szerzőpárosa szerint úgy 
határozhatunk meg, mint „… körülhatárolt tapasztalatok, értékek és kontextuális információk 
heterogén és folyton változó keveréke; szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok, 
információk elbírálásához és elsajátításához, s a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és 
hasznosul…” (Davenport–Prusak 2001, 21). 

Ha jellemezni szeretnénk a tudást, annak számos tulajdonságát adhatjuk meg: 
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 nehéz megfogalmazni, szavakba önteni; 

 akció-, tettorientált; 

 szabályok, automatizmusok segítik; 

 folyamatosan változik, mivel az ember állandóan tanul; 

 szállítható; 

 használata során felértékelődik; 

 nehezen másolható, reprodukálható; 

 értéke relatív, függ a környezetétől; 

 a tudásnak, ismereteknek van piaca (eladó, vevő, stb.); 

 használata során gyarapszik, bővül; 

Még mielőtt továbblépünk, meg kell határozni a különböző tudás típusokat, amelyek az alábbi 
három kategóriába sorolhatók: 

 explicit tudás: leírható és közvetlenül átadható, (pl.: adatbázisok, könyvek); 

 tacit (rejtett) tudás: személyhez kötött és nem, vagy korlátozottan átadható, pl. készségek, 
cselekvési minták, tapasztalat; 

 szervezeti tudás: egyéni tudás és egyének közötti kapcsolatrendszer. 

Az egyéni tanulási folyamatot olyan értékteremtő folyamatnak tekinthetjük, aminek 
kiindulópontja az adat, ami feldolgozás során információvá alakul. A megértés, végiggondolás 
során az információ beépül fogalmi rendszerünkbe, amit később tapasztalataink és ismereteink 
felhasználásával egy adott környezetben hasznosítunk. Tudásunk segítségével végezzünk 
munkánkat, aminek eredményeképpen újabb adatok keletkeznek és így zárul a hurok, ami több 
ciklusok keresztül kialakuló folyamattá, tanulássá alakul (Bencsik 2009, 28). 
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8. ábra: A tanulási folyamat 

 

Forrás: Bencsik, 2009, 28.  

 

A tanulószervezetre terelve a figyelmet, akkor tekinthetünk egy szervezetet tanulószervezetnek, 
ha képes a tudást i) létrehozni, ii) megszerezni, iii) tudást terjeszteni a szervezetben és iv) a 
magatartását megváltoztatni az új felismerések és tapasztalások alapján. Bencsik (2009) a 
tudásmenedzsment emberi oldaláról írott könyvében a tanulószervezetet az alábbiak szerint 
jellemzi: 

 külső és belső nyitottság; 

 támogató; 

 bizalmon alapuló kultúra; 

 folyamatos fejlesztés; 

 innovativitás; 

 flexibilitás; 

 adaptivitás; 

 változás; 

 részvételen alapuló döntéshozatal; 

 lapos hierarchia; 

 rotáció; 

 képzés, tréningek. 

A tanulószervezet alapvető képességei közé tartozik a szisztematikus problémamegoldás: adatok 
gyűjtése, elemzése, problémák feltárása, megértése. A kísérletezés éppúgy, ami magában foglalja 
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a tudás keresését és tesztelését, illetve a saját tapasztalatokból, kudarcokból és sikerekből való 
tanulási lehetőségeket. Szintén fontos jellemzője a tanulószervezetnek a mások tapasztalataiból 
való tanulás, a megszerzett tudás megosztás, elérhetővé tétele, röviden a tudás terjesztése is. 

Bencsik (2009) a tanulószervezet stratégiáit négy kategóriát különböztet meg: az információs 
rendszerek fejlesztését, a szellemi tulajdon védelmét és hasznosítását, az egyedi tanulást, illetve a 
szervezeti tanulást fókuszba állító stratégiát (7. táblázat).  

7. táblázat: A tanulószervezet stratégiái 

 Információ 
rendszerek 

Szellemi 
tulajdon 

Egyedi  
tanulás 

Szervezeti 
tanulás 

Elvi alap A vezetés 
segítése  

A szervezet 
vagyona  

A színvonal 
emelése  

Felkészítés a 
jövő változásaira  

A törekvése 
középpontja 

Adatok, 
információk  

Értékesíthető 
szellemi vagyon  

Értékesebb 
humán tőke  

Társadalmi tőke  

Cél Vezetői döntések 
alátámasztása  

Nyereségszerzés  Emeltebb szintű 
humán tőke  

Csoportos 
tökéletesedés  

Módszerek Adatok, infók 
szerzése, 
tárolása, 
alkalmazása, 
fejlesztése  

Licenciák 
értékesítése  

Tréningek  Team munka, 
szervezet- és 
minőségfejlesztés 

Eredményesség 
mérése 

Infók 
alkalmazásának 
elterjedése  

Többlet-
jövedelem  

Résztvevők 
előmenetele  

Ciklusidők és 
költségek 
csökkentése  

A szervezeti 
kultúra jellege 

Élenjáró 
számítástechnika  

Nyereség-
termelő 
képességek 
tulajdona  

Tudásszomj  Felkészülés a 
változásokra  

Forrás: Bencsik, 2009, 37.  

 

4.3. A regionális menedzsment kompetencia szintjei 

A regionális menedzsmentre vonatkoztatva a tanulószervezetek stratégiáit, azt mondhatjuk, hogy 
a tanulás egyfajta orientációs segítséget nyújt úgy az egyének, mint a regionális intézmények 
számára. Az egyéni tanulás legegyszerűbben képzések formájában valósítható meg, a kollektív 
vagy csoportos tanulás projektekben való részvétellel, míg a szervezeti tanulás olyan kultúra 
kialakításával segíthető elő, ami támogatja a tapasztalatokból, a hibákból való tanulást és arra 
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ösztönöz, hogy a folyamatokat, tevékenységeket egyre jobb minőségben hajtsák végre a 
munkatársak.  

Ahogy az előző fejezetekben láttuk, meglehetősen komplex erőtérben kell dolgozni a regionális 
menedzsmentnek, több területi szinten lévő és különböző fajsúlyú szereplőhöz igazodva, azokkal 
együttműködve kifejteni hatását. Heintel (2005) vizsgálatai alapján a regionális menedzsmentnek 
rendelkezni kell az alábbi három kompetenciával, amelyek megléte jelenti a regionális menedzser 
alkalmasságának feltételét:  

 projekt kompetencia; 

 tudáskompetencia és 

 szociális kompetencia. 

Ezek a kompetencia területek szoros összefüggésben állnak egymással és mindegyik 
meghatározó szerepet tölt be a regionális menedzser munkájának eredményességében. Az 
alábbiakban összefoglalóan bemutatjuk a három kompetencia lényeges jellemzőit, amelyek 
azután a következő fejezetekben kerülnek részletesen kifejtésre. 

 

4.3.1. Projekt kompetencia 

A projekt kompetencia, a projektmunka a regionális menedzser alaptevékenységei közé tartozik, 
mint például a regionális infrastruktúra fejlesztése, innovatív minta projektek kivitelezése (9. 
ábra). A projektmunka és az azzal kapcsolatos kompetenciák legfontosabb eleme, hogy a 
regionális menedzsment  

i) ismerje és alkalmazni tudja a projekttervezés eszközeit és módszereit,  

ii) képes legyen a projekteket eredményesen irányítani és vezetni, teamben dolgozni, teamek 
munkáját irányítani, egymástól és a hibákból tanulni, a projekteket felügyelni, 
kontrollálni, illetve  

iii) fel tudja állítani a feladathoz illeszkedő projektszervezetet és menedzselni tudja a 
konfliktusokat.  
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9. ábra: A projekt kompetencia elemei, eszközei 

 

Forrás: Heintel, 2005, 137.  

A projektkompetencia építésének egyik legfontosabb tényezője a másoktól való tanulás, illetve a 
hibákból történő tanulás. Konfliktusok is gyakran kialakulhatnak a projektek során, így a 
menedzsmentnek nagy hangsúlyt kell fektetni a csapat tagjai, a megvalósítók, megbízók és más 
érintettek között kialakuló nézetkülönbségek, eltérő érdekek és megoldási módok közül az 
optimális megoldás megtalálásában. Ugyanígy fontos a projekt és a régió szempontjainak, az 
összefüggések és az érdekkülönbségek azonosítása és azok menedzselése. Nagyon fontos a 
regionális menedzsment megfelelő kommunikációs tevékenysége a projekt minden szakaszában, 
hiszen másra kíváncsiak az érdekeltek, érintettek a projekt indításakor, a megvalósítás és az 
eredmények elérése során. A projektkompetenciákat más régiókkal és intézményekkel való 
tapasztalatcsere is növelheti, hasznosak a „jó gyakorlatok”.  

4.3.2. Tudáskompetencia 

Amíg a projektek konkrétnak és megfoghatónak tűnnek, így az ezzel összefüggő 
projektkompetencia is tanulható, addig a tudás- és szociális kompetenciák fejlesztése komoly 
kihívás elé állítja a tanulásorientált regionális fejlesztést. Alapvetően a tudáskompetencia 
esetében arról van szó, hogyan lehet a kognitív, nehezen kitapintható tartalmakat tudássá 
alakítani. Ebből következően a feladat a régióval, projektekkel kapcsolatos, valamint általános 
menedzsment ismeretek, kognitív tartalmak tudássá szervezése, azok felhasználása a 
területfejlesztés érdekében.  

Nagyon lényeges eleme a tudáskompetencia építésének az összefüggések, célok és megoldási 
módok ismerete, vagyis a „hogyan jutok A-ból B-be?” típusú kérdések megválaszolása, a 
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jelenből a (vágyott) jövő felé történő elmozdulás menedzselése. Ebben a folyamatban központi 
szerepet játszanak a tapasztalatok, a „láthatatlan tudás” (tacit vagy rejtett tudás) láthatóvá tétele 
és hasznosítása. A tradíciók, hagyományok, kulturális eltérések, de gazdasági fejlettség is 
alapvetően meghatározza a régiók kreativitását, az innovatív miliő kialakulásának lehetőségét. A 
kreatív régiók intézményeiben gyakori a tudás kombinációja, az eddig különálló területek 
összekapcsolása, ami szinergikus hatásokat vált ki és fokozza az innovációs teljesítményeket. 
Végezetül azt is meg kell jegyezni, hogy a regionális tudásbázisok (pl. kutatóintézetekben, 
egyetemeken, illetve a vállalkozásokban megtestesülő tudás) használata és építése függ a 
regionális aktorok viselkedésmódjától, értékrendjétől és vitakultúrájától, valamint a 
tudásinfrastruktúra fejlettségi szintjétől, az intézmények között kapcsolatok sűrűségétől és 
intenzitásától is. 

Heintel (2005) alapján a tudáskompetencia építése az alábbi gyakorlati feladatokat foglalja 
magában: 

 a tudásvagyon dokumentálása és rendszerezése; 

 a rendelkezésre álló információ célzott értékelése; 

 a komplexitás csökkentése, „koordinált tudás”; 

 tanulás más régiók tapasztalatából; 

 önértékelés és 

 a részvételi folyamatok irányítása, a regionális erőforrások optimalizálása. 

4.3.3. Szociális kompetencia 

A szociális kompetencia ritkán kerül szóba, leginkább a TARTALOM (projektek, koncepciók, 
stratégiák) kap hangsúlyt, valamint a FORMA (feltételek, környezet, adaptálás), illetve „jó 
gyakorlatok” vagy „best practice”-k. A szociális kompetenciát azonban nem szabad alulbecsülni, 
hiszen az előfeltétele a tudás- és projektkompetenciának. Nagy a regionális menedzser 
felelőssége, mivel neki kell dönteni többek között a következő kérdésekről: 

 Miként kezeli a területi szereplőket, hogyan működik együtt a regionális intézményekkel, 
döntéshozókkal? 

 Hogyan érti meg a különböző érdekcsoportokat? 

 Képes-e megfelelő személyes („face-to-face”) kommunikációra, konszenzusra? 

 Együttműködések fenntartására és a kapcsolatok ápolására, építésére? 

Daniel Goleman (2003) érzelmi intelligenciáról írott nagysikerű kötetében kiemeli, hogy az ész 
mellett nagy szükség van a szívre, az empátiára, az érzelmek kezelésére, az 
alkalmazkodóképességre, kezdeményezőkészségre vagy éppen a mások meggyőzésének 
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képességére is, ha sikerek akarunk elérni. Ez még fokozottabban igaz a vezetőkre, mert valójában 
az érzelmi intelligencia, szociális kompetenciáink határozzák meg, hogy mennyire tudjuk 
elsajátítani mindazokat a gyakorlati készségeket, ami a kiválósághoz vezet. A szociális 
kompetenciák között különöse figyelmet kell szentelni az alábbiaknak: 

 empátia: figyelem az emberek érzéseire, szükségleteire, ami magában foglalja a mások 
megértését, mások fejlesztését, az ügyfélközpontúságot, a sokszínűség értékelését és a 
politikai tudatosságot; 

 társas készségek: képesség az együttműködésre és befolyásolására, beleértve 
kommunikációt, konfliktusok kezelését, magát a vezetést, a változások katalizálását, 
kapcsolatépítést, együttműködést és a csapatszellemet. 

A személyiségfejlesztés kérdései nem tartoznak a jegyzet témakörébe, azonban a regionális 
menedzsment tevékenységével összhangban fel kell hívni a figyelmet a szociális kompetencia 
fejlesztésének gyakorlati feladataira, amelyek az alábbiak: 

 team munka, teamek felügyelete; 

 tanulócsoportok felállítása; 

 konfliktuskezelési tréning, konfliktus megelőzési gyakorlatok; 

 értékelések; 

 szerep- és fogalommagyarázatok, munkaköri leírások, folyamatok; 

 saját munkával összefüggő tanulási lehetőségei; 

 interkulturális együttműködések, „diversity management”. 
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5. Projektmenedzsment alapok  

A fejezet tartalma: 

 Politikák, programok és projektek közötti összefüggések. 

 A projektmenedzsment feladatai és a projektciklus. 

 A projektciklus szakaszai. 

 

5.1. Politikák, programok és projektek közötti összefüggések 

A regionális menedzsment, a regionális menedzser és munkatársai alapvetően valamilyen 
politika, stratégia megvalósítása érdekében tevékenykedik, azonban mindennapjaikat különböző 
projektek töltik ki. Mielőtt a projektek és azok menedzselésének kérdéseivel behatóbban 
foglalkoznánk, célszerű megnézni a címben szereplő három fogalom egymáshoz való viszonyát 
és tartalmát. A közszférában megvalósított projektek alapját minden esetben valamilyen politikai 
célkitűzés jelenti, amelyet valamely minisztérium vagy éppen az Európai Bizottság egyik 
igazgatósága határoz meg. Annak érdekében, hogy ezek a politikai célok megvalósuljanak, 
valamely állami ügynökség megfogalmazza azokat a célokat és beavatkozási területeket, amelyek 
szükségesek a politikai célok eléréséhez, megvalósításához.  

A politikák és a programok egymásra épülésének szemléletes példája a 2000. év elején 
megfogalmazott „lisszaboni stratégia”, ami annak a politikai törekvésnek az érdekében született, 
hogy az Európai Unió „a világ legversenyképesebb gazdasága legyen 2010-ig”. Számos program 
került meghirdetésre, aminek keretében több ezer, jelentős költségvetéssel támogatott projekt lett 
kidolgozva, segítve a politikai célok megvalósítását. A 3%-os GDP arányos kutatás-fejlesztési 
ráfordításokat uniós átlagban azonban ennek ellenére nem sikerült elérni, de az ügy fontossága 
miatt egy újabb politikai célkitűzést fogadtak el a tagállamok 2010-ben és az Unió immár egy 
újabb 10 éves távlatban kívánja megvalósítani az „innovációs uniót”. A példában szereplő magas 
szintű célok megvalósítása érdekében különböző szakterületeken, pl. a távközlésben, 
informatikában, anyagtudományban vagy éppen az innovatív kisvállalkozások fejlesztésére 
vonatkozóan kerültek kidolgozásra költségvetéssel és időbeli korlátozással programok. 

Jól mutatja a fenti példa, hogy egy program széles területet fog át, amihez költségvetést 
rendelnek és megjelenik a programok időkorlátja is. A program mélysége, terjedelme attól függ, 
hogyan definiálják, húzzák meg a program határait a felelős hatóságok. Egy program lefedhet 
teljes ágazatokat, pl. egészségügy, emellett fókuszálhat az egészségügy egyik szegmensére, 
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például a járóbeteg ellátásra, de irányulhat egy-egy földrajzi térségre is. A politikák, programok 
és projektek általános kapcsolatát a 10. ábra mutatja be.  

10. ábra: Politikák, programok és projektek 

 

Forrás: PCM Guidelines, 2004, 9. alapján saját szerkesztés 

 

A programokkal kapcsolatosan meg kell még jegyezni, hogy azok különböző méretű és 
számosságú projektből állnak, amelyek a stratégiai cél, vállalkozások esetében pedig ezen 
túlmenően üzleti eredmények elérését szolgálják. A programok irányítását általában nagy 
tapasztalattal rendelkező programmenedzserek végzik. 

Ezt követően felmerül a kérdés, hogy mi tekintünk projektnek? A projekt olyan tevékenységek 
sorozata, amelyek célja meghatározott célok adott időkereten és pénzügyi korláton belül 
történő megvalósítása. A Project Management Institute úgy definiálja a projektet, mint 
„erőfeszítések időbeli sorozata, amelynek célja valamilyen egyedi termék vagy szolgáltatás 
létrehozása”. 

A projekteknek számos „kelléke” van, amelyek között ki kell emelni az alábbiakat (PCM 
Guidelines, 2004): 

 világosan meghatározott érintettek, ami magában foglalja a projekt elsődleges 
célcsoportját és a végső kedvezményezettek; 

 világosan definiált koordinációs, menedzsment és pénzügyi folyamatok; 

 olyan monitoring és értékelési rendszer, ami támogatja a megvalósítást, valamint 

 megfelelő szintű pénzügyi és gazdasági elemzések, amelyek bemutatják, hogy a projekt 
eredményei meghaladják a projekt költségeit. 
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Laurence J. Peter mondása jól kifejezi, hogy miért lényeges a projekt megfelelő előkészítése: „ha 
nem tudod merre mész, valószínűleg máshol kötsz ki”. Ennek alapján a projektek alábbi 
jellemzői a kritikusak:  

 specifikus cél elérése bizonyos specifikáció mellett; 

 meghatározott a kezdeti és befejezési időpontja; 

 költségvetési korlátja, előre definiált költségvetése van, pl. maximális összeg; 

 erőforrások használ fel (pl. pénz, emberek, eszközök), amelyek rendelkezésre állását 
biztosítani kell. 

Mindezek alapján össze lehet hasonlítani a programok és a projektek lényegesebb jellemzőit (8. 
táblázat). 

8. táblázat: A programok és a projektek összehasonlítása 

 Projekt Program 

Cél  eredmények, teljesítések 
elérése 

stratégiai változás elérése  

Jövőkép és stratégia  a projekt üzleti 
alkalmazásához 
kapcsolódik  

programok által valósul 
meg 

Üzleti előnyök  nem képezik a projekt 
részét  

nagyrészt a program révén 
jönnek létre 

Szervezeti változás  gyakran nem része a 
projektnek 

általában a program részét 
képezi 

Idő, költségek  az eset határozza meg és a 
projekt menedzseli  

a stratégia határozza meg a 
kereteit, le vannak bontva a 
programhoz tartozó 
projektekre  

Forrás: IPMA, 2006 alapján saját szerkesztés 

A projektek meghatározó jellemzője a projekt kezdeti és befejezési időpontjának rögzítése, 
mert egyes szervezeteknél vannak „soha véget nem érő” projektek, amelyekről senki sem tudja, 
hogy mikor kezdődött, mi volt a célja, stb., csak vannak, sőt sokan foglalkoznak azzal. Sőt, sok 
esetben az eredeti projekt csapat tagjai sincsenek már a cégnél. Ennek a 22-es csapdájának az 
elkerülése vonatkozó javaslat, hogy ha egy folyamat a cég működésének részévé vált vagy 
mindig annak része volt, például termékfejlesztés vagy az utalványozás, számlázás, akkor azokat 
a tevékenységhalmazokat nem kell projektnek tekinteni. 
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A projekt során valamilyen egyedi végterméknek, produktumnak, eredménynek kell 
létrejönni. Ezzel szemben a szervezeti, illetve vállalati működés jellemzője a folyamatosan 
ismétlődő tevékenység, amikor a cég ugyanazt a terméket állítja elő, illetve ugyanazt a 
szolgáltatást nyújtja ügyfeleinek. A projekt folyamat ugyanakkor következetesen végrehajtott, 
ismételhető eljárásokat foglal magában. Ilyen például a termékfejlesztés folyamata, vagy a 
költségek csökkentése, hatékony folyamatok kialakítása érdekében. 

További fontos ismérve a projekteknek, hogy jól definiált a céljuk. A célok hierarchiájával és a 
célok definiálásával a későbbiekben részletesen foglalkozunk, itt annyit állapítunk meg, hogy az 
elsődleges projektcélokat három komponens az idő, a költségek és a minőség határozza meg. Az 
eredmények eléréséhez két tényező változhat, de egyiknek állandónak kell maradni. Ezt a 
vállalatgazdaságtani alaptételt használják a hétköznapokban is, például kisebb kézműves 
üzletekben látható az alábbi felirat: „Gyorsan, pontosan és olcsón dolgozunk. Ezek közül Ön 
kettőt választhat…” Az elsődleges projekt célok lehetséges kombinációi közül mutat be néhányat 
a 11. ábra.  

11. ábra: Az elsődleges projektcélok kombinációi 

 

Forrás: Görög, 2003. 29.  

Miután megismertük a projektek fontosabb jellemzőit, csoportosítani tudjuk az egyes 
projekttípusokat. Általában a projektek jelenősen eltérnek egymástól a céljaik, hatókörük és 
méretük tekintetében. De szervezeti mérettől, sőt országtól függően is változik a projektek 
besorolása, mivel egy multinacionális vállaltnál egy kisebb projekt költségvetése is elérheti a pár 
millió vagy tíz millió forintot, ami egy kisvállalkozás esetében nem haladja meg a pár tíz vagy 
százezer forintot. Ugyanakkor ez az összeg is elérhetetlennek tűnhet például egy bangladesi 
induló vállalkozó számára. A projektek időtartamát tekintve beszélhetünk néhány hetes, hónapos, 
illetve nagyméretű projektek esetében egy-két éves lefutású projektekről. 
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Görög Mihály (2003) projektmenedzsmentről írott könyvében különböző projekttipológiákat 
ismertet, ami szerint vannak: 

 kismértékű változást előidéző (derivatív) projektek; 

 átütő (breakthrough) projektek; 

 programba illő (platform) projektek; 

 K+F projektek; 

 konkrét projektek; 

 véletlenszerű projektek, amelyek esetében a teljesítés során alakul ki a projekteredmény; 

 nyílt projektek, amelyeknek nincs rögzítve a projekteredménye. 

Emellett megkülönböztethetők: 

 műszaki, beruházási projektek, amelyek során műszaki paraméterekkel jellemezhető, 
leírható, fizikailag létező létesítmény jön létre; 

 kutatás-fejlesztési és innovációs projektek, amelyek sajátos logika mellett szerveződnek; 

 átalakulást menedzselő projektek; 

 válság- és csődmenedzselő projektek; 

 vezetői információs rendszerek és vállalatirányítási rendszerek létrehozására irányuló 
projektek; 

 környezetvédelmi, környezetgazdálkodási projektek. 

Meg kell említeni még az úgynevezett „mega projekteket”, amelyek nem csak egy gazdálkodó 
szervezethez kötődnek, általában multinacionális szintűek, nagyon jelentős a tőke- és 
humánerőforrás igényük, illetve igen nagy az időbeli vagy területi kiterjedésük (Görög, 2003). 

 

5.2. A projektmenedzsment feladatai és a projektciklus 

Görög (2003) meghatározása szerint a projektmenedzsment a vezetéstudomány önálló, független 
ága, amely egy „totális rendszerbe” integrálja azokat a technikákat, amelyek elősegítik a projekt 
céljainak hatékony és eredményes realizálását. Ezzel összefüggésben a projektmenedzsment 
tevékenységi körébe – a teljesség igénye nélkül – az alábbi feladatok tartoznak: 

1. Projektek tervezése, ami a projektvezető irányításával és a közreműködő szervezeti 
egységekkel együtt team munkában készül. A tervezés során ki kell választani a tervezési 
eljárást, meg kell határozni, illetve le kell határolni a projektet, illetve meg kell határozni 
és feltérképezni a projekttel megvalósítható elképzeléseket. 
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2. Projektek szervezése, ami magában foglalja a team építését és fejlesztését, majd a 
különböző teamek tevékenységének szervezését, összehangolását, illetve a konfliktusok 
kezelését.  

3. Projektek koordinálása, a kitűzött határidők betartása, az információáramlás biztosítása. 

4. Projektek irányítása, a munkálatok terv szerinti lebonyolítása. 

5. Projektek ellenőrzése, a projekt megvalósítását folyamatosan nyomon követő 
tevékenység.  

Amint a fejezet első részében bemutattuk, a projekt meghatározott célok elérése érdekében 
gondosan megtervezett, idő- és költség korláttal lehatárolt tevékenységsorozat, amelynek 
jellegzetes „életciklusa” van. Ezt a ciklust nevezzük projektciklusnak, ami a projektötlet 
felmerülésétől, a projekt megtervezésén és lebonyolításán keresztül a projekt megvalósulásáig, 
illetve az eredmények értékeléséig terjedő időszakot foglalja magában. A projektciklus olyan 
folyamat, amely biztosítja a különböző érintettek és érdekcsoportok véleményének megjelenítését 
és a szükséges információk rendelkezésre állását annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket 
lehessen hozni a projekt futamidejének kulcsfontosságú szakaszaiban. 

A projektciklus menedzselését hívjuk projektciklus menedzsmentnek, angolul Project Cycle 
Management (rövidítve PCM), ami az OECD támogatásával, az 1980-as évek második felében 
kidolgozott módszertani segédlet, egyfajta útmutató. Az Európai Bizottság segélyprogramjainak 
menedzselése során kezdte elsőként alkalmazni a módszert, ami széles körben elterjedt a 
regionális fejlesztési és más támogatási programok menedzselése során. Alkalmazásával, 
rendelkezésre bocsátásával a támogatási programok eredményességét kívánták fokozni, ugyanis a 
segélyprogramok értékelés sokszor azt állapította meg, hogy a kedvezményezettek olyan 
projekteket valósítottak meg, amelyek irrelevánsak, gyakran figyelmen kívül hagyták a projekt 
kockázatait és a hosszú távú fenntarthatóságot befolyásoló tényezőket. 

A PCM útmutató (PCM Guidelines, 2004: 1) úgy fogalmaz, „célja, hogy elősegítse az Európai 
Unió fejlesztési támogatásai minőségének javítását. A minőség elsősorban azt jelenti, hogy az 
Európai Unió által támogatott programok és projektek relevánsak, megvalósíthatók és 
eredményesek legyenek, ami magában foglalja azt is, hogy azok mennyire jól menedzseltek”. 

A projektciklus integrálja a projekt szakaszait és lehetővé teszi az egyes szakaszokban 
megfogalmazásra kerülő kritikus kérdések vizsgálatát egy olyan módszer által, ami biztosítja, 
hogy a projekt céljai és az elért eredmények fenntarthatóságához kapcsolódó kérdések a teljes 
ciklus alatt fókuszban maradjanak. Ugyanakkor a projektciklus módszertan nem bonyolult, jól 
átlátható és kiválóan alkalmazható egyszerűbb projektek esetében is. 

A projektciklus menedzsment alapelvei a következők (PCM Guidelines, 2004): 

 jól strukturált és megfelelő információn alapuló döntéshozatali eljárást biztosít a 
projektciklus szakaszainak következetes betartása; 
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 a részvétel biztosítása, a projektciklus kulcsfontosságú szakaszaiban szervezett 
workshopok, egyeztetések, valamint a projekt céljainak a kedvezményezettek felé történő 
kommunikálása, a számukra nyújtott előnyök megfogalmazása; 

 fenntarthatósági szempontok figyelembevétele a projekttervezés során, a projekt által 
ígért előnyök tartós biztosítása érdekében; 

 integrált megközelítés, amely az egyes projektek céljait összekapcsolja az Európai 
Bizottság célkitűzéseivel és a partnerországon belüli nemzeti és ágazati célkitűzésekkel; 

 egységes problémakezelés a projekt teljes időtartama alatt. 

Ahogy említésre került a projektciklus fókuszában a minőség áll. Akkor tekinthetünk egy 
projektet magas minőségűnek, a társadalom, a közösség számára hasznosnak és közpénz 
elköltésére érdemesnek, ha az 

 fontos, releváns: a projekt képes demonstrálni, hogy magas prioritású célok megoldására 
vállalkozik; 

 megvalósítható: a projekt megfelelően definiált és fenntartható előnyöket nyújt a 
célcsoport számára; 

 eredményes: a projekt a céloknak megfelelően hozza a várt előnyöket és hasznot, illetve 
jól menedzselt. 

 

5.3. A projektciklus szakaszai 

A projektciklus egymásra épülő elemeiből, munkaszakaszokból egy jól strukturált döntéshozatali 
algoritmus alakítható ki. A ciklus valójában egy projektgenerálási „kényszerpályát” testesít meg, 
amelynek az egyes szakaszai egymásra épülnek, azaz az új szakaszhoz csak az előző szakasz 
teljesítése után lehet sikeresen hozzákezdeni. A „projektciklusban” az egyes munkaszakaszok, az 
óramutató járásával azonos irányban követik egymást. Az általános projektciklus öt szakaszból 
áll (12. ábra), amelyet az Európai Bizottság projektciklus menedzsment útmutatója (PCM Guide, 
2004) alapján ismertetünk. Ez kis mértékben eltér Kovács Katalin (2006) által szerkesztett, a 
köztisztviselők továbbképzéséhez készített projekttervezés és projektciklus-menedzsment 
ismeretek útmutatótól. Az eredeti módszertan ugyanis a projektciklus alábbi öt fázisát 
különbözteti meg: 

 programozás, 

 azonosítás és koncepcióalkotás, 

 tervezés és finanszírozás, 

 megvalósítás és 

 értékelés. 
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12. ábra: A projekt ciklus 

 

Forrás: PCM Guidelines, 2004, 16. alapján saját szerkesztés 

 

5.3.1. Programozás 

A programozás keretében kerül sor az országos vagy ágazati szintű elemzésekre, olyan 
problémák, korlátok és lehetőségek feltárása céljából, amelyek fejlesztési együttműködés tárgyát 
képezhetik. A program valójában egy fejlesztési koncepció, átfogó fejlesztési terv alapján 
kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és operatív program fázisokra épül. A 
programok projekteken keresztül valósulnak meg, amelyek kidolgozási folyamatát nevezzük 
programozásnak. 

A programozás során történik az együttműködés általános céljainak és az ágazati szintű 
prioritásainak meghatározása és egyeztetése, majd egy keretprogram kialakításán keresztül lehet 
kijelölni és előkészíteni a projekteket. A program, illetve a kapcsolódó projektek eredményessége 
és hatékonysága is nagyban függ az országok gazdasági és intézményrendszerétől, annak 
múltbeli tapasztalataitól, valamint a globális hatásoktól is (Kovács, 2006). 

A programozási folyamatnak3: 

 azonosítani kell a legfontosabb érintetteket, értékelni kell a szükségleteiket, igényeiket és 
kapacitásaikat; 

                                                 
3 A programozási folyamatnak összhangban kell lenni logikai keretrendszer (logframe) megközelítéssel, amelyről a 
8. fejezetben lesz szó részletesen. 
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 a prioritások, problémák, korlátok és lehetőségek azonosítása és elemzése; 

 a fejlesztési célok azonosítása, amelyek a problémákat, prioritásokat célozzák. 

 

5.3.2. Azonosítás, koncepcióalkotás 

A projektötletek azonosítása, meghatározása a koncepcióalkotás során történik. Ebben a 
szakaszban kerül sor a projektötlet programkeretbe való beillesztésre és elemzésére. A 
koncepcióalkotás sok érintett aktív közreműködését igényli, ami gyakran nem teljesül, például 
időhiányra, egyeztetési problémákra hivatkozva. Ugyan lelassítja a folyamatot, mégis lényeges a 
különböző érdekcsoportok és kedvezményezettek bevonása, a velük a projektcélokról való 
egyeztetés, amivel sok későbbi ráfordítást, energiát és kellemetlen tapasztalatot lehet 
megtakarítani. A projektciklus célja annak biztosítása, hogy a különböző érintettek is részt 
vegyenek a döntések előkészítésében annak érdekében, hogy a döntések megalapozottak 
legyenek, releváns és elégséges információn alapuljanak. 

Az azonosítás, koncepcióalkotás során a következő feladatokat kell elvégezni: 

 projektötletek azonosítása, amelyek összhangban állnak az Európai Unió, tagállamok, 
ágazati politikák, illetve akciótervek prioritásaival; 

 a projektötletek megfogalmazása, előzetes célok, azok relevanciájának és 
megvalósíthatóságának értékelése; 

 előzetes pénzügyi terv készítése; 

 pénzügyi döntésekhez információgyűjtés, a gazdasági, pénzügyi, környezeti, technikai és 
szociális fenntarthatóság elemzése; 

 döntés a következő lépésről. 

 

5.3.3. Tervezés és finanszírozás 

A tervezési szakasz során készülnek a projektkoncepcióhoz kapcsolódó megvalósíthatósági 
tanulmányok és operatív projekttervek. A projektterv részletes kidolgozása a kedvezményezettek 
és egyéb érintettek bevonásával történik. Miután elkészült a projektterv, következik a 
megvalósíthatóság és fenntarthatóság értékelése. Ennek a fázisnak meg kell válaszolni, hogy a 
projekt sikeres lesz-e, illetve képes lesz-e hosszú távú előnyöket biztosítani a kedvezményezettek 
számára? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását követően kell eldönteni, hogy érdemes-e 
részletes pénzügyi tervet készíteni, majd forrásokat biztosítani a projekt megvalósításához.  
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A tervezés egyik fontos feladata a projekt mérésére vonatkozó mutatók, indikátorok (hozam-, 
eredmény- és hatásmutatók meghatározása: 

 A hozammutató megmutatja, hogy a projekt megvalósításával mi lesz a hozzáadott érték 
az érintett vállalkozásban, településen vagy régióban. 

 Az eredménymutatók a projekt által generált közvetlen hatásokat mérik, például a 
projekt során mennyivel nő a település, régió foglalkoztatottsága, kutatás-fejlesztési 
ráfordítása. 

 A hatásmutatók a hosszabb távú hatások mérését szolgálják, jellemzően a projekt 
megvalósítását követően. 

 

5.3.4. Megvalósítás 

A projekt támogatásáról, finanszírozásáról szóló döntést, illetve szerződéskötést követően 
kerülhet sor a projekt megvalósításra, ami természetesen saját kockázatra korábban is 
megkezdhető. A megvalósítás során szükséges lehet alvállalkozói szerződések megkötésére, 
amelynek során tekintettel kell lenni a hatályos közbeszerzési szabályokra. A végrehajtás során a 
projekt irányítói folyamatos monitoring alapján értékelik, hogy a milyen a projekt előrehaladása, 
mennyiben tér el a tervektől, annak mi az oka, a projekt meg tudja-e valósítani a kitűzött célokat. 
Amennyiben szükséges, módosítani kell a projekt végrehajtását, hiszen sok esetben a projekt 
megtervezése több évvel is megelőzheti a projekt megvalósítását és az eltelt idő függvényében 
módosítani kell a fejlesztési irányt. A közfinanszírozású, különösen az Európai Uniós 
támogatással megvalósuló projektek esetén, bizonyos időközönként (általában félévente) 
előrehaladási jelentést kell készíteni a projektgazdának.  

A projektmenedzsment feladatai a megvalósítás során: 

 a projekt megvalósításának folyamatos nyomon követése, monitorozása; 

 szükséges beavatkozások, korrekciós intézkedések meghozatala; 

 elszámolások, beszámolók, projekt előrehaladási jelentések elkészítése; 

 források lehívása; 

 eredmények kommunikálása, érintettek tájékoztatása. 

A projektek megvalósítását egyfajta tanulási folyamatnak tekinthetjük, hiszen a folyamatos 
monitoring során össze kell hasonlítani a folyamatokat, elért eredményeket a tervekkel, majd 
ennek megfelelően korrigálni kell a projekt feladatok megvalósítását, sőt sok esetben újra kell 
tervezni a folyamatokat, hogy a kívánt eredményt elérjük (13. ábra).  
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13. ábra: Projekt megvalósítás, mint tanulási folyamat 

 

Forrás: PCM Guidelines, 2004 

 

5.3.5. Értékelés 

A projektértékelési szakaszban a finanszírozó, legyen az közintézmény vagy vállalkozás, a 
megvalósítóval közösen értékeli az elért eredményeket, majd levonják a tanulságokat, 
tapasztalatokat. Ezeket felhasználják a jövőbeni programok és projektek tervezéséhez.  

Az értékeléssel és a monitoring tevékenységgel a jegyzet 11. fejezete foglalkozik részletesen, itt 
elöljáróban az értékelés alábbi feladataira hívjuk fel a figyelmet: 

 az értékelést objektíven és rendszerszerűen kell elvégezni annak érdekében, hogy hiteles 
és hasznos információt nyújtson a projekt finanszírozójának; 

 az értékelés célja annak meghatározása, hogy teljesültek-e a projekt célkitűzései, az elért 
eredmények relevánsak-e, mit lehet mondani az eredmények hatékonyságáról, hatásáról 
és fenntarthatóságáról? 

 az értékelés tegye lehetővé a tapasztalatok beépítését, hasznosítását más programok és 
projektek számára. 
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6. Stratégiai projektmenedzsment 

A fejezet tartalma: 

 A stratégiai projektmenedzsment meghatározása és jellemzői. 

 Problémák a hagyományos projektmenedzsmenttel. 

 A stratégiai, taktikai és operatív (STO) megközelítés. 

 Projektmenedzsment folyamatok. 

 

6.1. Stratégiai projektmenedzsment vagy projektmenedzsment stratégia? 

Az előző fejezetben bemutattuk a projektmenedzsment és a projektciklushoz tartozó folyamatok 
jellegzetességeit, feladatait. Mielőtt tovább lépünk, ki kell azonban emelni a projektmenedzsment 
legfontosabb célját, az eredmények elérését. Valójában az egész folyamat ennek a célnak van 
alárendelve, optimális esetben ez áll a projektvezetés és a megvalósítók tevékenységének 
középpontjában. Úgy a közszolgálatban, mint az üzleti szektorban a projektmenedzsment legfőbb 
törekvése a kívánt üzleti eredmény elérése. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a 
projektmenedzsment nem a cél, hanem éppen ellenkezőleg, egy eszköz, a cél eléréshez szolgáló 
folyamat. Sok szervezet, sőt projektmenedzser azonban nem látja a fától az erdőt, nem az 
eredményekre koncentrál, elmerül a folyamatban, annak tökéletesítése köti le energiáit, így 
lassan, kevésbé hatékonyan ér célba. 

Napjainkban számos módszer, tervezési eszköz – többek között az előző fejezetben ismertetett 
projektciklus menedzsment – áll a projektmenedzserek és a szervezetek rendelkezésre a hatékony 
projektmenedzsment megvalósítása érdekében. Emellett komoly üzletággá fejlődött a 
projektmenedzsment tanácsadás, számos tanácsadó cég nyújt segítséget különböző típusú 
szervezetek számára a projektmenedzsment folyamatok kialakításához, az ahhoz kapcsolódó 
folyamatleírások, munkakörök és projektirodák működési rendjének kidolgozásához. 
Meglehetősen bonyolult eljárásokkal lehet találkozni, de itt is érvényes a mondás, hogy „a 
kevesebb néha többet ér”. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a szervezetnek csak azokat a 
folyamatokat kell alkalmazni, amelyek valóban szükségesek a kívánt eredmények eléréséhez. A 
bonyolultabb projektmenedzsment folyamatok ugyanis egyrészről többe kerülnek, másrészt a 
kívánt szervezeti hatás ellen hathatnak, azaz kontraproduktívak lehetnek.  

Annak érdekében, hogy a projektmenedzsment folyamatok hatékonyak legyenek, ki kell alakítani 
a szervezet projektmenedzsment stratégiáját, vagyis a stratégiai projektmenedzsmentet. Ez 
utóbbit úgy definiálhatjuk, mint „a megfelelő projektmenedzsment tudás, készségek és technikák 
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alkalmazása a vállalkozás stratégiájának és célkitűzéseinek összefüggésében úgy, hogy a projekt 
eredményei hozzájárulnak a vállalkozás értékének növekedéséhez, mégpedig úgy, hogy azt mérni 
is lehet” (Callahan-Brooks, 2004, 24.). 

Sok gyakorló projektmenedzser azt gondolhatja, hogy a jó projektmenedzsment automatikusan 
kijavítja a folyamatokat, amiben van is igazság. Csakhogy a gyakorlat mégis azt mutatja, nem 
működik az automatikus korrekciós mechanizmus, kevés helyen működik valós stratégiai 
projektmenedzsment. Mégpedig azért nem működik, mert a projektmenedzsmentet operatív és a 
taktikai szintű feladatnak tekintik a vállalat és intézményvezetők, ami leginkább a középszintű 
vezetők, illetve a projektmenedzserek dolga. A menedzsmentkutatók szerint ez egy hibás 
felfogás, mert nem minden projektmenedzsment veszi figyelembe a tulajdonosok, felsővezetők 
szempontjait. 

Callahan-Brooks (2004) nézőpontja szerint a különböző vezetési szintek közötti megfelelő 
kommunikáció hiánya komoly mértékben csökkenti a szervezetek hatékonyságát. Ráadásul sok 
vezető egyfajta „toolkit”-nek (eszköztárnak) tekinti a projektmenedzsmentet, amivel leginkább 
taktikai szinten kell foglalkozni. Ez oda vezet, hogy egy kiválóan végrehajtott projekt akkor is 
lehet sikertelen, ha időben, költségkereten belül eléri eredményét, de az nem felel meg a piaci 
elvárásoknak, valamint az üzleti igényeknek, szükségleteknek. Hiába a kiváló és 
konfliktusmentes projektmenedzsment, a tervek szerinti briliáns eredmény, de a projekt 
elfecsérelt időbe, pénzbe és erőforrásokba kerülhet a vállalatnak. 

 

6.2. Mi a probléma a hagyományos projektmenedzsmenttel? 

Albert Einsteinnek tulajdonítják azt a mondást, miszerint nem lehet ugyanazzal az aggyal 
megoldani a problémát, ami azt okozta. Valószínűleg arra gondolt, hogyha valaki problémába 
ütközik, célszerű megváltoztatni a nézőpontját, a korábbi megközelítését annak érdekében, hogy 
rájöjjön a megoldásra. A probléma azonosításához vezető gondolkodással ugyanis elég 
valószínűtlen megoldani azt. Márpedig Einstein elég sikeres volt problémamegoldásban, az 
ismeretek újszerű kombinálásában. Nagyon sok múlik tehát a nézőpontokon, amit Callahan-
Brooks szerzőpáros (2004) kötetében található példával lehet illusztrálni. Vállalatvezetői 
körökben gyakran emlegetik, hogy „én megmondom az embereknek, hogy mit várok tőlük és 
nekik mit kell csinálniuk, de mégsem készül el”. A projekteket irányító menedzserek, 
középvezetők gyakran azt hangoztatják, hogy „mi megpróbáljuk elvégezni a dolgokat, de túl sok 
feladatunk van és nincsenek megfelelő erőforrásaink, hogy mindent megcsináljunk”. 
Munkavállalói szinten pedig mindebből az látszik, hogy „mindezt nekem kell megcsinálni és 
egyre csak nő a projekt feladat halom. Nincs időm mindent megcsinálni”. Természetesen 
mindenkinek igaza van, valószínűleg mindent el is követ, hogy kiválóan és határidőre 
megcsinálja a feladatait, csak mégis van valami probléma a mélyben, ami nem triviális. De mi a 
valódi probléma? 
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Természetesen nem az a probléma, hogy a különböző vezetési szinten lévők nem tudják, hogyan 
menedzseljék a problémákat. A valódi probléma a vállalatok és szervezetek működésének 
alapjaiban, illetve magában a szervezetben keresendő.  

Mielőtt megoldásokat mutatnánk be, kezdjük az elején, elsőként nézzük meg, miért indulnak 
projektek? A vállalati szférában a projektek általában valamilyen üzleti vagy technikai probléma 
megoldását célozzák. Adott egy termék, amit a vállalat már évek óta sikeresen értékesít, azonban 
a versenytársak újításai miatt egy idő múlva törvényszerűen csökkennek az eladások. A vállalat 
időközben elindít egy fejlesztési projektet, hogy az új termék értékesítésével erősítse piaci 
pozícióit. Másik projekttípushoz tartoznak a valamilyen változtatás (pl. új szervezeti egység 
létrehozása, új piacra történő belépés) véghezvitelére létrehozott projektek. Emellett gyakoriak a 
valamely belső probléma megoldására vagy hobbi ötletek megvalósítására („pet idea”) indított 
projektek. 

Nem célunk a projektindítás lehetőségeit teljes körűen számba venni, a fenti példákkal csak azt 
kívántuk illusztrálni, hogy a probléma megoldása előtt mennyi tényezőt kell számba venni. Ezt 
a folyamatot segítik az alábbi kérdések: 

 Mi a valódi probléma? 

 Mi okozza a problémát? Mi a probléma gyökere? 

 Mi a probléma megoldása?  

o Érint-e más üzleti területeket a megoldás? 

o Hogyan érinti a vevőket, beszállítókat, különböző érintetteket? 

o Megoldható-e házon belül a probléma vagy külső segítséget is be kell vonni? 

 Hogyan lehet a megoldást működésbe hozni? 

Ezek a kérdések sokak számára túlságosan nyilvánvalónak és egyszerűnek tűnhetnek, de a 
gyakorlatban korántsem egyszerű a megfelelő válaszokat megtalálni rájuk. A problémamegoldás 
során számos tényezőt kell tekintetbe venni, amelyek közül itt hármat emelünk ki: a tudást, a 
gyakorlatot és a folyamatokat. 

 A tudást sokan, sokféleképpen határozzák meg4, a projektmenedzsmenttel 
összefüggésben a vállalkozásra, az üzleti, szervezeti folyamatokra vonatkozó információt, 
illetve a problémák megoldásával kapcsolatos szervezeti tapasztalatokat tekintjük 
tudásnak. Az üzleti életben gyakran nincs idő a probléma kereteinek meghatározására, 
elemzésére, így a menedzserek gyorsan keresnek egy célt, megoldást és már meg is van 
oldva a probléma. Sajnos az ilyen gyors megoldások később komoly problémákat 
okozhatnak jövőben, mert sok esetben nem jut idő a probléma gyökerének megtalálására, 

                                                 
4 A tudás különböző típusait a XXX fejezet mutatta be. 
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így a tüneti megoldás kérész életű lehet, és újból előjöhet, akár a korábbinál jelentősebb 
problémát okozva. 

 A tapasztalat egy másik fajta tudás. Valójában mindazt megtestesíti, amit egy szakember 
tud és tesz, beleértve a megszólalásait és egyéb megnyilvánulásait. A tapasztalat szorosan 
kötődik egy témához, szakmaterülethez, olyan szakmai, technikai tudás, ami alkalmas a 
megoldás megtalálására. A tapasztalatra vonatkozó vállalati példák között megemlíthetjük 
a rendszerfejlesztés, beszállítói lánc menedzselés vagy a minőségbiztosítás során szerzett 
gyakorlatot. 

 A folyamat arról szól, hogyan zajlanak a tevékenységek, például a feladatokat milyen 
sorrendben, erőforrásokkal hajtják végre. A folyamatok olyan eszközöknek és 
módszereknek tekinthetők, amelyek a problémamegoldás szükséges kellékei. A 
szervezetek gyakran tudják, mit kellene tenniük, de az eredmények eléréséhez szükséges 
változtatásokat nem teszik meg, így nem is érnek el jelentős eredményeket. 

A stratégiai projektmenedzsment olyan folyamat, amely figyelembe veszi az adott vállalkozás 
gyakorlatát és az eredmények elérését kevésbé kockázatos módon teszi lehetővé. Nem arról szól, 
hogy az emberek nem tudják kezelni a problémákat. A valódi probléma a szervezetek 
felépítésében és működésében keresendő, amit a stratégiai, taktikai és operatív megközelítéssel, 
röviden a STO-modellel lehet áthidalni. 

6.3. A stratégiai, taktikai és operatív (STO) megközelítés 

A STO-modell a szervezet stratégiai, taktikai és operatív szintjeire fókuszál, amelyek mindegyike 
különböző módon járul hozzá a szervezet működéséhez. A STO-modell azt mutatja be, hogy mi 
foglalkoztatja az egyes irányítási szinteket, illetve milyen ok-okozati összefüggéseket 
állapíthatunk meg a problémamegoldás tekintetében (Callahan-Brooks, 2004). 

A stratégiai szint, a felsővezetés, a stratégiai személy jellemző kérdése, hogy milyen eredményt 
várunk, azaz MIT szeretnénk elérni? Gyakori válasz az ilyen kérdésekre, hogy célunk például a 
termelékenység, nyereségesség növelése, a vállalat értékének növelése. Ezek nem taktikai ügyek, 
nem arról szólnak, hogyan csináljunk valamit? A valódi kérdés, hogy mit kell tenni, hogy a 
vállalkozás sikeres legyen? Komoly hibát jelent és intő jel, ha a felsővezetés, a taktikai és 
operatív szintű projektmenedzsment között nincs kommunikáció, illetve akkor, ha felsővezetés 
taktikai kérdésnek tekinti a projektmenedzsmentet és egyfajta fal épül a két szint közé (14. ábra) 
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14. ábra: A STO modell 

 

Forrás: Callahan-Brooks, 2004, 13.  

A taktikai szint arról szól, HOGYAN csináljuk meg a dolgokat? Milyen prioritásokat kell 
kitűzni, hogy a felsővezetés által kitűzött jövőképet el lehessen érni? Nagyon fontos, hogy a 
taktikai szinten lévő személynek a rendelkezésre álló erőforrásokkal kell gazdálkodni, ezzel kell 
elérni a célokat és gyakori probléma, ha erőforrás problémára redukálódik, ha valamit nem lehet 
megcsinálni. Lényeges a taktikai szintről való kitekintés, mert a projektre vonatkozó döntéseknek 
illeszkedni kell a szervezet stratégiájához, jövőképéhez. Nem elegendő arra hivatkozni, hogy 
„…próbálunk változtatni, csak túl sok a feladat és nem vagyunk elegen…”. Ha ez a probléma, 
akkor arról tájékoztatni kell a felsővezetést, segítséget kell kérni a kívánt eredmény eléréséhez. 

Az operatív szint a MIT kell tenni? típusú kérdésekkel foglalatoskodik, valójában ezen a szinten 
végzik el a projekt feladatokat. Ezen a szinten az foglalkoztatja leginkább a munkatársakat, 
hogyan csinálják meg a rendszeres feladataikat az újabb és újabb projekt munkák mellett? Amiatt 
van ez, mert általában egy-egy munkahelyen több projekt feladatot is kapnak a munkatársak és 
számukra jelentős stresszt jelent, hogyan végzik el ezeket a „többlet” feladatokat. Gyakori 
válaszuk és ez sok esetben az eredményeikben is meglátszik, hogy „..,nincs időnk mindezt 
megcsinálni!”  

 

6.4. Projektmenedzsment folyamatok 

A STO modell azonban több, mint a három irányítási szint szempontjából keresni a 
megoldásokat, öt projektmenedzsment folyamatot is magában foglal: kezdeményezés, tervezés, 
megvalósítás, ellenőrzés és zárás folyamatát5 (Callahan-Brooks, 2004). 

                                                 
5 A fejezetet a STO modell alapján megvalósított projektmenedzsment folyamat vázlatosan bemutatásával zárjuk, a 
jegyzet további részeiben kerülnek ismertetésre az egyes fázisok. 
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A projekt kezdeményezés szakaszában a szervezet hivatalosan is elismeri, hogy egy újabb 
projekt indul. Sok esetben a projekt indulását megelőzi valamilyen előzetes munka, például egy 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Ha ez nem történt meg, ebben a fázisban szükséges 
feltárni a projekt várható paramétereit. A projektek korai szakaszában nagyon fontos bemutatni, 
hogy milyen szervezeti, vállalati szükségletet céloz meg a projekt és hogyan járul hozzá a projekt 
a szervezet teljesítményének, a vállalkozás értékének a növeléséhez. A kezdeti szakasz feladata 
az is, hogy definiálásra kerüljön a projekt várt eredménye és az is, hogy mi nem tartozik a 
projekthez. Mindez nagyban segíti a projekt lehatárolását, az operatív működéstől való 
megkülönböztetését. Összegzésképpen, meg kell határozni, miként járul hozzá a szervezet 
stratégiájának megvalósításához. Emellett lényeges, hogy a felsővezetés vállaljon előzetes, ha 
nem is végleges kötelezettséget a projekt végrehajtásához szükséges idő és erőforrások 
biztosítására és kerüljön kijelölésre a projektmenedzser is. 

A tervezés célja a projektterv (projekt kézikönyv) elkészítése, a feladatok definiálása. A 
projektek tervezése a projektmenedzsment egyik legkritikusabb tevékenysége, de ez a szakasz a 
legtöbbször elhanyagolt vagy elnagyolt fázis. A tervezésnek az alábbi szempontokat kell 
figyelembe venni: 

 minőség; 

 kockázatok; 

 kommunikáció; 

 szervezet és  

 (köz)beszerzések. 

A tervezés során elkészített dokumentumok, optimális esetben a projekt kézikönyv tartalmazza a 
projekt lényeges paramétereit, célokat, feladatokat, ütemtervet, költségvetést, a kockázatok 
kezelésének, a minőségre és beszerzésekre vonatkozó terveket. 

A projekt megvalósítása és ellenőrzése valójában két különböző folyamat, mégis célszerű, hogy 
egyszerre, egymástól elválaszthatatlanul történjen. A végrehajtás fázisában a tervek szerinti 
megvalósításról, az eredmények elérése érdekében végzett tevékenységekről van szó. Ha tervezés 
jó volt, a megvalósítás és az ellenőrzés során kevesebb probléma fog jelentkezni. Ebben a 
fázisban a következők a jellegzetes tevékenységek: információgyűjtés és -terjesztés, 
szerződéskötés és adminisztráció, a projekt team fejlesztése, valamint minőség-ellenőrzés (idő, 
költség, minőség, kockázat). Az ellenőrzés azt jelenti, hogy rajt tartjuk ujjunkat a projekt vénáján, 
nem engedjük szabadon, bármikor készen állunk a beavatkozásra, ha az indokolt. A költségek és 
az ütemterv folyamatos nyomon követését együtt célszerű végezni, mert ha csak az egyik felét 
nézzük, például csak azt látjuk, hogy a tervezettnél kevesebb költségünk van, az nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a feladataink végrehajtásával is olyan jól állunk. Sőt, ez intő jel lehet, éppen 
ezért fontos az egész projekt haladásának nyomon követése.  
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A projekt általában akkor zárul le vagy fejeződik be, ha a projekt szponzora, a megbízó 
elfogadja a teljesítést, azt aláírásával igazolja. Külső megbízó számára végzett projektek esetében 
a zárás fontos szempontja a kifizetés, míg belső projektek esetében a zárás feladata a 
projektbeszámoló elkészítése. Ez a dokumentum bemutatja, hogyan került végrehajtásra a 
projekt, mi ment jól, mit tanultak a projekt résztvevői, érintettei, illetve a jövőben mit lehet 
hatékonyabban végrehajtani. Tudásmenedzsment rendszerrel rendelkező szervezetek esetében 
mindezeket a tapasztalatokat egy projekt űrlap formájában lehet elmenteni, és mint „jó 
gyakorlatot” bemutatni. 

15. ábra: Projektmenedzsment a STO modell segítségével 

 

Forrás: Callahan-Brooks, 2004, 32.  

A projekt folyamatok és a különböző vezetési szintek összefüggését jól magyarázza a STO 
modell (15. ábra). A stratégiai gondolkodást megtestesítő felsővezetői szint lényeges, de nem 
kizárólagos szerepet játszik a projektek indításában. A projekteknek összhangban kell lenni a 
szervezet jövőképével, stratégiai céljaival, amire biztosítékot a felsővezetés jelenti, 
kommunikálja és elindítja a projekteket, azok tervezését. Taktikai szinten sokkal inkább a 
prioritásokról van szó, a felsővezetői szinten elindított tervezés részletes feladatokra történő 
lebontásáról, majd végrehajtásáról. A projekt megvalósítás a taktikai szinten kezdődik, majd 
szinte teljes egészében az operatív szinten kerül megvalósításra. 

Optimális esetben a bemutatott STO-modellben nyitott a kommunikáció a különböző szintek 
között, ami lehetővé teszi az információáramlást, hogy felsőbb szinteken is értesülnek a 
problémákról, amelyre megoldást tudjanak javasolni, ezáltal elkerülni a jelentősebb problémák 
kialakulását. 
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7. A stratégiai szemlélet jelentése, a „ha-akkor” stratégiai logika alkalmazása 

A fejezet tartalma: 

 A tervezés jelentősége és hibái. 

 Kritikus stratégiai kérdések. 

 Ha…, akkor… gondolkodásmód. 

 A célok kiválasztásának módszerei. 

 A célok szintjei 

 

7.1. A tervezés jelentősége 

A tervezéssel foglalkozó publikációk és szakemberek gyakran hivatkoznak az Egyesült Államok 
volt elnökének, Eisenhower-nek tulajdonított, mára szállóigévé vált gondolataira, miszerint „a 
terv semmi, a tervezés minden”. Azaz, sokkal inkább maga a tervezési folyamat a lényeges, annak 
átgondoltsága, a tervezésbe bevont érdekeltek szempontjainak visszatükröződése, semmint az 
elkészült tervek, amelyek, ha nem megfelelő módon lettek kialakítva, gyakran az íróasztalfiókban 
porosodnak vagy csak néhányan töltik le azokat az internetről, vagy a vállalkozások, 
intézmények intranet oldalairól.  

A tervezési folyamat során, egy-egy szervezet esetében is számos szempontot figyelembe kell 
venni, ami a területi tervezés esetében egy jóval komplexebb, még összetettebb folyamatot jelent. 
A területi tervezés folyamatok részletes ismertetése megtalálható például Rechnitzer-Lados 
(2004), valamint Tóth és szerzőtársai (2009) által a területi, illetve a terület- és projekttervezésről 
írott kötetekben, ezért ezen a helyen csak a folyamat fontosabb szakaszait ismertetjük: 

1. területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése; 

2. a tervezési környezet értékelése, ami magában foglalja; 

a. a globális környezet, a nemzetgazdasági környezet értékelését és tendenciáinak 
áttekintését; 

b. a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelését; 

c. a térséget érintő koncepciók, tervek és stratégiák, illetve programok értékelését; 

3. a térség adottságainak értékelését; 

4. a térség adottságainak és az igények dinamikus vizsgálatát, SWOT elemzését; 

5. a jövőkép és a stratégiai célok meghatározását; 
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6. a fejlesztés lehetséges forgatókönyveinek, alternatíváinak kidolgozását; 

7. különböző környezeti, gazdasági- és társadalmi hatásvizsgálatok elvégzését; 

8. a tervezési céloknak megfelelő eszköz- és intézményrendszerre vonatkozó javaslatok 
megfogalmazását; 

9. a stratégia vagy terv megvalósítását; végezetül utolsó, de el nem hanyagolható lépésben 

10. a monitoringot. 

A hivatkozott szerzők a tervezéssel kapcsolatosan azt hangsúlyozzák, hogy a programozási 
folyamat egységbe foglalja a tágabb értelemben vett tervezési-fejlesztési, döntési, 
finanszírozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszereket egyaránt. Valójában ez a gyakorlat az 
Európai Unió elvárásai, a Strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozott programok és 
projektek, valamint a nemzeti és regionális intézményrendszerrel szembeni elvárásai alapján 
került Magyarországon is bevezetésre az 1990-es években. Sok tapasztalat és tanulás szükséges 
ennek a gyakorlatnak a hatékony működtetéséhez, amellyel szemben az alábbi feltételeknek is 
teljesülni kell (Tóth, 2009): 

 stratégiai megközelítés; 

 az ágazati elképzelések és a különböző típusú források integrációja; 

 koherens célpiramis (egymással összefüggő, egymásra épülő célok) követelménye; 

 vertikális és horizontális koordináció; 

 partnerség és szoros együttműködés a megvalósítás során; 

 a területiség elvének érvényesülése, az igényekhez igazodó specifikus programok 
kidolgozása és azok összhangja a különböző területi szintek között; 

 az ellenőrizhetőség és az átvilágíthatóság elve. 

Mindezek után azonban felmerül a kérdés, hogy elegendő-e a fenti elvek szerint tervezni, illetve 
programokat definiálni? Sajnos a gyakorlat nem tud lépést tartani az elmélettel, számos közbenső 
lépcső szükséges az eredményes megvalósításhoz és végső célként a területi fejlődéshez, ami 
magában foglalja az egyre növekvő értéket teremtő szervezeteket és vállalkozásokat. Az 
alábbiakban számba vesszük a stratégiák és tervek meghiúsulásának fontosabb tényezőit, majd 
azokat a módszereket, amelyekkel fokozni lehet a hatékonyságukat. 

A Fortune magazin szerint a stratégiák többsége, mintegy 70%-a nem valósul meg. Az elemzők 
arra jutottak, hogy ugyan a stratégiák alaposan meg lettek tervezve, feltételezhetően a tervezők 
alkalmazták a fenti irányelveket, csak éppen a szervezet, illetve annak munkatársai nem tudták 
végrehajtani azokat. Schmidt (2009) a stratégiák kudarcának okait vizsgálva hivatkozik a NASA, 
a mintegy 18 milliárd dolláros éves költségvetéssel gazdálkodó, az Egyesült Államok Űrkutatási 
Hivatalának egyik fontos következtetésére, miszerint „a legtöbb sikertelen projekt problémáinak 
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elemzése azt mutatja, hogy a kudarc a kezdetektől fogva meg volt tervezve. A problémák csírái 
már korán jelentkeztek. Éppen ezért a kezdeti tervezés a projektek legkritikusabb része.”6  

Emellett számos menedzsment bölcsesség foglalkozik a kezdeti tervezés fontosságával, amelyre 
példa „Remer 10-es szabálya”. Ez a szabály abból indul ki, hogy általában 10-szeresébe kerül 
kijavítani minden problémát minden később projekt stádiumban. Ha például a tervezési fázisban 
10.000 dollár a hiba kijavítása, az már 100.000 dollárba kerül a dizájn és egy millió dollárba a 
termelés során. A példából az a tanulság vonható le, hogy megfelelő mennyiségű időt és energiát 
kell fordítani a projekt tervezésére. Az autóiparban jellemző példa, hogy a japánok többet 
foglalkoznak a tervezéssel, mint az Egyesült Államokban, mégis egy évvel rövidebb az autók 
piacra vitele.  

Schmidt (2009, 16-17) az alábbiak szerint foglalta össze a legtipikusabb és egyúttal a projekt 
sikerére leselkedő legveszélyesebb tervezési hibát: 

 homályos (fuzzy, vague) célok követése, ami különösen akkor okoz jelentős gondot, ha a 
célok a tervezés végén is homályosak maradnak; 

 környezeti összefüggések, kontextus figyelmen kívül hagyása; 

 korlátozott eszközök és folyamatok használata (pl. egy projektmenedzsment szoftver 
majd mindent megold); 

 az érintettek (legalább a szervezet meghatározó érintett csoportjai) érdekeinek figyelmen 
kívül hagyása; 

 egyszeri (one shot) tervezés, a tervezők túl elfoglaltak vagy éppen elnagyolják a 
környezet változásainak figyelembe vételét; 

 az emberi erőforrások „félremenedzselése”abból a feltételezésből kiindulva, hogy a 
folyamat során majd úgyis teljesítenek. De a projekt elkötelezett, koordinált emberek 
tevékenysége, amit már kezdettől fogva tudatosítani, a résztvevőknek pedig érteni kell. 

A fenti tervezési hibákra természetesen nem lehet unikális, minden helyzetre és szervezetre 
érvényes válaszokat adni, az alábbi táblázatban inkább olyan lehetséges tippek és javaslatok 
szerepelnek, amelyek az esetek többségében beválnak (9. táblázat). 

                                                 
6 A NASA projektmenedzsereknek szóló 100 szabálya elérhető az alábbi címen:  
www.oliverlehmann.com/project-managers.pdf (letöltés ideje: 2011. január 5.) 
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9. táblázat: Hat veszélyes tervezési hiba megoldása 

Tervezési hiba Lehetséges megoldás 
Homályos célok elfogadása  világos és mérhető célok meghatározása 

 logikus lépések azonosítása és ok-okozati 
összefüggések feltárása 

 stratégiai hipotézisek definiálása 

 először a MIÉRT?, majd a MIT? és HOGYAN? 
meghatározása 

A környezet figyelmen kívül 
hagyása 

 a környezet folyamatos pásztázása 

 belső és külső környezeti összefüggések megértése 

 kockázati tényezők megértése 

 feltételezések meghatározása, tesztelése, menedzselése 
és monitorozása 

Tervezési eszközök és folyamatok 
nem megfelelő használata 

 közös tervezési nyelv és tervezési modell alkalmazása 

 felülről lefelé (top-down) tervezés és lentről felfelé 
(bottom-up) tesztelés 

 a terv megtervezése  

 a logikai keretmátrix, mint központi tervezési eszköz 
használata 

Az érintettek szempontjainak 
figyelmen kívül hagyása 

 az emberek azt támogatják, aminek a létrejöttében 
segítenek, részt vesznek 

 a lényeges emberek bevonása 

 mások, a másik fél szempontjainak megértése 

 konszenzusra, egyetértésre és a másik fél 
elkötelezettségére való törekvés 

Egyszeri tervezés (one-shot)  a tervezési dokumentumok „élő” és organikus tervnek 
tekintése 

 ciklikus tervezés: gondolkozz, tervezz, valósítsd meg 
és értékeld 

 a tervezési ciklus újratervezése és aktualizálása  

 a tervezési hipotézisek folyamatos finomítása  
Az emberek „félremenedzselése”  az eredmények (tanulás, jutalom) hangsúlyozása 

 a megvalósítás ütemében a team bővítése és 
fejlesztése 

 a ki-mikor-mit-hogyan kérdések folyamatos 
pontosítása 

 az érzelmi intelligencia használata 
Forrás: Schmidt, 2009. 
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7.2. A „ha…, akkor…” gondolkodásmód 

Látszólag nem bonyolult és semmiképpen nem különleges az a szemléletmód, aminek tudatos 
alkalmazásával jelentősen növelhető a tervezés eredményessége és a projektek hatékonyága. 
Albert Einstein szavaival élve, „amit nem tudsz egyszerűen elmondani, akkor nem is érted”. 
Mondja ezt az egyetemes tudomány olyan vezéralakja, akinek nevéhez számos új elmélet és 
találmány kötődik. Valószínűleg érdemes tehát megfontolni a világos és logikus beszéd, a logikus 
kommunikáció alapelveit. Nagyon fontos ugyanis, hogy mondanivalónkat, a tervünk célkitűzéseit 
és feladatait azok is megértsék, akik nem rendelkeznek hozzánk hasonló tapasztalatokkal és 
információkkal. 

Éppen ezért lényeges az alábbi tudatosan egyszerű, ugyanakkor kritikus kérdések használata a 
projektek tervezése során: 

 Mit szeretnénk elérni és miért? 

 Hogyan fogjuk mérni a sikert? 

 Milyen egyéb feltételeknek kell fennállni? 

 Hogyan jutunk el oda? 

A fenti kérdések megválaszolásához figyelembe kell vennünk az ok-okozati összefüggéseket, 
illetve el kell sajátítani a felülről-lefelé (top-down) gondolkodásmódot. Ugyanis ez szemben áll a 
hagyományos, alulról felfelé (bottom-up) történő gondolkodásmóddal, ami a problémák 
észleléséből és azok megoldásából akar kiindulni. A felülről-lefelé gondolkodásmód 
kiindulópontját az adja, hogy minden projekt stratégiai hipotézisekre épül, többszörös „ha…, 
akkor…” kapcsolatokra, függetlenül attól, hogy tudatosan definiálták azokat. Természetesen a 
tervezés fontos szempontját képezik a tények és megfigyeléseink, csakhogy a stratégiai szemlélet 
olyan logikus egymás utáni lépésekre alapoz, amelynek segítségével meghatározhatjuk az alábbi 
lépéssorozatot: ha A, akkor B, ha B akkor C, ha C, akkor D…, stb. 

Fontos előnye a ha…, akkor gondolkodásnak a semleges nyelvezet alkalmazása, amit a 
könyvelők és felsővezetők is könnyen meg tudnak érteni, így nem a megértéssel, hanem a 
fejlesztés irányának és lépéseinek nyomon követésével tudnak foglalkozni. Azonban nem ér 
semmit a logikus projektterv sem, ha annak alapjául szolgáló hipotézisek homályosak (fuzzy-k), 
a projekt céljai nem világosak, nem definiáltak, vagy nem logikusak. 

Schmidt (2009) könyve valójában a ha…, akkor (másképpen ok-okozati) gondolkodásmód és a 
logikai keretmátrix alkalmazását állítja a stratégiai projektmenedzsment fókuszába. A számos 
nagyvállalatnál és szervezetnél szerzett évtizedes projektmenedzseri és szakértői tapasztalatai 
szerint a tervezés nem más, mint a jövő elképzelése, majd a jövő eléréséhez szükséges 
lépések és feltételezések meghatározása.  
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Nagyon lényeges vonása az ok-okozati, illetve a ha…, akkor… gondolkodásnak az olvasási 
irány. Iskolai tanulmányaink során ugyanis a felülről lefelé, azaz a lap tetejétől az aljáig történő 
olvasást sajátítottuk el. Azonban pont fordítva, alulról-felfelé kell olvasni: ha felépül az ipari 
park, akkor növekszik a helyi adóból származó bevétel (16. ábra). 

16. ábra: Példa a „ha…, akkor” logikára 

 

Forrás: saját szerkesztés. 

További példák a ha…, akkor… logikára: 

 Ha javítjuk a térség, a településmarketingjét, akkor több turista jön hozzánk. Ha több 
turista jön hozzánk, akkor növekszik a település bevétele. 

 Ha felépül az innovációs központ, több tucat induló vállalkozás fejlődését lehet segíteni. 
Ha több tucat induló vállalkozás fejlődik, nő a régió versenyképessége és GDP-je. 

 Ha lottószelvényt vásárolok, megnyerhetem a főnyereményt. Ha megnyerem a 
főnyereményt, luxus életet élhetek. 

A változatos célokat bemutató példákból levonható tehát a következtetés, hogy a projektek 
tervezését célszerű a felső szinten álló célokkal kezdeni, majd alulról felfelé kezdeni a 
megvalósítást. Ezzel szemben a hagyományos projektmenedzsmentben Gannt diagramokkal 
találkozunk, olyan programozással, amely a szekvenciális, vagyis egymásra következő logikára 
épül, ellenben az ok-okozati sorrendre fókuszáló szemlélettel, például: „A” megelőzi időben „B”-
t, de „A” nem oka „B”-nek. Valójában pedig „A” nemcsak megelőzi „B”-t, hanem „A” miatt 
következik be „B”. A tanácsadói és projektvezetői tapasztalatok azt sugallják, hogy a több tucat 
vagy több száz oldalas projektterv helyett jobb, ha egyszerű „ha…, akkor…” állításokat írunk, 
amelyek bemutatják a projektfeladatok szervezeti célokra történő hatását. 

 

7.3. A célok szintjei és kiválasztásuk módszerei 

Mindenkinek vannak céljai úgy a magánéletben, mint a munkahelyén, de a rendszerezettebb vagy 
jobban törekvő emberek le is írják ezeket a célokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok, akik 
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leírják céljaikat, hatékonyabbak, sikeresebbek céljaik elérésében. Tudni kell azonban, hogy 
céljaink nincsenek ránk írva, azokról akkor szerez tudomást a környezetünk, ha azt elmondjuk 
vagy kommunikáljuk valamilyen formában. Azonban céljaink még így sem nyilvánvalók mások, 
jellemzően a munkatársak számára. Különböző emberek különbözően interpretálják a célokat, 
amit jelentősen befolyásol képzettségük, értékrendjük, érdeklődési körük, pillanatnyi 
lelkiállapotunk stb. Lényeges tehát a projektmenedzsereknek megjegyezni, hogy a fejünkben lévő 
CÉL, EREDMÉNY, KIMENET halmaz nem feltétlenül jelenti ugyanazt a kollégák számára. 
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy nemcsak egy-egy célról, eredményről kell egyeztetni, mivel 
a projektek jellemzően több célt tartalmaznak és sokszereplősek, sokszor több, illetve több típusú 
szervezet együttműködésében valósulnak meg. Éppen ezért kell egy olyan mechanizmus, ami 
tisztázza és logikailag rendszerezi a célokat. 

A célok ki- és megválasztásánál fontos tudni, hogy a projektek megvalósítását egyetlen dolog 
motiválja: a kívánt cél(ok) elérése. Tipikus projektcélok lehetnek a következők: 

 új tudás létrehozása; 

 a profit növelése; 

 a település, régió versenyképességének növelése; 

 új vállalatirányítási rendszer bevezetése; 

 stb. 

Jelentéssel bíró és lényeges projektcélok megfogalmazása minden esetben a nyelv megfontolt 
használatával, jól kiválasztott szavak, igék alkalmazásával kezdődik. Különböző fogalmak, 
koncepciók más és más képzettársítással járnak, sőt magának a célnak, mint fogalomnak is 
számtalan interpretációja létezik. Az angol nyelvben például célnak tekintjük a következő 
fogalmakat: goal, purpose, aim, output, outcome, intention, result, expectation and vision. Az 
adott fogalmat használó személy számára egyértelmű lehet a cél megfogalmazása, de a kollégái 
számára, még ha hosszabb ideje együtt is dolgoznak, eltérő értelme lehet mondanivalójának. A 
helyzetet tovább bonyolítja, ha olyanoknak kívánjuk elmagyarázni céljainkat, akikkel korábban 
nem volt kapcsolatunk.  

Az elmondottak értelmében célszerű tisztázni és logikusan rendszerezni a célokat. Különben úgy 
járhatunk, mint a menedzsment irodalomban többször hivatkozott tanmese résztvevői, a hat vak 
bölcs, akik ahányan próbálták elképzelni, mindenki mást gondolt az elefántról.  

Vakok és az elefánt 

John G. Saxe verse 

Hat hindosztáni férfiú buzgón tapogatott 
Egy elefántot, mert olyat még sose láthatott, 

Lévén, hogy szegény, mind a hat vak hindosztáni volt. 
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Az egyik tapogatja csak robosztus oldalát, 
És máris mondja, vágja rá a bölcs szentenciát: 
„Akár a fal, éppoly lapos az elefánt! Nahát!” 

Agyart érint a második, símát és hengerest, 
és egy kissé bökőset is, hűvöset és hegyest. 
„Lándzsaszerű az elefánt”, állítja egyenest. 

A harmadiknak a keze, ahogy nyúlkál haránt, 
Egy tekergő tömlőhöz ér; merészen beleránt. 

„Értem!”, kiáltja fennen ő, „Kígyó az elefánt!” 

A negyedik egy térd körül motoz. Keze mohó. 
„Csodálatos formája van”, lelkendezik, „Hohó! 
Fatörzsszerű az elefánt, ez már nyilvánvaló!” 

Az ötödik véletlenül fület fog, melyhez ő 
vakon is jól ért. Válasza az itt következő: 

„Az elefánt vékony, s lebeg, akár a legyező.” 

A hatodik egy ideig a semmibe kapkodott, 
Aztán egy csápoló farkat a markába ragadott. 
„Kötélforma az elefánt”, imígy nyilatkozott. 

A hindosztáni, mind a hat bőszen vitatkozott; 
Amit tapasztalt, ahhoz mind vadul ragaszkodott. 

S lám, mindnek volt igaza is, s mind is csalatkozott. 

TANULSÁG 

Ha egyik teológus a másikkal disputál, 
Egyik sem érti, hogy amaz miről is prédikál. 

Nem látott elefántot, így értetlenül bírál! 

 

A fenti vershez hasonlóan a projekt teamek tagjai is ritkán definiálják azonosan céljaikat és azok 
megvalósításához szükséges tevékenységeiket. Ez a félreértés, félreértelmezés azután számos 
komolyabb probléma forrásává válhat, aminek az a következménye, hogy a projekt nem valósul 
meg határidőre, vagy ami még rosszabb, nem éri el a kívánt eredményt. Ezekre a nem kellően 
definiált, többértelmű célokat követő projektekre a vállalati gyakorlatban számtalan termék és 
szolgáltatás esetét lehet megemlíteni, amelyekre a piacnak nincs szüksége, vagy azokat a jelentős 
forrásból létrehozott informatikai rendszereket, amit senki vagy alig használnak.  

A célok hierarchiájának, a jól definiált és egymásra épülő célok szintjeinek tisztázása nagyban 
segíti ezeknek az eseteknek az elkerülését. A céloknak az alábbi négy szintjét különböztethetjük 
meg (Schmidt, 2009): 
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 Átfogó cél: magas szintű, átfogó kép, vízió, globális stratégiai- vagy programcél, aminek 
megvalósulásához hozzájárul a projekt; 

 Projekt cél: hatás vagy magatartásbeli változás, amit a projekt eredmények elérésétől 
várunk; 

 Eredmény: specifikus eredmény, amelyet a projekt feladatok végrehajtása során el kell 
érni; 

 Tevékenységek: azok a feladatok és aktivitások, amelyek az eredmények eléréséhez 
szükségesek. 

A célok mindegyik szintje egy-egy jól elkülöníthető koncepciót, stratégiai hipotézist takar, 
mindegyik célnak egyedi és precíz jelentése van. Nemcsak véletlenszerűen kerültek egymás alá-
fölé, hanem olyanok, mint a létra fokai, segítségükkel fegyelmezetten el lehet készíteni a projekt 
dizájnját. Összefoglalóan azt lehet mondani a célok szintjeivel kapcsolatban, hogy a projekt team 
menedzseli a tevékenységeket, amelyek által létrejönnek az eredmények annak érdekében, hogy a 
projekt célt elérjük, amelyek hozzájárulnak az átfogó célhoz.  

A projekt team ellenőrzése alatt elsősorban a projekt tevékenységek állnak, amelyek minősége, 
színvonala jelentősen befolyásolja az eredményeket. Fontos különbséget tenni az eredmények és 
a projekt célok között. Az eredmények olyan projekt kimenetek, amelyeket a projekt team 
felügyeletével, illetve részvételével hajtanak végre, és ők is felelősek azok teljesítéséért. A 
projekt célok nem állnak közvetlenül a projekt team kontrollja alatt. Az átfogó célok pedig 
általános, globális, magas szintű célok, amelyeket a projekten kívüli tényezők is befolyásolnak. 

17. ábra: Az ázsiai cigánymolylepke invázió elleni harc cél-fája 

 

Forrás: Schmidt, 2009, 36.  
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A jó projekt terv egyértelműen meghatározza a projekt célt és az átfogó célt, amiből csak egy-egy 
kerül meghatározásra, szemben a számtalan projekt eredménnyel, amelyek tovább bonthatók még 
nagyobb számú projekt feladatra. A célok hierarchikus felépítését vizuálisan is lehet ábrázolni, 
amit célfának nevezünk. A megfelelően összeállított cél-fa lentről felfelé való olvasásakor a 
MIÉRT? kérdést válaszolja meg, míg a felülről lefelé való olvasás során a HOGYAN?-ra kell 
választ kapnunk. A célfában a nyilak felefelé mutatnak és tartalmazzák a projekt kulcselemeit, 
azok között kapcsolatokat. A 16. ábrán látható ázsiai cigánymolylepke invázió elleni küzdelmet 
célul kitűző projekt célfájában szereplő „A molylepkék kiirtása Washington államból” céllal 
kapcsolatban az a kérdés tehető fel, hogy „Miért csinálják?”. Erre a kérdésre az a válasz, hogy 
„Megmentsük az erdőket és megőrizzük az életminőséget Kanada Észak-nyugati részén”. 
„Hogyan csináljuk?” „A felderített molylepkék kiirtásával” és az „Új molylepkék 
megjelenésének megakadályozásával”.  

Összegzésképpen megállapítható, hogy a célfa inkább csak projekt illusztrációnak tekinthető, 
hiszen nem tartalmaz minden lényeges részletet, feltételezést és a számszerű eredmények sem 
olvashatók le róla. Ezek a projektjellemzők a logikai keretmátrixban jeleníthetők meg, amelynek 
részleteit a következő fejezetben mutatjuk be. 

 



Regionális menedzsment 

85 

 

 

8. Rendszerszemlélet: a logikai keretrendszer koncepcionális alapjai 

A fejezet tartalma: 

 Rendszerek, rendszerszemlélet. 

 Logikai keretrendszer koncepcionális alapjai. 

 Logikai keretrendszer használata: 

o Mit szeretnénk elérni? 

o Hogyan mérjük a sikert? 

o Milyen feltételeknek kell teljesülni? 

 

8.1. Rendszerszemlélet a projektmenedzsmentben 

A stratégiai projektmenedzsmentet bevezető fejezetben láthattuk, hogy mennyire fontos minden 
projektet egy nagyobb rendszer részeként, építőelemeként tekinteni. Ugyanis csőlátáshoz és a 
szervezet hosszabb távú eredménytelenségéhez, versenypozíciójának gyengüléséhez vezet, 
hogyha környezetéből kiragadottan, csak önmagában kezeljük a projekteket, csak azok 
megvalósítására fókuszálunk. Meg kell ugyanis érteni, milyen hatással van a nagyobb rendszer 
erőfeszítéseinkre. A rendszerszemlélet segít megelőzni az „elefánt problémát”7, a stratégiai 
tervezés pedig arra tanít, hogy a végső cél definiálásával kezdjünk, elemezzük a környezetet és 
szisztematikusan visszafelé dolgozzunk, úgy tervezzük meg a stratégiát. 

De mit tekintünk rendszernek? Hogyan értelmezzük a rendszerszemléletet? Kiindulópontként 
akár irodalmi tanulmányainkat is segítségül hívhatjuk, ugyanis William Shakespeare Hamlet, a 
dán királyfi című művében is említést tesz rendszerről: „Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne 
rendszer” (Arany János fordítása). A hétköznapokban is számtalan rendszerrel találkozunk, hogy 
csak néhány kiragadott példát említsünk, van oktatási rendszer, gazdasági rendszer, innovációs 
rendszer, jogrendszer, operációs rendszer, immunrendszer, ökoszisztéma, stb.  

A rendszer fogalmát többféleképpen is megfogalmazhatjuk, de alapfogalomról lévén szó, 
általános érvényű definícióval a szakirodalomban sem találkozhatunk. Ludvig von Bertalanffy, a 
rendszerelmélet korai kutatójának meghatározása szerint mindent rendszernek tekinthetünk, ami 
elkülöníthető egész. Tudományosabban fogalmazva, a rendszer dolgok összessége, amely 
bemeneteket érzékel, és ezektől függően igyekszik egy célt elérni, illetve egy másik felfogás 

                                                 
7 Lásd az előző fejezetben bemutatott Vakok és az elefánt című verset és az ahhoz fűzött magyarázatot. 
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szerint meghatározott struktúra szerint egymással összefüggő és kölcsönhatásban lévő, 
egymással és a struktúrával összhangban lévő elemek együttese. Schmidt (2009) a 
projektmenedzsmenthez kapcsolódó rendszerdefiníciója szerint a rendszerek olyan elemekből 
állnak, amelyek egy átfogó cél érdekében együtt dolgoznak8. 

Ha pedig a rendszerszemlélet előnyeit tömören szeretnénk meghatározni, akkor azt mondhatjuk, 
hogy alkalmazásával  

 nem veszünk el a részletekben; 

 bonyolult dolgok elemezhetők vele; 

 absztrakt (elvont), így általános analógiák felismerhetők; 

 kiemeli az együttműködés fontosságát. 

A stratégiai gondolkodás, a projekttervezés és a rendszerszemlélet összekapcsolásával a komplex 
dolgok jelentősen leegyszerűsíthetők, ami által bonyolult feladatok is jobban kezelhetővé és 
átláthatóvá válnak. A rendszerszemlélet nemcsak a projekt tervezésében résztvevők munkáját, 
hanem a projekteket jóváhagyó vezetők munkáját is nagyban elősegíti. Tudniillik az elfoglalt és 
időzavarban lévő felsővezetés általános igénye, hogy a projektekről (álljanak az indítás, 
megvalósítás vagy az értékelés fázisában) gyors áttekintést kapjanak.  

18. ábra: A rendszerszemléletű projekttervezés folyamata 

 

Forrás: Schmidt, 2009 alapján a szerző szerkesztette 

                                                 
8 A rendszerek jellemzőiről és a rendszerszemléletről további részleteket lehet találni például Ludwig von 
Bertalanffy (1979): Adalékok egy általános rendszertanhoz. In: Knut Bleicher (Szerk.) A szervezet, mint rendszer. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest kötetben. 
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Schmidt (2009) a rendszerszemléletű projekttervezést tíz lépésből álló folyamatként mutatja be, 
ami öt jól elkülöníthető fázisból áll (18. ábra). A folyamat első fázisa mindig a várt 
eredményekből indul ki, vagyis azt az ideális jövőt határozzuk meg, ahová a projektünk 
megvalósításával szeretnénk proaktívan eljutni. Szemben a hagyományos gondolkodásmóddal, 
ami a jelenből, az adottságokból indul ki. Optimális esetben, a kívánt jövőkép meghatározásától a 
jelen felé visszafelé kell megtervezni a projektet. Ezek után lássuk, melyek a tervezési lépések: 

1. lépés: A tervezés tervezése, ami magában foglalja a környezet elemzését, információk 
gyűjtését a társadalmi, demográfiai, gazdasági, környezeti, politikai, technikai, ágazati 
tényezőkről, a szervezet értékelése és projektcsapat építését. 

2. lépés: Az ideális jövőkép meghatározása, ami a jövőbeli környezet pásztázásával 
kezdődik. Olyan célok, álmok felvázolása a cél, amiért érdemes küzdeni és végrehajtani a 
projektet. Nem szabad elvetni azokat a célokat, amelyek még nem látszanak 
megvalósíthatónak, azt majd a következő fázisokban kell eldönteni. 

3. lépés: Mérhető eredmények meghatározása, amivel a jövőkép és a projektcélok elérését 
lehet nyomon követni. 

4. lépés: A jelen helyzet értékelése (SWOT elemzés), belső és külső tényezők (erősségek, 
gyengeségek, lehetőségek és veszélyek) elemzése. 

5. lépés: Olyan stratégia fejlesztése, kialakítása, amely áthidalja a kívánt és a jelenlegi 
állapot közötti helyzetet. 

6. lépés: Hároméves üzleti terv készítése (inkább nagyobb szervezetek számára lényeges). 

7. lépés: Éves tervek és költségvetés készítése, ami meghatározza a feladatok közötti 
prioritásokat, az erőforrás-szükségletet. 

8. lépés: A terv megvalósításának megtervezése, ami magában foglalja a vezetői csapat 
kijelölését, a projektterv kommunikációját, kritikus sikertényezők, indikátorok 
meghatározását, valamint érdekeltségi rendszer kialakítását és a jutalmak meghatározását. 

9. lépés: A stratégia és a projekt megvalósítása, változások bevezetése. 

10. lépés: Éves vagy időszakos értékelés, ami módosítási javaslatokat ad a projektvezetés 
számára a környezet változásai miatt szükséges beavatkozásokra, változtatásokra. 

A rendszerszemlélet és az analitikus gondolkodás közötti különbségek megértéséhez a Rubik 
kocka kirakását hozhatjuk fel példaként. Annak érdekében ugyanis, hogy ki tudjuk rakni a 
kockát, rendszerszemléletben meg kell figyelni, mi a kiinduló állapot, hiszen nem tudjuk elemeire 
bontani és darabonként összerakni, sőt oldalanként kirakva a színeket sem érhetünk el megoldást. 
Hasonló a helyzet a projektek tervezésével is. Nem szabad a részletekkel kezdeni, hanem meg 
kell határozni, hogy a projekt, miért fontos a vállalat, a szervezeti stratégia számára, majd a 
(rész)eredményeket vissza kell csatolni, elhelyezni a környezetbe. Azt mondhatjuk, hogy ez egy 
külső-belső-külső gondolkodást (outside-inside-outside) feltételez. Az első fázist a „helikopter 
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nézet” vagy másképpen a madártávlat kialakítása jellemzi, azaz a vállalat objektív, külső 
szemlélése, amit a szervezetben, a projektben való munka követ, majd az előrehaladás során 
ismét a vállalati környezet vizsgálata kerül fókuszba. Azonban nemcsak gondolkodásról, hanem 
mellette napi szintű (újra)tervezésről és cselekvésről szól a koncepció. A rendszerszemléletű 
projekttervezésben, ahogy a bevezetőben is jeleztük, az egész az elsődleges, a részek csak 
másodlagosak. Ezzel szemben az analitikus gondolkodás a mával kezd, a jelen helyzettel és a 
problémákkal, tehát nem a kívánt jövőképpel és a lehetőségekkel. További jellemzője, hogy a 
problémákat apró részekre szedi (lásd Rubik kocka kockái) és minden részt külön, egymástól 
elszigetelten igyekszik megoldani. A példára visszatérve, a Rubik kocka egyes oldalainak a 
megoldását kívánja maximalizálni. Ugyanakkor nincs hosszú távú jövőképe, célja. Csak 
emlékeztetőül, a Rubik kockát úgy lehet megoldani, ha minden oldalán egyszerre dolgozunk, 
nem pedig külön-külön egyik oldal után a másikon. 

Valójában a rendszerszemléletű és az analitikus gondolkodás összehasonlítását követően el is 
jutottunk a logikai keretmátrixhoz, ami az előbbi koncepciót foglalja rendszerbe, mégpedig egy 
négyszer négyes mátrix formájában. 

8.2. Logikai keretmátrix megközelítés  

A rendszerszemléletű projekttervezést segítő eszközt, a logikai keretmátrix megközelítést még az 
1970-es években fejlesztette ki a USAID, az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztéssel és 
segélyprogramokkal foglalkozó ügynöksége a fejlesztési tevékenységek egységes módszertan 
alapján történő tervezésének, irányításának és értékelésének támogatására. Elsősorban a projektek 
logikájának strukturáláshoz, az adott helyzetek értékelésére, a projekt célok, azok 
célrendszerének és tevékenységeinek bemutatására és vizualizálására. A módszer alkalmas a 
projektciklus mindegyik szakaszában, a tervezés, a megvalósítás és az értékelés során való 
használatra. További lényeges jellemzője, hogy a logikai keretmátrix segítségével felvázolt 
projekttervek relevanciája, megvalósíthatósága és fenntarthatósága is tesztelhető (Schmidt, 2009; 
Tóth, 2009). 

A logikai keretmátrixot olyan projektazonosítási, -elemzési és -menedzsment eszközként 
definiálhatjuk, amely segítséget nyújt projektek tervezőinek és vezetőinek: 

 a projekt-előkészítési szakaszban a fennálló helyzet elemzésében; 

 a célok megvalósítását elősegítő eszközök logikai hierarchiájának felállításában; 

 a potenciális kockázatok felismerésében; 

 annak eldöntésében, hogy az eredmények miként ellenőrizhetőek, ill. értékelhetőek 
legjobban; 

 a projekt standard formában való összefoglalásának elvégzésében. 
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A logikai keretmátrix különösen alkalmas kisebb vagy közepes méretű projektek tervezésére, de 
ideális kiindulópont lehet a nagyobb projektek esetén is. Gyors áttekintést ad akár a vázlatos 
projekt koncepcióról, amit iteráció során fel lehet öltöztetni, segítségével részletesen meg lehet 
tervezni a projektet, sőt annak bemutatására, kommunikációjára is alkalmas. Maga a logikai 
keretmátrix négy sorból és négy oszlopból áll, ebből következően 16 mezőben foglalja össze a 
projekt tervezés és megvalósítás szempontjából legfontosabb információkat (19. ábra). 

19. ábra: A logikai keretmátrix összetevői 

 

Célok 
 

 

Indikátorok 
Ellenőrzés, 

az indikátorok 
forrásai 

 

Feltételezések 

 
Átfogó cél 
Stratégiai cél 
 

   

 
A projekt célja 
Specifikus cél 
 

   

 
Eredmények 
 

   

 
Tevékenységek 
 

 
Források 

 
Költségek 

 

Forrás: Schmidt, 2009 alapján a szerző szerkesztette 

A logikai keretmátrixban szereplő információk az alábbi kérdésekre adnak választ (Schmidt, 
2009): 

 Miért kerül végrehajtásra a projekt? (beavatkozási logika); 

 Mit kíván elérni a projekt? (beavatkozási logika és indikátorok); 

 Hogyan fogja elérni ezt a projekt? (tevékenységek és eszközök); 

 Milyen külső tényezők kritikusak a célok sikeres eléréséhez? (feltételezések); 

 Hol találhatók meg a projekt megvalósításnak értékeléshez szükséges információk? 
ellenőrzés forrásai); 

 Milyen eszközök szükségesek? (eszközök); 

 Mekkora a projekt költségvetése? (költségek); 

 Milyen előfeltételeknek kell teljesülni a projekt megkezdéséhez? (előfeltételek). 
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8.3. A kritikus stratégiai kérdések kezelése 

Az előző fejezetben bemutatott „ha…, akkor…” gondolkodásmód során bemutatott négy kritikus 
stratégiai kérdés és a logikai keretmátrix szorosan összefügg az alábbiak szerint: 

1. Mit szeretnénk elérni és miért? – a „célok” különböző szintjeit kell meghatározni (első 
oszlop); 

2. Hogyan fogjuk mérni a sikert? – a különböző „indikátorokat” és az „indikátorok 
forrásait”, a verifikáció módszereit és lehetőségeit takarja (második és harmadik oszlop); 

3. Milyen egyéb feltételeknek kell fennállni? – a projektcélokkal kapcsolatos 
„feltételezéseket” jelenti (negyedik oszlop); 

4. Hogyan jutunk el oda? – a projekt megvalósítása érdekében kifejtett „tevékenységek” 
(negyedik sor). 

A következőkben egy stratégiai projektmenedzsment workshop megszervezésének példáján 
fogjuk a kritikus stratégiai kérdések és a logikai keretmátrix összefüggéseit illusztrálni. 

8.3.1. Mit szeretnénk elérni és miért? 

A workshop céljainak definiálásához elsőként a „Mit szeretnénk elérni?” kérdést kell tisztázni. 
Workshopok, tréningek szervezése esetén erre a felvetésre a tipikus válasz az szokott lenni, hogy 
jobban tudjuk menedzselni a projektjeinket, illetve olyan koncepciókat, eljárásokat tanuljunk 
meg, amelyekkel céljainkat jobban, gyorsabban, pontosabban el tudjuk érni, stb. Emellett fel kell 
azonban tenni a „Miért” kérdést is. Ugyanis feltételezhetően azért szervezünk workshopot, hogy 
sikeresen tudjunk munkatársainkkal együtt projekteket végrehajtani, illetve javítani tudjuk a 
projektek lebonyolításának színvonalát is.  

A folyamat a ha…, akkor… gondolkodásmód szerint a következő: 

 

Ezt az egyszerű sémát áttekintve komoly hiányérzetünk lehet, hiszen jókora ugrás van aközött, 
hogy valamit elmondanak számunkra egy workshopon, esetleg ott csinálunk pár gyakorlatot és 
máris hatékonyabban, sikeresebben tudjuk lebonyolítani a projektjeinket. Vajon milyen lépés 
vagy lépések hiányoznak még a folyamatból? Természetesen a workshop lebonyolítása csak egy 
mérföldkő, hiszen azt követően kritikus, hogy megfogalmazzuk a workshop utáni teendőinket is. 
Ezek közül a legfontosabb, hogy használjuk és alkalmazzuk a workshopon tanultakat! Illetve 
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megszervezni és lebonyolítani a workshopot! A workshop szervezésével kapcsolatos célok 
különböző szintjeit a 20. ábra szemlélteti. 

20. ábra: A projektcélok különböző szintjei 

 

Forrás: Schmidt, 2009, 49.  

A fenti példát alapul véve a stratégiai projektmenedzsment többszintű célrendszerét az alábbiak 
szerint összegezhetjük: 

 az átfogó cél a jövőképet, az átfogó programcélt jelenti, választ ad a MIÉRT? kérdésre, 
azaz megfogalmazza a jelenlegi és kapcsolódó projektek végrehajtásának értelmét; 

 a projekt cél mindig specifikus, az adott projekthez rendelt cél azt mutatja be, hogy miért 
éppen ezt a projektet valósítsuk meg; 

 az eredmények mutatják be, hogy MIT? kell létrehoznunk, megvalósítanunk a projekt 
során; 

 a tevékenységek olyan feladatok, akciók, amelyek a HOGYAN? KI? és MIKOR? 
kérdésekre válaszolnak. 

Mindezek alapján a stratégiai projektmenedzsment workshop szervezése példánkat alulról felfelé 
(bottom-up) a következőképpen olvashatjuk: ha lebonyolítjuk a workshopot, akkor a résztvevők 
megtanulják a legfontosabb koncepciókat; ha a résztvevők megtanulták a legfontosabb 
koncepciókat, akkor alkalmazzák azokat; ha alkalmazzák a legfontosabb koncepciókat, akkor 
sikeresen fogják megvalósítani a projekteket. Természetesen ez egy elvi séma, feltételes módban 
íródott, sok benne a „ha”, ami viszont fontos tanulság a fegyelmezett sorrendiség és egymásra 
épülés, ami jelentősen befolyásolja a projektek sikerét. 
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8.3.2. Hogyan mérjük a sikert? 

A célok általában ambiciózusak, ha első látásra sokszor nem is tűnnek bonyolultnak vagy 
összetettnek. Azonban, ha alaposan végig gondoljuk, hogy mit szeretnénk elérni és miért, akkor 
mások számára is érthetően, egyértelműen is meg tudjuk fogalmazni azokat. Azért van szükség, 
erre, mert egy-egy szó, kifejezés vagy mondat, de akár egy gesztus is sok félreértésre és 
félreértelmezésre adhat okot. Éppen ezért a lehető legprecízebben és nagyon világosan kell 
fogalmazni. A logikai keretmátrix nagy előnye, hogy segítségével a célok mindegyikhez hozzá 
kell rendelni sikerkritériumokat, vagyis olyan indikátorokat, mondatokat és frázisokat, amelyek 
egyértelműen leírják, hogy mit jelentenek a célok. Valójában már előre meghatározzuk azt, hogy 
milyen feltételek, kondíciók mellett mondhatjuk, hogy elértük a céljainkat.  

A leggyakoribb mérési dimenziók a következők (Schmidt, 2009): 

 mennyiség: mennyi, hány darab? 

 minőség: mennyire jó és milyen sztenderdek szerint? 

 idő: mikorra készül el, mennyi ideig tart? 

 vevők: kik a vevők, ügyfelek, felhasználók? 

 költségek: mennyibe kerül, milyen forrásokból lehet fedezni? 

Azt mondhatjuk, hogy a logikai keretmátrix ellenőrzési, verifikációs oszlopa összegzi a projekt 
menedzsment információs rendszerét. Magában foglalhat formális és informális adatforrásokat és 
adatgyűjtési módszereket, amelyekkel az indikátorok elérését követhetjük nyomon. Ilyen típusú 
adat lehet például egy projekt értekezlet, arról készült feljegyzés vagy különféle módszerrel 
készített felmérési eredmények. A workshop szervezés példában eredményindikátor lehet, hogy a 
workshop résztvevők 90 százaléka elsajátította és a projektmenedzseri munkában alkalmazza a 
logikai keretmátrixot. 

8.3.3. Milyen egyéb feltételeknek kell teljesülni? 

Ahogy a hétköznapokban is számtalan alkalommal kénytelenek vagyunk módosítani 
napirendünket egy-egy váratlan esemény miatt, egyetlen projekt sem tekinthető biztosnak, még 
akkor sem, ha az jóváhagyásra került, sőt jelentős anyagi, szellemi forrásokat fektetett már bele a 
szervezet. Mindig vannak kockázati tényezők, akár felismerjük azokat, akár nem tudunk rólunk. 
A logikai keretmátrix jobb szélső oszlopában szereplő feltételek (assumptions) azok a 
bizonytalansági tényezők, amelyek elengedhetetlenek a logikai kapcsolatok teljesüléséhez. Sok 
esetben ezek a feltételek nem állnak a projekt csapat kontrollja alatt, de nem tekinthetünk el 
számbavételüktől. Attól pedig végképpen nem, hogy hatásukat folyamatosan ne értékelnénk és a 
projekt megvalósítása alatt nyomon követnénk a feltételek változását. 

 



Regionális menedzsment 

93 

 

8.3.4. Hogyan jutunk a céljainkhoz?  

Miután a célok, eredménymutatók és azok teljesülésének feltételeit számításba vettük, csak ezt 
követően célszerű a tevékenységeket tisztázni és pontosítani. Ha ellentétes logika szerint 
cselekszünk, rögtön a probléma megoldására fókuszálunk és nem a lehetőségeinket tekintjük át, 
ami nagyban lekorlátozhatja majdani cselekedeteinket. A tevékenységek szintjén a fő kérdés: mit 
kell tenni, hogy elérjük a célokat? Röviden az akciókról és azokhoz kapcsolódó erőforrásokról 
(idő, pénz, emberek, stb.) van szó, ami valójában a klasszikus projektmenedzsment szintje. A 
nagyszámú szerteágazó és egymással összekapcsolódó, illetve egymásra épülő tevékenységekből 
álló projektek tervezéséhez nagy segítséget jelenthetnek a projektmenedzsment szoftverek. 
Azonban a szoftverek is csak akkor nyújtanak segítséget, ha világosan megfogalmazott a 
tevékenységek mindegyike, kellőképpen részletezettek a lépések, amelyek a várt eredményekhez, 
kimenetekhez vezetnek. A tervezés sikerkritériumai között nagy jelentősége van még a hogyan, 
ki és mikor kérdések tisztázásának. 

21. ábra: Különböző típusú logikák a logikai keretmátrixban 

Célok Indikátorok
Ellenőrzés,
verifikáció Feltételezések

Átfogó cél

Ha 
Akkor

és

Projekt cél

Ha 
Akkor

és

Eredmények
Ha  

Akkor
és

Tevékenységek
Ha

 

Forrás: Schmidt, 2009, 58.  

A logikai keretmátrix bemutatása nem lehet teljes anélkül, hogy összefoglalnánk az abban 
megtestesülő háromirányú logikát. A keretmátrix mezői ugyanis mind vertikálisan és mind 
horizontálisan egymásra épülnek: 

 a vertikális logika, amely összekapcsolja a célokat (objectives) a „ha…, akkor…” logika 
segítségével; 

 horizontális logika, ami kiemeli minden szinten a célokat azok mérése és értékelése 
(measures and verification) segítségével. 
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Schmidt (2009) szerint a mátrix a fenti logikai elveken túlmenően magában foglal egy 
úgynevezett cikk-cakk logikát is, ami figyelembe veszi a feltételezéseket (assumptions), a 
stratégiánk mögötti „ha…, akkor…” gondolkodást. 
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9. A projektek tervezése és megvalósítása során alkalmazott elemzési 
technikák, eljárások 

A fejezet tartalma: 

 A célok meghatározásához alkalmazott elemzési technikák: 

o Érintett elemzés; 

o Venn diagram; 

o Problémaelemzés – probléma-fa; 

o Célkitűzések elemzése – cél-fa. 

 A megfelelő eredménymutatók, indikátorok jellemzői. 

 Az információgyűjtés módszerei. 

 Feltételezések és egyéb kondíciók menedzselése. 

9.1. A projekt célok meghatározásához alkalmazott módszerek 

Peter Drucker amerikai menedzsment gurunak tulajdonított idézet szerint „a célok szerinti vezetés 
akkor működik, ha ismerjük a célokat, azonban az esetek 90 százalékában nem ismerjük azokat.”9 
Hogyan lehet ezt az állítást értelmezni? A korábbi fejezetekben láthattuk, hogy a projekt 
céljainak megfogalmazása során a mit szeretnénk elérni? illetve a miért? kérdésekre keressük a 
megfelelő válaszokat. A projekttől várt eredményeket mindig valamilyen tevékenységek és 
akciók során érhetjük el. Magától értetődőnek tűnhet a tevékenységek és az eredmények közötti 
különbség, hiszen az egyik folyamato(ka)t, a másik pedig tárgya(ka)t takar, a gyakorlatban 
viszont sokszor összekeverednek a fogalmak, éppen ezért lényeges a megfelelő szóhasználat, 
amit a következő példákkal illusztrálunk (10. táblázat): 

 

                                                 
9 A célok szerinti vezetés (management by objectives) mellett többféle vezetési filozófia létezik. Csakhogy egy 
szélsőséges esetet említsünk, a tényeket sok esetben figyelmen kívül hagyó (evidence-based management) vezetéssel 
áll szemben a vezetés megérzéseire épülő menedzsment (management by hopes) filozófia. Nem célunk a vezetési 
módszerek és filozófiák részletesebb ismeretetése, de annyit meg kell jegyezni, hogy hosszabb távon a tényeken 
alapuló vezetés sikeresebb még akkor is, ha a tények alapján kidolgozott opciók közül a vezetés a megérzéseire 
hagyatkozva választ. 
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10. táblázat: Példák a tevékenységek és az eredmények közötti különbségre 

Bemenetek, tevékenységek Kimenetek, eredmények 

Innovációs pályázatok 
meghirdetése 

Beadott pályázatok 

Megítélt fejlesztési támogatás Kifejlesztett új termék  

Új iroda/csarnok építése Felépített új iroda/csarnok  

Forrás: saját szerkesztés 

Miután jól el tudjuk határolni a projekt eredményét az ahhoz vezető folyamattól, nézzük meg, 
miként tudjuk megtalálni a projektünk céljait, milyen eljárásokat és módszereket használhatunk 
ahhoz? Sokan esnek ugyanis abba a hibába, hogy rögtön a célok definiálására fókuszálnak, majd 
elkezdenek megoldásokat keresni és azt gondolják, hogy ezzel össze is állt a projekt. A 
hatékonyabb projekttervezés a problémák azonosításával indul, majd a problémák célokká 
formálásával folytatódik, végül pedig a megoldások feltérképezésével, a tevékenységek 
paramétereinek definiálásával zárul. Ezzel a módszerrel el lehet kerülni azt a gyakori esetet, hogy 
a projekttel nem olyan problémá(ka)t oldunk meg, amit szerettünk volna. Éppen ezért megfelelő 
időt kell szánni a problémák azonosítására, illetve a projekt érintettjeinek azonosítására és az 
érintettek szempontjainak megismerésére. 

 

9.1.1. Érintett elemzés 

Az érintettek (angolul stakeholder) a szervezet környezetében működnek és közvetlen hatásuk 
van vagy lehet a szervezet céljainak megvalósítására. Olyan személyekről vagy csoportokról van 
szó, akiknek a törekvései segíthetik vagy gátolhatják a szervezet működését. A 
projektmenedzsment szempontjából az érintettek hatása függ a szervezettel kapcsolatos 
érdekeltségüktől, kapacitásuktól és eszközeiktől, amit figyelembe kell venni a problémák 
azonosításakor, a célok kijelölésekor és a stratégia megválasztásakor is. 

Tóth (2009, 90) szerint „érintettnek tekintünk minden olyan személyt, csoportot, intézményt, 
vállalkozást, melynek bármilyen – közvetlen vagy közvetett – kapcsolata van a tényleges 
helyzettel, illetve a jövőt illetően megvalósítandó program céljaival, hatásaival.” 

Az érintettek a közigazgatási hierarchia több szintjén (helyi, megyei, regionális, országos, illetve 
nemzetközi) helyezkednek el. Csoportjaikat tekintve lehetnek önkormányzatok, vállalkozások, 
civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek vagy szakértők. 
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Az érintett elemzés során arra kell választ adnunk, hogy valójában kinek a problémáit vagy 
lehetőségeit elemezzük, illetve ki és hogyan fogja hasznosítani a projekt által elért eredményeket? 
A projekt végső célját úgy is meghatározhatjuk, hogy végrehajtásával maximalizáljuk a 
társadalmi, gazdasági és szervezeti hasznot és minimalizáljuk a potenciális negatív hatásokat, az 
érintettek konfliktusait. Az érintett elemzés lépései a következők: 

 az általános fejlesztési probléma vagy lehetőség azonosítása; 

 minden olyan csoport, érintett azonosítása, akiknek szignifikáns érdeke fűződik vagy 
fűződhet a potenciális projekthez; 

 az érintettek szerepének, különböző érdekeiknek, pozíciójuknak és részvételi 
kapacitásuknak a vizsgálata; 

 az érintettek közötti potenciális együttműködések és konfliktusok azonosítása; 

 az elemzés eredményeinek figyelembe vétele a projekt tervezése során. 

Az érintett elemzés helyzetfeltáró része az érintettek és érintettségük minőségének 
meghatározásával foglalkozik. Nemcsak problémafeltárásról és azok érintett csoportokhoz való 
rendeléséről van szó, hanem definiálni kell az érintettség minőségét, az érintettek motivációját és 
az érintett csoport viszonyát más érintettekhez (11. táblázat).  

11. táblázat: Példa az érintettek és az érintettségük minőségének definiálására 

Érintett csoport Melyik probléma érinti? Milyen mértékben érinti? 

 

1. Önkormányzatok 

kerékpárút infrastruktúrájának hiánya teljes mértékben érintett 

lepusztult történeti értékek teljes mértékben érintett 

munkanélküliség közvetetten érintett 

csökkenő volumenű idegenforgalom teljes mértékben érintett 

 

2. Szállodák  

csökkenő volumenű idegenforgalom teljes mértékben érintett 

kerékpárút infrastruktúrájának hiánya nem érintett 

parlagfű fertőzöttség kis mértékben érintett 

kedvezőtlen demográfiai index nem érintett 

 

 

3. Mezőgazdasági 
vállalkozások, 
kisvállalkozások 

korszerűtlen technikai felszereltség teljes mértékben érintett 

csökkenő volumenű idegenforgalom közvetetten érintett 

kemikáliák, veszélyes hulladékok 
szakszerűtlen tárolása és kezelése 

teljes mértékben érintett 

speciális szakképességű szakemberek 
hiánya 

teljes mértékben érintett 
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gyenge minőségű szántó teljes mértékben érintett 

 

4. Környezetvédelmi 
Hivatal 

speciális szakképességű szakemberek 
hiánya 

kis mértékben érintett 

korszerűtlen technikai felszereltség teljes mértékben érintett 

csökkenő volumenű idegenforgalom nem érintett 

kemikáliák, veszélyes hulladékok 
szakszerűtlen tárolása és kezelése 

teljes mértékben érintett 

Forrás: Tóth, 2009, 100. alapján saját szerkesztés 

 

9.1.2. Venn diagram elemzés 

Az érintettek fejlesztési elképzeléshez való viszonyának elemzéséhez használható módszer a 
Venn diagram elemzés. Ennek az elemzésnek választ kell adni a következő kérdésekre (Tóth, 
2009): 

 melyek azok a célcsoportok, amelyek potenciális támogatói, partnerei lehetnek a 
fejlesztésnek; 

 melyek azok a célcsoportok, amelyek egyértelműen érdekeltek a fejlesztésben; 

 melyek azok a célcsoportok, amelyek közömbösek vagy a fejlesztési elképzelés 
ellenérdekeltjei. 

22. ábra: Példa Venn diagram elemzésre 

 

Forrás: Tóth, 2009, 94. 
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Az érintettség mértékének meghatározását követően lehet elkészíteni a konfliktus és partner 
mátrixot. Ez a mátrix az érintettek közötti partnerviszonyt jellemzi (indifferens, kismértékű, 
közepes és nagymértékű partnerség, illetve konfliktus). Ez a módszer segít tisztázni az érintettek 
érdekviszonyait, illetve konfliktuskezelési képességét, ami nagyban elősegítheti a helyi 
fejlesztések sikeres megvalósítását (12. táblázat). 

 

12. táblázat: A konfliktus és partner mátrix 

 PARTNERSÉG 

ÉRDEKCSOPORT 1 2 3 4 

1  kismértékű nagymértékű - 

2 -  nagymértékű nem jellemző 

3 - -  - 

4 nagymértékű nem jellemző közepes  

 KONFLIKTUS 

Forrás: Tóth, 2009, 94.  

 

9.1.3. Problémaelemzés 

A problémaelemzés az adott helyzet negatív aspektusait veszi számba, majd ok-okozati 
összefüggéseket határoz meg az azonosított problémák között. Különösen azokat problémákat 
kell azonosítani, amelyeknek a projekt érintettei magas prioritást tulajdonítanak és mindenképpen 
meg szeretnének oldani. A problémaelemzés másik szempontja, hogy segítségével lényegi és 
fókuszált projektcélokat lehessen majd meghatározni. A problémaelemzés az alábbi három 
lépésből áll: 

1. Az elemzés kereteinek és tárgyának meghatározása; 

2. A célcsoport és az érintettek jelentősebb problémainak azonosítása: pl. Mi a probléma? Ez 
kinek a problémája? 

3. Az azonosított problémák vizualizálása, úgynevezett probléma-fa segítségével történő 
bemutatása, ami rámutat a problémák hierarchiájára és segítséget nyújt a problémák 
közötti ok-okozati kapcsolatok tisztázására.  
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23. ábra: Probléma-fa 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

9.1.4. A célok elemzése, cél-fa 

A problémák azonosítását, a közöttük lévő kapcsolatok tisztázását a probléma-fa segítségével 
végeztük el, aminek eredményeképpen egyértelművé vált, hogy milyen okok, tényezők idézték 
elő azt a negatív helyzetet, amelyen a projekt indításával javítani szeretnénk. A problémák 
hierarchiája arra is figyelmeztet, hogy nem várható egy lépésben a kívánt állapot elérése, azt csak 
fokozatosan, lépésről, lépésre tudjuk megvalósítani. Mindemellett a célok folyamatos 
újrafogalmazására, a változó helyzethez való igazítására is szükség lesz. A cél-fa elkészítése nem 
tekinthető a probléma-fa tükörképének, nem arról van szó, hogy csak egyszerűen pozitívan 
átfordítjuk a problémákat. A céloknak ugyanis egymásra kell épülni, egy alsóbb cél teljesülése 
előfeltétele egy magasabb szintű célnak, ebből áll össze a célok hierarchiája és a közöttük lévő 
kapcsolódási pontokkal adódik a cél-fa. 

A célok elemzése szintén három lépésből álló folyamat: 

1. A negatív helyzeteket átfordítjuk pozitívvá, vagyis meghatározzuk, mi a hozzá 
kapcsolódó kívánatos és egyben teljesíthető, megvalósítható cél. 
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2. A célok közötti kapcsolatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a célok hierarchiája 
tartalmazzon minden lényeges cél-elemet, azok a megfelelő hierarchia szinten 
helyezkedjenek el és megfelelően mutassák a célok közötti kapcsolatokat. 

3. Szükség esetén a megfogalmazások pontosítása, új célok beszúrása, törlése, más 
hierarchia szintre helyezése. 

Annak érdekében, hogy ezeket a lépéseket hatékonyan lehessen végrehajtani több munkatárs 
bevonása is szükséges a tervezésbe. A munka célszerűen egy vázlatos listából indul ki, amely 
tartalmazza az előzetes projekt célokat. Ennek kiegészítése, szűkítése, ok-okozati kapcsolatok 
feltárása után következhet a célok csoportosítása, ha lehetséges. Ezt követően kerül sor a ha… 
akkor logikai kapcsolatok áttekintésére, majd a redundáns célok törlésére, a nem teljes célok 
kiegészítésére. Annak érdekében, hogy célok hierarchiáját meghatározzuk, tisztázni kell az átfogó 
célt, ami a legmagasabb szinten helyezkedik el. Ehhez a projektünk hozzájárul, de teljes 
mértékben nem oldja meg. Erre lehet példa, hogy fejlesztésünkkel hozzájárulunk a régió 
foglalkoztatottsági szintjének növeléséhez, a régió versenyképességéhez. Természetesen ez sok 
más tényező eredménye, de a projektünk is tesz ez irányban egy lépést. A projekttől várt 
eredmények tisztázása vezet a feladatok meghatározásához, illetve azok elérését igazoló mutatók 
definiálásához. Valójában ezt követően már csak a stratégiai hipotéziseink tesztelésére van 
szükség. 

24. ábra: A cél-fa sematikus felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A 7. fejezetben bemutatott cél-fán az ázsiai cigánymolylepke invázió elleni harc célkitűzései 
jelennek meg, míg a fenti ábra csak sematikusan mutatja be a cél-fa elvi felépítését. 
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9.2. Eredménymutatók, indikátorok 

A logikai keretmátrix bemutatásánál már szót ejtettünk az eredménymutatók és a különböző 
projekt indikátorok szerepéről, ezen a helyen fontosabb jellemzőikről és definiálásuk 
módszereiről szólunk. Alapvető irányelv az indikátorok körének kijelölésekor, hogy ne csak azt 
mérjük, ami könnyen mérhető, hanem azt, ami lényeges! Schmidt (2009) az indikátorokkal 
szemben az alábbi négy kritériumot adja meg: 

 érvényes: megfelelően mérje a projekt céljait; 

 ellenőrizhető, igazolható: létezzen, vagy beszerezhető legyen világos, nem szubjektív 
bizonyíték; 

 célzott: rögzített minőségi, mennyiségi és időbeli célok; 

 független: a célok hierarchiájának minden szintjén különböző indikátorok legyenek. 

Az objektív módon igazolható indikátorok előnyei közé tartozik, hogy segítségükkel 
ellenőrizhető a projekt célok megvalósíthatósága, illetve fontos kiindulópontját jelentik a 
projektértékelési és monitoring rendszernek. Ezek a típusú indikátorok a következő kérdésekre 
keresik a választ: Hogyan tudjuk megállapítani, hogy az történik vagy történt, amit terveztünk? 
Hogyan igazoljuk a sikert? 

A menedzsment szakirodalomban már-már közhellyé vált, hogy a jó célok, „SMART”-célok. 
Valójában a SMART egy angol betűszó (és egyik fontos jelentése, hogy okos), ami az alábbi 
szavak első betűinek összeolvasásából adódik: 

 Specific, azaz specifikus, az adott cél mérésére alkalmas, kellő mélységű és 
részletezettségű információt nyújt; 

 Measurable, azaz mérhető, számszerűsíthető legyen vagy minőségileg, vagy 
mennyiségileg; 

 Available, azaz elérhető legyen, létezzen, vagy elfogadható áron előállítható legyen; 

 Relevant, azaz lényeges, fontos és hasznos információt hordoz, ami megfelel a 
projektmenedzserek, vezetők információs igényeinek; 

 Time-bound, azaz aktuális, az indikátor megmutatja, hogy mikorra várható az adott cél 
elérése. 

Ezeknek a jellemzőknek a gyakorlatban történő alkalmazására ad példát a 13. táblázat, amely egy 
szervezeti egység lehetséges eredményindikátorait és azok igazolására alkalmas eszközöket 
mutat. 
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13. táblázat: Példa eredményindikátorokra 

CÉLOK EREDMÉNYINDIKÁTOR IGAZOLÁS 

Átfogó cél: 
hatékonyan működő 
szervezeti egység  

1. Az éves tervben rögzített 
célokat eléri 

2. Nem lépi túl a költségvetését 
3. Megfelel a vevői elvárásoknak 
4. A vevői igény 

megfogalmazásától „x” napon 
belül eredményt ér el 

 

1. Negyedéves és éves 
jelentések 

2. Havi költségkimutatás 
3. Időszakos vevői 

elégedettség vizsgálat 
 

Forrás: Schmidt, 2009 

Ahogyan már említettük, csak azért mert mérni tudunk valamit, nem kell feltétlenül megtennünk. 
Érdemes tehát alaposan végiggondolni, hogy melyik indikátorok fogjuk alkalmazni. Különösen 
azokat az indikátorok kell ismételten megfontolni, amelyik indikátort szükségesnek, 
lehetségesnek, sőt ideálisnak látjuk, ugyanakkor az információs források tanulmányozása után 
arra a megállapításra jutunk, hogy az indikátor előállítása nehezen kivitelezhető, túl komplex 
vagy éppen túlságosan költséges.  

Schmidt (2009) az alábbi kérdések megfontolását javasolja az információs szükségletek 
meghatározásához: 

 Milyen típusú adatok gyűjtünk? Hogyan és milyen gyakran? 

 Hol érhetőek el ezek az adatok? 

 Hogyan alakítjuk át az adatokat használható információvá? 

 Hogyan és ki fogja használni azt az információt? 

 Kivel osztjuk még meg az információt? 

 Hogyan és ki elemzi az információt? Hogyan riportolunk?  

 Mi a legköltséghatékonyabb módja az indikátorok igazolásának? 

Az indikátorokat lépésről lépésre is definiálhatjuk. Elsőként az alapindikátor megfogalmazása a 
feladat, ezt kell kiegészíteni a szükséges mennyiséggel, minőséggel és idővel, ami bővíthető még 
a költségekre és egyéb vevőkre, vevői elvárásokra vonatkozó kitételekkel.  

Példa: 

 az alapindikátor meghatározása: középszintű vezetők használják az új vállalatirányítási 
rendszert; 
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 mennyiség hozzáadása (mennyi?): a középszintű vezetők 80 százaléka használja az új 
vállalatirányítási rendszert; 

 minőség hozzáadása (milyen változás történt? mennyire jó a változás?): a felhasználók 
90 százaléka jobbnak értékeli az új vállalatirányítási rendszert a réginél; 

 idő (mikorra?), költségek (összeg) és a vevők (ki?) hozzáadása: a középszintű vezetők 80 
százaléka 2010. november 1-től használja az új rendszert és a felhasználók 90 százaléka 
jobbnak értékeli az új vállalatirányítási rendszert a réginél. 

 

9.3. A projektekkel kapcsolatos feltételezések menedzselése 

Lényeges tisztában lennünk azzal, hogy bármilyen jól megterveztük és végezzük a projektünk 
megvalósítását, mindig adódni fognak olyan nehézségek (külső vagy belső), ami miatt adott 
esetben módosítani kell a projekt megvalósítását. Ezért szokás azt mondani, hogy a projektterv az 
nem biblia, hanem egy élő dokumentum. Fontos tehát, hogy a projekt időtartama alatt figyeljük a 
környezetet és még az intő jelek sokasodása előtt módosítsuk az irányt.  

Időről időre át kell tekinteni azokat a feltételeket, amelyek felett a projekt megvalósítói nem 
bírnak ellenőrzéssel (pl. kamatláb, adók mértéke, időjárás), vagy úgy döntenek, hogy nem akarják 
kontrollálni azokat az eseményeket. Mindenesetre, a kritikus feltételezésekkel, kockázati 
tényezőkkel azelőtt kell foglalkozni, mielőtt azok a projekt kudarcához vezetnének. Célszerű 
mindig a tarsolyban tartani egy úgynevezett „B” tervet is erre az esetre.  

Gyakran előfordul, hogy olyan tényezők befolyásolják alapvetően a projekt céljainak a 
megvalósítását, amelyekre egyáltalán nem is gondolunk a projektfeladatok meghatározása során. 
Ha kellő időt rászánunk, jelentős számú projekt kockázatot, kritikus feltételezést 
összegyűjthetünk, de vajon melyikeket tekinthetjük a legjelentősebbnek? Mi alapján döntünk, 
hogy melyiket vesszük be a logikai keretmátrix jobb oldali oszlopába?  

Segítséget jelent ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában és a komolyabb problémák 
elkerülésében, ha folyamatosan figyeljük a projekt belső és külső környezetét. Az alábbi 
kategóriákra célszerű alaposabb figyelmet szentelni és állandóan arra fókuszálni, hogy mit 
feltételezünk? 

 projekt csoport tagjai;  kapcsolódó projektek; 

 érintettek érdeke;  beszállítói ügyek; 

 menedzsment támogatás;  vevői elvárások; 

 technikai problémák;  politikai környezet; 

 erőforrások elérhetősége;  külső tényezők. 
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A feltételezések és kockázatok menedzselésének kulcsa, hogy a bizonytalanságot elfogadható 
mértékű kockázattá alakítsuk. Schmidt (2009) sok évtizedes projektmenedzselési és tanácsadói 
tapasztalatai alapján ezt az alábbi három lépés során tehetjük meg: 

 a legfontosabb feltételezések és kockázatok azonosítása; 

 a feltételezések elemzése és tesztelése, majd 

 reakció és cselekvés! 

 

1. A legfontosabb feltételezések azonosítása 

A kulcsfontosságú feltételezések azonosítása nem csak a projektvezető feladata, inkább csak az ő 
felelőssége. A teljes projekt csapatot célszerű összehívni és végigbeszélni velük a projekt 
céljaihoz, várt eredményeihez, illetve a végrehajtandó tevékenységekhez kapcsolódó 
feltételezéseket, azonosítható kockázatokat. Az alábbi kérdések megválaszolása segítheti a 
feltételezések azonosítását: 

 Milyen feltételezéseknek, kondícióknak és egyéb tényezőknek kell fennállni a „ha…, 
akkor…” logika érvényességéhez? 

 Hogyan kell együttműködni a projekten kívüli környezettel? 

 Mi másnak kell fennállni, hogy meg tudjuk valósítani? 

 Mi mást kell még feltételezni? 

 

2. A feltételezések elemzése és tesztelése 

Miután meghatároztuk a legfontosabb feltételezéseket, a következő feladat azok elemzése és 
tesztelése. Meg kell próbálni megbecsülni a kockázat mértékét is, amihez egyszerű értékeléseket, 
rangsorolásokat alkalmazhatunk. Nem komoly kockázati menedzsment módszerekre, hanem a 
legtöbb esetben a „józan paraszti ész” alapján történő becslések is elegendők a kockázatok 
mértékének megítéléséhez. Mivel a projektmenedzsment nem „rakétatudomány”, semmiképpen 
nem precíz százalékok meghatározását szeretnénk elérni a folyamat során. A kockázatok 
valószínűsége mellett lényeges szempont azok potenciális hatásának megbecslése, ami a projekt 
időtartamára, költségvetésére és a projekt teamre vonatkozó következmények elemzését foglalja 
magában. Nem kell az alacsony valószínűséggel bekövetkező eseményeket beleírni a logikai 
keretmátrixba (pl. egy aszteroida csapódik a laborépületbe), hanem azokkal a problémás 
ügyekkel kell foglalkozni, amelyek komolyan akadályozhatják a projekt sikerét.  

A folyamat során az alábbi kérdéseket célszerű megválaszolni: 

 Mennyire fontos ez a feltételezés a projekt sikerére, ill. kudarcára vonatkozóan? 
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 Mennyire érvényesek ezek a feltételezések? Mi ennek a valószínűsége? Hány százalék? 

 Mi történik, ha a feltételezés bekövetkezik? Milyen hatása lesz ennek a projektre? Mik 
lesznek az anyagi vonzatai? 

 

3. Cselekvés, beavatkozás 

Az azonosított feltételezésekkel és projektkockázatokkal kapcsolatos cselekvés vagy beavatkozás 
szükségessé tesz úgynevezett vészforgatókönyvek kidolgozását. Már a hiba felmerülése előtt 
lényeges, hogy rendelkezzünk konkrét elképzelésekkel, tervvel. Az autóipari beszállítóknál 
például meg kell tudni oldani a légi szállítást vagy más futárszolgáltatással való alkatrészszállítást 
abban az esetben, ha sztrájk bénítja meg a vasutat vagy a közutakat. 

Minden egyes azonosított feltételezéssel kapcsolatosan az alábbi kérdéseket kell tisztázni: 

 Ez még elfogadható, vállalható kockázat? 

 Milyen mértékben kontrollálható? Tudjuk menedzselni a kockázatot? Befolyásolni 
tudjuk? Csak monitorozni tudjuk? 

 Milyen módon tudjuk befolyásolni a kockázatot? 

 Milyen vészforgatókönyvünk van? Milyen megelőző intézkedést tudunk foganatosítani, 
ha a feltételezéseink hamisak? 

 Hogyan tudjuk a projekt (újra)tervezésével minimalizálni a feltételezések hatását? 

 Ez a feltételezés valaki más kontrollja alatt áll? 

A feltételezéseket úgy definiáltuk, hogy azok nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ez azonban nem 
minden esetben igaz. Nem kell tétlenül várni, sokszor sokat tudunk tenni a feltételezések 
befolyásolására. Az alábbi javaslatok ezek kezelésére szolgálnak: 

 monitorozás és válaszlépések: ha nem tudjuk befolyásolni a problémákat, legalább 
figyeljük és kövessük azokat; 

 befolyásolás: ha nem vagyunk döntési pozícióban, de tudjuk merre kellene menni, 
mindent el kell követni ez irányba való elmozdulás érdekében; 

 ellenőrzés: több esetben lehetséges egy feltételezést projekt céllá formálni. Tisztában kell 
azonban lenni ennek erőforrás szükségleteivel. Kevésbé költségigényes megoldás, ha 
sikerül elérni, hogy egy másik projekt foglalkozzon a feltételezéssel. 

A feltételezések kontrollálása érdekében egyrészt változtathatunk a projekt dizájnon, másrészt 
újabb feladatokat rendelhetünk a projekthez. A harmadik lehetőség, hogy nem csinálunk semmit.  

A kockázatok menedzselésére számos technika, módszer áll rendelkezésre, de a projektvezető az 
alábbi egyszerű táblázat segítségével is egy hatékony eszközt tud működtetni. 
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14. táblázat: Kockázat menedzsment mátrix 

Kockázatok 
 

Potenciális 
negatív hatás 

Kockázat szintje 
(Magas / Közepes 

/ Alacsony) 

Kockázat 
menedzsment 

stratégia 

Felelősség

Kockázat 1     

Kockázat 2     

…     

Kockázat n     

Forrás: PCM Guidelines, 2004, CEC 

 

A gyakorlatban a projektmenedzser kezében sok esetben valóban nincsenek megfelelő eszközök, 
hogy az azonosított kockázatokat megfelelő módon tudja kezelni, de annyit feltétlenül tud tenni, 
hogy azokat összegyűjti, elemzi és javaslatait a döntéshozók elé tárja, például a fenti táblázat 
segítségével. Nem szabad elfelejteni, hogy a projektmenedzser az a személy, aki meg tudja ítélni, 
hogy a projekt feltételezései fenntarthatók-e, milyen új kockázatok merülnek fel és milyen 
intézkedésekkel lehet csökkenteni a kockázatokat. Erre kell törekedni minden körülmények 
között és nem mástól várni a megoldást. 
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10. A tevékenységek tervezésének lépései és a stratégiai akcióciklus  

A fejezet tartalma: 

 A projekt tervezés lépései. 

 Lineáris felelősségi tábla. 

 Az innovatív projekttervezés módszerei. 

 

10.1. A projekt tervezés lépései 

Miután meghatároztuk a projekt céljait, tervezett eredményeit, annak mérésére szolgáló 
indikátorokat definiáltunk, majd elemeztük a potenciális projektkockázatokat, ki kell jelölnünk 
azokat az akciókat és tevékenységeket, amelyekkel el tudjuk érni céljainkat. A projekt tervezés 
következő lényeges fázisa, a „hogyan jutunk oda?” kérdés tisztázása. A logikai keretmátrix 
segítséget nyújt a magas szintű projekt összefoglalás elkészítésében, de az nem tekinthető 
részletes akciótervnek, annak csak kiindulópontját képezi. Tömören azt is mondhatjuk, hogy 
segítségével hatékonyan lehet kommunikálni a projekt dizájnt, a projekttervet az érintettek felé. 

Sok projekt esetében azonban az említett tevékenységek, illetve a logikai keretmátrix csak 
felesleges előkészítő munkának tűnik. A projektek megvalósítását előkészítő szakemberek egy 
része számára a valós munka a tevékenységek tervezésével kezdődik, illetve a tevékenységek 
kezdő és végpontjait, illetve azok egymáshoz való viszonyát bemutató, úgynevezett Gantt-
diagrammal zárul. A hagyományos projektmenedzsment során alkalmazott hálótervezés előnye 
abban áll10, hogy alkalmazásával lehetővé válik minden munkafolyamatra, tevékenységelemre 
vonatkozó számszerűsíthető adatok, az idő-, a költség- és kapacitásigények elemzése. A 
módszer alkalmazása a nagy komplexitású projekteknél, sorozatgyártás esetében, általánosan az 
ipari termelésben és az építőiparban előnyös. Kisebb projektek esetében azonban alkalmazása 
nehézkes, de különböző számítógépes programok segítségével jelentősen gyorsítani lehet a 
tervezést.  

A Gannt-diagram segítségével jól illusztrálható például egy beruházási projekt. A projekthez 
kapcsolódó tevékenységek a diagram soraiban helyezkednek el, amelyeknek a hossza arányos az 
adott tevékenység időtartamával. Elkészítésének első lépése a tevékenységek definiálása, majd 
azok logikai sorrendjének a meghatározása. Ezt követően kell megbecsülni a tevékenységek 
várható időtartamát, illetve a kezdetének időpontját. Fontos kérdés azonban, hogy mit tekintünk 

                                                 
10 Görög (2001) és (2003), valamint Tóth (2009) részletesen bemutatja a hálótervezést. 
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tevékenységnek és mit eredménynek? Ennél talán még fontosabb, hogy a projektben résztvevők 
pontosan értsék, mit és miért csinálnak? A tapasztalatok szerint ilyen esetekben szoktak 
problémák adódni és olyan kérdések felmerülni, hogy „Ja, nem ez volt a feladat?”.  

Az Európai Bizottság által alkalmazott, korábban már hivatkozott projektciklus menedzsment 
útmutatója (PCM Guidelines, 2004) szintén a logikai keretmátrix elkészítését követően javasolja 
a tevékenységek tervezését, a közöttük való kapcsolatok, átfedések elemzését és kezelését az 
alábbi nyolc, egymástól jól elkülöníthető lépésben: 

1. Főbb tevékenységek felsorolása; 

2. A tevékenységek menedzselhető feladatokká való lebontása úgy, hogy minden feladatot 
hozzárendelünk egy-egy munkatárshoz, akinek ez egyben a rövid távú célja lesz; 

3. A tevékenységek közötti sorrend és kapcsolatok tisztázása: Milyen sorrendben kell 
elvégezni a feladatokat? Az adott tevékenység független a többitől vagy valamelyik 
másikra épül? Sarkított példa: a tetőt addig nem elkezdeni, míg a falak fel nem épültek.  

4. A tevékenység kezdeti időpontjának, időtartamának és befejezési időpontjának a 
meghatározása; 

5. A főbb tevékenységek (tevékenység blokkok) időbeli ütemezése 

6. Mérföldkövek meghatározása, vagyis azoknak a kulcs tevékenységeknek a definiálása, 
amely a projekt előrehaladását jól jelzi és motiválja a projekt team tagjait; 

7. A tevékenységekhez szükséges szakértelem meghatározása; 

8. A tevékenységek felosztása a team tagjai között. 

Miután a tevékenységek tisztázásra kerültek, a következő lépés az erőforrások tervezése és 
hozzárendelése az egyes feladatokhoz. Az fenti lista utolsó eleme valójában már ez irányba 
mutat, hiszen a tevékenységeket a team tagjai között felosztja. Ezen kívül azonban fontos az 
eredményes végrehajtáshoz szükséges további erőforrásokról, mint például költségek, anyagok, 
eszközök, gépek, stb. is rendelkezni. Az emberi erőforrás tervezését is a lehető legprecízebben 
kell elvégezni, lehetőleg a név megjelölésével, de ebben a fázisban elegendő a szükséges 
szakértelem és a becsült munka időtartamának megjelölése. Természetesen az erőforrások 
tervezését és hozzárendelését minden egyes tevékenységek esetében el kell végezni, majd 
összesíteni. Valójában az így adódó erőforrás becslés mutatja meg a projekt költségigényét.  
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15. táblázat: Lineáris felelősségi tábla 

Tevékenységek Felelősök Felelősség típusa 

Feladat 1 Név 1 Név 2  …  Név x  F – a tevékenység 
kivitelezésének felelőse  
 
R – résztvevő  
 
T – konzultálni kell vele 
 
I – informálni kell 
 
J – jóváhagyó  

Feladat 2     

Feladat 3     

…     

Feladat n     

Forrás: Schmidt, 2009 alapján a szerző szerkesztette 

 

A projekt megvalósítása során gyakran előfordul, hogy hiányoznak a felelősök, vagy akiknek 
éppen felelősnek kellene érezni magukat, nem így tesznek. Körültekintő tervezéssel az ilyen 
„félreértéseket” el lehet kerülni. Schmidt (2009) javaslata alapján a lineáris felelősségi táblázat 
lehet a megoldás, amely táblázatban az összes projekt tevékenység, illetve a projekt 
megvalósításában részt vevő munkatárs neve megjelenik. Ebben még nincs semmi különleges, de 
a táblázat kiegészül még egy további oszloppal, ami az adott tevékenységben résztvevők 
felelősségének típusát adja meg. Nagyon lényeges, hogy minden tevékenységnek egy, azaz egy 
felelőse legyen, különben nem érzi magát igazán senki sem felelősnek. Ezen kívül részt lehet 
venni a projektben egyszerű résztvevőként, olyan szakértőként, akivel konzultálni kell, vagy 
éppen tudomására kell hozni valamilyen információt. A táblázatban a feladat jóváhagyójának a 
neve is megjelenik, nem kell tehát a munkafázisok végén találgatni, hogy ki is lesz majd a munka 
átvevője, leigazolója. 

Az alábbi egyszerű lépések segítséget nyújtanak a felelősségi táblázat elkészítéséhez: 

 a tevékenység, feladat eredményének, a hozzá fűződő érdekek tisztázása;  

 minden projekt tevékenység beírása a táblázat első oszlopába függőlegesen; 

 minden kulcsfontosságú projektrésztvevő beírása a táblázatba (vízszintesen); 

 minden egyes tevékenység elemzése, megvitatása és a megfelelő projektszerepek 
meghatározása (a felelősség típusának egy-egy betűvel való megjelölése). Fontos: minden 
tevékenységhez csak egy felelős tartozhat. 

Ha tovább szeretnénk finomítani vagy részletezni a projekt felelősségi körök meghatározását, 
elkülöníthetjük a táblázatban a szervezeten belüli, illetve a külső résztvevőket. Sok esetben 
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ugyanis nem csak a szervezet, hanem a partnerein, beszállítóin is nagyban múlik az adott 
munkafázis eredményes befejezése. Ismét aláhúzzuk, hogy a táblázatot folyamatosan aktualizálni 
kell, ugyanis a projekt időtartama alatt biztosan lesznek a felelősségi körökben változások, 
különösen, ha egy nagyobb intézményről, vállalatról van szó, vagy éppen nagyszámú projekt 
résztvevővel dolgozunk. 

 

10.2. Innovatív projekttervezés módszerei 

Gyakorló projektmenedzserek mindig jól menedzselhető szakaszokra osztják a projektjüket és 
általában a projekt első fázisát tervezik meg a legrészletesebben. Teszik ezt mindazért, mert 
idővel egyre nő a bizonytalanság, és korántsem biztos, hogy a nagy alapossággal megtervezett 8. 
hónapban nem kell majd alaposan áttervezni a projekt további részét. Schmidt (2009) azt 
javasolja, hogy a projekt első fázisát olyan részletesen tervezzük meg, hogy a leghatékonyabban 
menedzselhető legyen, majd pedig egyre kevesebb részletet tervezzük meg előre a következő 
fázisban. Ha például adott egy négy egyenlő időtartamú fázisból álló egyéves projektünk, akkor 
járunk el a leghatékonyabban, ha az első negyedévre fordított időnek a felét, harmadát, majd a 
negyedét fordítjuk a 2., a 3. majd pedig a 4. fázis előkészítésére. Azt is mondhatjuk, hogy a 
fázisok felbontása egyre csökkenő tendenciát mutat és erőnket mindig az aktuális fázis lehető 
legalaposabb tervezésére és megvalósítására koncentráljuk.  
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25. ábra: A tervezés részletezettsége a projekt különböző fázisaiban 

   1. fázis          2. fázis   3. fázis      4. fázis 

 Forrás: Schmidt, 2009 alapján a szerző szerkesztette 

Számos iparág (pl. gyógyszeripar, szoftveripar, építőipar) dolgozik olyan technikákkal, amelyek 
a bemutatott módszerre épülnek és előre definiált az egyes projektfázisok elnevezése: dizájn, 
építés, tesztelés, üzemeltetés és karbantartás, felügyelet. Ki kell emelni, hogy nemcsak ezekben 
az esetekben, hanem az ad-hoc, nem rutinszerű projektek során is alkalmazható a módszer, csak 
kellő leleményességre van szükség a fázisok elkülönítéséhez és elnevezéséhez.  

A projektek stratégiai szakaszolása lényegesebb, mint azt első látásra gondolnánk. Projektek 
megvalósítása során gyakori tapasztalat, hogy annyi párhuzamos szálon futnak az események, 
hogy a részt vevő munkatársak elveszítik a fonalat, a rálátás, hogy merre is megy a projekt. 
Többek között ezt a típusú irányvonal tévesztést is ki lehet küszöbölni a fenti technika 
alkalmazásával, de az egyes fázisok megnevezésével is sokat javíthatunk a projektben dolgozó 
munkatársak eligazodási igényén. 

Az innovatív tevékenység tervezés egy másik módszere, ha orientáló kérdésekkel segítjük az 
egyes tevékenységek pontosítását. A felelősségi tábla tartalmazza a tevékenység felelőseit, de 
korántsem ad teljes képet az adott feladaton dolgozó összes résztvevőről, ami pedig sok esetben 
hasznos információ, különösen az elszámolások és utókalkulációk készítésekor. A határidő és a 
szükséges források megjelölése mellett lényeges megjeleníteni a projekt információ szükségletét 
és az információ forrásait. Ezzel a módszerrel elkészített projektáttekintés valójában a logikai 
keretmátrix összes lényeges elemét magában hordozza és egyszerű, a lényegre fókuszáló 
felépítése lehetővé teszi több logikai keretmátrix összehasonlítását. Nem szabad ugyanis 
elfelejteni, hogy a bemutatott eszközök csak segédeszközök, a gondolkodásunk megjelenítését 
hivatottak segíteni, közvetíteni és nem úgy kell rájuk tekinteni, mint amit mindig és minden 
körülmények között alkalmazni kell.  
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16. táblázat: Sablon az innovatív tevékenység tervezéshez 

Tevékeny-
ségek  

Fő felelős  Résztvevők  Mikorra lesz 
kész?  

Szükséges 
források  

Információ 
szükséglet  

Információ 
forrása  

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

stb.  

Név  Még ki 
vesz részt?  

Időpont, pl. 
2012. márc. 5 

Hány Ft/€?  Mit?  Hol érhető 
el?  

Forrás: Schmidt, 2009 alapján a szerző szerkesztette 

 

Sokszor előfordul, hogy a projekt résztvevői nem látják a következő lépést, halogatják a feladatuk 
megvalósítását attól tartva, hogy amit csinálnak az nem lesz tökéletes, a főnök szólni fog miatta. 
Gyakori, hogy ezek és ehhez hasonló aggodalmak azért merülnek fel, mert nem egy, hanem 
számtalan feladatunk van. Sok esetben nem egy, hanem öt, tíz, vagy éppen húsz kisebb, nagyobb 
párhuzamos projekten dolgozunk és éppen ezért túlterheltnek érezzük magunkat, nem látjuk a 
következő lépést. Mi lehet a megoldás? Hogyan lehet eleget tenni kötelezettségeinknek? Az 
egyik megoldás a feladatok szakaszolása és a következő lépések tisztázása. További lehetőségek 
lehetnek az alábbiak: 

 találkozni más kollégákkal; 

 felhívni valakit vagy emailben megbeszélni a problémát; 

 információt keresni a saját számítógépen vagy a szervezet tudásbázisában; 

 a témához kapcsolódó információt keresni az interneten; 

 döntést hozni; 

 új ötleteket keresni. 
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11. A stratégiai akcióciklus menedzselése és a projektértékelés 

A fejezet tartalma: 

 A stratégiai akcióciklus fogalma. 

 A stratégiai akcióciklus menedzselése. 

 A projekt értékelések típusai: 

o projekt monitoring; 

o projekt ellenőrzés; 

o projektértékelés. 

 

11.1. A stratégiai akció ciklus 

A projekttervezési hibák között korábban már említettük, hogy a projekttervet nem szabad 
egyszeri és végleges dokumentumnak tekinteni. Annál is inkább, mivel a projektek „élő 
rendszerek”, megvalósításuk során beépülnek a tapasztalatok és igazodnak a környezet 
változásaihoz. Természetesen ez megköveteli, hogy a projektterv folyamatosan aktualizálásra 
kerüljön és a projektmenedzser képes legyen a szükséges módosításokat megtenni, illetve azokat 
kommunikálni úgy a projekt megvalósítói, mind az érintettek számára. Valójában ez mutatja, 
hogy a projektmenedzser mennyire végzi jól a tevékenységét és semmiképpen nem az eredeti, 
aktualitását, relevanciáját vesztett tervet kell tőle számon kérni.  

Schmidt (2009) ezt a folyamatos visszacsatolásokra, módosításokra épülő tevékenységet 
stratégiai akció ciklusnak nevezi. Ha a projekt kezdetétől ennek értelmében járunk el, akkor 
intelligens válaszokat tudunk adni a menet közben azonosított lehetőségekre és problémákra. 
Tulajdonképpen ugyanez a filozófia fedezhető fel más menedzsment modellek mögött is. 
Esetünkben a modell a stratégiai- és programtervezés módszereit integrálja a projekt 
menedzsment eljárásokkal. A modell kiindulópontja a „gondolkodj-tervezz-cselekedj” koncepció, 
amit kiegészítünk az értékeléssel (26. ábra). 
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26. ábra: A stratégiai akció-tanulási ciklus 

 

Forrás: Schmidt, 2009 alapján a szerző szerkesztette 

 

A projekt ciklus a jövőképről, vízióról való gondolkodással indul. Valójában a szélesebb, 
stratégiai fókusz kialakítása a cél, amihez a stratégiai menedzsment módszereit lehet használni. A 
stratégiai gondolkodás eredményeképpen azonosított projekt a tervezést, a logikai keretmátrix 
elkészítését követően kerül megvalósításra. A helyesen elkészített logikai keretmátrix segítséget 
nyújt a projekt megvalósítása és az értékelés alatt is. Az értékelés segítségével háromféle módon 
zárulhat a stratégiai akció ciklus. Abban az esetben, ha az értékelés azt állapítja meg, hogy a 
projekt elérte a sikerét, a projektet lezárhatjuk. Gyakoribb eset azonban, hogy az értékelés során a 
projekt áttervezésére, módosítására van szükség, friss gondolatokkal, megoldásokkal újra kell 
stimulálni a projektciklust. Gyorsan változó környezetben viszont előfordulhat az is, hogy a 
projekt mögötti stratégiai koncepciót kell újrafogalmazni, majd az egész projekttervezést újra 
elvégezni. Természetesen ebben az esetben már korántsem a régi projekteredményt várjuk, 
hanem valami más lesz születőben. 

Minél gyorsabban változnak a projekt peremfeltételei és a környezet, annál fontosabb az eredeti 
koncepció és mögötte álló hipotéziseink finomhangolása, a logikai keretmátrix felülvizsgálata és 
a folyamat során bekövetkező változások dokumentálása, illetve az értékelések eredményeinek 
figyelembevétele. 
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11.2. A projektek értékelése 

A projektek értékelésének célja, hogy azonosításra kerüljenek a projekt megvalósítása alatti 
problémák, illetve tudjuk, hogy a projekt sikeresen elérte a célját. Emellett lényeges szempont az 
is, hogy a projekt menedzsmentje rendszeresen beszámoljon a döntéshozóknak, a projekt 
szponzorainak, finanszírozóinak, informálja az érintetteket, illetve támogatási igényeket 
fogalmazzon meg. Az értékelés része a felhasznált erőforrásokkal való elszámolás, illetve az elért 
eredmények költség-haszon értékelése.  

A hétköznapi szóhasználatban többféle fogalmat használunk az értékelésre. Tóth (2009) területi- 
és projekttervezésről írott kötete az értékelés (assessment) alábbi típusait különbözteti meg: 

 Projekt monitoring: folyamatos adatgyűjtésen alapuló tevékenység, ami a tevékenységek 
kitűzött célhoz való előrehaladását figyeli elsősorban a költségvetés és a határidők 
megvalósítása szempontjából. A tevékenység fókusza a tevékenységek eredményekké 
formálásán van. 

 Projekt ellenőrzés: a megvalósítás állandó vagy alkalmanként való felülvizsgálatát 
jelenti, aminek elsődleges célja a szabálytalanságok kiiktatása és azok megelőzése. 

 Projektértékelés: a teljes projekt áttekintése, amelynek célja a projekt hatásainak 
vizsgálata. A költséghatékonyság kérdésén kívül azt vizsgálja, hogy milyen mértékben 
sikerült megoldani az adott társadalmi-gazdasági problémát, milyen hatást ért el a 
projektünk. Az értékelés fókuszában az átfogó, stratégiai célokhoz való viszony elemzése 
áll. 

A projekt monitoring és az ellenőrzés operatív jellegű, így a projekt megvalósítása alatt történik. 
Az értékelés viszont nem folyamatos, a projekt hatását vizsgálja, így a projekt megvalósítását 
követően lehet elvégezni (27. ábra).  
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27. ábra: Az értékelés különböző típusai 

 

Forrás: Tóth, 2009, 126. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a monitoring arra keresi a választ, hogy „haladunk az 
úton?”, az ellenőrzés pedig „a jó úton haladunk?”, míg az értékelés azt vizsgálja, hogy „ezen az 
úton oda jutottunk, ahová szerettünk volna?” 

Az értékelés típusainak és a projekt szakaszaihoz való rendelését követően át kell tekinteni azt is, 
honnan, milyen forrásból tudunk információt gyűjteni az értékelés elvégzéséhez. Az értékelés 
információ szükségletére vonatkozóan nemcsak a különböző riportok, adatok, adatbázisok 
lényegesek, hanem az informális és humán információs folyamatokról szóló információk is. Ki 
kell azonban emelni, hogy sok esetben mindez nem elegendő, hiszen a formális rendszerek nem 
tartalmazzák a „soft” információt, pl. projekt team megbeszélések hatékonyságára, a projekttagok 
közötti bizalom szintjére és a nyitott kommunikációra vonatkozó információkat. Ezek a típusú 
információk nem nyilvánvalóak és meglehetősen nehezen elérhetők, így az ilyen típusú 
információ szükségleteket már a projekt kezdetétől kommunikálni kell az érintettek felé.  

Az értékelés információ szükségletét az alábbi kérdések megválaszolásával lehet meghatározni: 

 Kinek miről kell tudni és miért? 

 Melyik a „must-have” és a „nice-to-have” információ? Addicionális információ költsége? 

 Ki lesz a felelőse az információgyűjtésnek és feldolgozásnak? 

 Melyik információt tudják nyújtani a meglévő rendszerek?  

 Milyen információt kell vásárolni? Miért? 
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11.2.1. Projekt monitoring 

A projekt monitoring tevékenység fókuszában annak vizsgálata áll, hogyan halad a 
tevékenységek (inputs) eredményekké alakítása. Ennek érdekében a projekt előrehaladására 
vonatkozó információk gyűjtését, elemzését és kommunikálását foglalja magában a monitoring. 
A tervezési folyamat során úgynevezett mérföldkövek kerülnek kijelölésre, amivel az egyes 
projekt szakaszok teljesítését lehet mérni. Nyilvánvaló mérföldkőnek tekintjük a projekt(szakasz) 
által várt eredmény elérését. Milyen gyakoriak a mérföldkövek, hány szerepeljen a 
projekttervben? A gyakorlat azt mutatja, hogy rövid, 1 hónapos projektek esetében 1-2, fél éves 
átfutási idejű projektnél 12-15 mérföldkő jelenik meg. Az ökölszabály azt mondja, hogy 
átlagosan kéthetente kell teljesíteni egy-egy mérföldkövet. A projekt monitoring során különös 
figyelmet kell fordítani az ígéretek, csúszások és általában a nem teljesítés elkerülésére. A 
projektmenedzsernek az alábbi kérdésekkel célszerű munkatársait menet közben kontrollálni: 

 Felmerült-e olyan nehézség, ami miatt nem tudod időre elvégezni a feladatot? 

 Milyen segítségre van szükséged a többiektől? 

 Mit kell tudnom, segítenem, hogy befejezd időben? 

A jól felépített monitoring rendszerek és eljárások olyan mechanizmusokat tartalmaznak, 
amelyek garantálják, hogy a szükséges információ megfelelő időben eljusson a megfelelő 
személyhez. Ezáltal a döntéshozónak, vagy a felelősnek megfelelő ideje marad a problémákkal 
való foglalkozásra, a teljesítmény javítására, és ha szükséges, a projektfeladatok módosítására. 

11.2.2. Ellenőrzés 

A projekt ellenőrzésről korábban azt írtuk, hogy annak elsődleges célja a szabálytalanságok 
kiiktatása és azok megelőzése. Ezt ki lehet egészíteni még azzal, hogy vajon jó úton haladunk-e a 
céljaink eléréséhez? Az időszakos értékelések felülvizsgálják a projekt dizájnt, hogy elősegítsék a 
megvalósítást: 

 A célkitűzéseink még mindig érvényesek?  

 Mit értünk el eddig? 

 El tudjuk érni célkitűzéseinket a jelenlegi tervvel? Mi a helyzet a feltételezésinkkel? 

 A megfelelő eredményeket értük el? Hatékonyan állítottuk elő azokat? Ki kell tűznünk új 
eredményeket, töröljünk valamit? 

 Hogyan módosítsuk a stratégiai hipotézisünket, hogy jobb eredményeket produkáljunk? 

Mindezen túlmenően ennek a típusú értékelésnek a feladata az érintettek bevonásának és 
támogatásának értékelése.  
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11.2.3. Projektértékelés (evaluation) 

A projekt értékelés a projekt végrehajtását követően készül. A vállalati gyakorlatban ritka, 
gyakoribb a közszolgáltatásban, habár a hazai gyakorlat nem igazán gazdag a különféle politikák, 
támogatási programok lezárását követő értékelések tekintetében. Az értékelések során a 
következő kérdésekre keressük a választ: 

 Milyen mértékben sikerült elérni a célokat? 

 Milyen hatása van az eredményeknek a célokra? 

 Mi ment jól, mi nem működött? Miért? 

 Melyik feltételezések bizonyultak valósnak? 

 Mit tanultunk? Érdemes volt? 

 Hogyan kódoljuk és hasznosítjuk a jövőben a tanultakat? 

 

A hétköznapi gyakorlatban sokszor keverednek a fogalmak, pedig amint a fenti kategorizálás is 
rávilágított, jelentős személetbeli és tartalmi különbségek vannak az értékelések típusai között. 
Összegzésképpen a monitoring és értékelés közötti különbségeket az alábbiak szerint foglalhatjuk 
össze: 

 tárgyát, fókuszát tekintve az értékelés célja annak megállapítása, hogy vajon megfelelő 
célok és stratégiák lettek-e kiválasztva; 

 időbeliség: az értékelés kevésbé gyakori, általában a projekt befejezést követően kerül 
sorra; 

 bevonás: külső, független szakemberek bevonása jelenti az értékelés objektivitását; 

 az eredmények felhasználói: politikusok, stratégiai programok tervezői, kevésbé az 
egyes projektek végrehajtásáért felelős menedzserek. 
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12. Erőforrások menedzselése: részvétel, személyes kompetenciák és 
jellemvonások 

A fejezet tartalma: 

 Részvétel és moderáció. 

 A részvétel szintjei. 

 Személyes kompetenciák, jellemvonások. 

 Viselkedés a projekt munka során. 

 

12.1. Részvételi megközelítések, célok 

A projektek sikerének a kulcsát az esetek többségében az emberek jelentik. Azok, akik 
közvetlenül, illetve közvetve részt vesznek a projekt tervezésében és megvalósításában, valamint 
azok, akik a projekt érintettei, haszonélvezői, kedvezményezettei. Mindez nem jelenti azt, hogy a 
határidők, a költségvetés vagy a különböző jelentések és riportok nem lennének fontosak, hanem 
azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy mindemögött hús-vér emberek állnak, különböző 
megközelítésekkel, érzésekkel, ambíciókkal. A projektek szívét és lelkét az emberek alkotják. a 
közöttük lévő kapcsolatok, felkészültségi szintjük, hozzáállásuk és az a képességük, hogy milyen 
mértékben tudnak csoportban dolgozni. A projektmenedzserek nagyon fontos napi tevékenysége, 
hogy megértsék és irányítsák a projekt egyes fázisai, lépései mögötti humán dinamikát. A 
projektek sikerét nagyban fokozza, ha a projektmenedzser elsősorban az emberekre és az ő 
bevonásukra fókuszál. Azok, akik már a projekt tervezésében bevonásra kerülnek, a 
későbbiekben is könnyebben azonosulnak a projekt jövőképével és célkitűzéseivel, mint azok, 
akiket a megvalósítás során veszünk fel. Az utóbbiak számára lényeges, hogy elfogadják és 
megértsék a feladataikat, illetve aktívan részt vállaljanak a projektterv megvalósításában. 

Különösen a regionális fejlesztési projekteknél lényeges a részvétel és a különböző akciókért, 
tevékenységekért vállalt felelősség kérdése. A vállalati gyakorlatban ugyanis sokkal alaposabban 
körülírtak a munkakörök, tisztázottak a szerepek és a hierarchikus felépítés miatt a lehetséges 
következmények is egyértelműbbek, mint az államigazgatás vagy a regionális intézmények 
esetében. Azt mondhatjuk tehát, hogy a részvétel és a felelősség tisztázása alapvető fontosságú a 
hatékony és fenntartható projektmenedzsment során. 

A közösségi projektek menedzselése során szerzett tapasztalatokat összegző európai útmutató 
(PCM Guidelines, 2004) a részvételi megközelítések három komponensét emeli ki:  

 felhatalmazás (empowerment); 
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 kapacitásépítés és 

 eredményességre való törekvés. 

A felhatalmazás az egyik legfontosabb projektirányítási elv, ami alapvetően a hatalom 
megosztásáról szól. Az a célja, hogy a projektfeladatok elosztását követően hatalmat adjon a 
megvalósítók kezébe, akik ezáltal öntevékenyen, proaktívan állnak neki a különböző 
tevékenységek kivitelezésébe és nem várják folytonosan a projektvezető helyeslését. 
Természetesen a felhatalmazás jelentős bizalmi kérdés, hiszen jelentős önállóságot, cselekvési 
szabadságot ad a megvalósítók kezébe a projektmenedzser felügyelete mellett.  

A kapacitásépítés arról szól, hogy a projektek megvalósítói és kedvezményezettei képessé 
váljanak meghatározni azt, amire az adott körülmények között a legnagyobb szükségük van. A 
klasszikus történet szerint az éhezőnek nem halat kell adni, hanem horgászbotot és megtanítani, 
horgászni. A tapasztalat szerint az emberek akkor tanulnak a leghatékonyabban, ha saját 
maguknak dolgoznak valós szükségletek kielégítésén. A gyakorlat megszerzése, a tapasztalatok 
hasznosítása egyben nagyon fontos lépés a fenntarthatóság irányába. 

A részvétel segítségével jelentősen növelni lehet a projektek eredményességét. Ha a projekt 
részvevői egyértelműen érdekeltek annak sikerében és részt vesznek a döntéshozatalban is, 
sokkal elkötelezettebben és hatékonyabban dolgoznak a közös célok érdekében, mintha csak 
puszta parancsokat teljesítenének. Az eredményesség ugyanis arról szól, hogy milyen mértékben 
teljesülnek a projekt céljai, függetlenül a megvalósítás módjától és a tevékenységektől. A 
hatékonyság mindemellett egy újabb dimenziót jelent, mégpedig a költségek figyelembevételét, 
azaz, hogy az eredményeket, milyen áron értük el. A gyakorlat azt mutatja, ha a projekt 
tevékenységeket a részvételi megközelítés szerint végezzük, hatékonyabban tudjuk végrehajtani a 
projektet, ami időbeli és költségbeli előnyökkel jár.  

A hatékony részvétel alapelvei a következők (PCM Guidelines, 2004): 

 az embereket nem tárgynak, hanem szubjektumnak kell kezelni; 

 a helyi tudás és ismeretek elfogadása és hasznosítása; 

 a fejlesztési döntésekbe való bevonásnál többet jelent, ha biztosítjuk a fejlesztési döntések 
befolyásolását; 

 a tanulási folyamat projekt eredményként való felfogása; 

 megfelelő megközelítés és attitűd fontosabb, mint a technikai, szakmai ismeretek. 

A hatékony részvétel érdekében bizonyos viselkedési normáknak is meg kell felelni a projekt 
résztvevőinek. Lényeges, hogy a projekt munka során önkritikusak tudjunk lenni, ne olyan 
megmondó emberek, akiknek a háta mögött vitatják meg hibás döntéseit. Ugyanígy fontos, hogy 
megosszuk ötleteink és javaslatainkat a projekt csapat tagjaival. Ne akkor jöjjünk elő a 
megoldással, amikor az nyilvánvaló, hanem proaktívan keressük a megoldási lehetőségeket, 
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alternatívákat. Projektvezetőként, tanácsadóként, de akár egy projekt csapat tagjaként is fontos a 
közvetítés képessége a különböző érintettek között. Valójában ez a másik fél érdekének a 
megértését és a projekt adta lehetőségek áthidalását, az adott helyzetben a legjobb alternatíva 
kiválasztásának képességét jelenti. Ez semmi esetre nem vezethet döntésképtelenséghez, így akár 
a hibás döntést is fel kell tudni vállalni a projekt eredményessége érdekében. A teljesség igénye 
nélküli felsorolásban meg kell még említeni a tanulási képességet, a tapasztalatokból való 
építkezést, ami nagyon fontos tulajdonsága a problémamegoldó vezetőnek. 

A projektekben való részvétel módjai különböző formát ölthetnek és mértékét tekintve különböző 
intenzitású lehet. Elképzelhető olyan részvétel is, amikor csak a projekt jóváhagyásának 
döntésében veszünk részt, de az is, hogy valójában tőlünk indul a projektkezdeményezés, mi 
tervezzük meg és a megvalósításban is oroszlánrészt vállalunk.  

28. ábra: Projektrészvétel szintjei 

 

Forrás: PCM Guidelines, 2004, 119. 

 

Az Európai Bizottság hivatkozott projektciklus menedzsment útmutatója (PCM Guidelines, 
2004) a projekt részvételi módok négy típusát különböztet meg (28. ábra): 

 információ megosztás: ezt tekintjük a minimális szintű „részvételnek”, ami azonban az 
esetek többségében mégis több mint egyoldalú informálás, pl. az emberek tájékoztatása; 

 konzultáció: ebben az esetben már kétoldalú információáramlásról beszélünk, egyfajta 
dialógusról, ami azonban nem feltétlenül eredményezi a döntéshozatal befolyásolását 
vagy az abba való beleszólást; 

 döntéshozatal: olyan magasabb szintű részvételi mód, amelynek során olyan személyek 
vagy csoportok is részt vesznek a döntéshozatalban, akik abból normális esetben ki 
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vannak zárva. A döntéshozónak azokat tekintjük, akiknek van autoritása és felelőssége 
döntést hozni; 

 kezdeményezés: a legmagasabb szintű részvételi mód, amelynek során az emberek 
nemcsak pusztán részt vesznek egy projektben, hanem új tevékenységeket is 
kezdeményeznek. A kezdeményezéshez megfelelő önbizalomra és felhatalmazásra, illetve 
szervezeti és menedzsment kapacitásra is szükség van. 

Ahogy bemutattuk, a projektmunka egyik fontos aspektusa a tapasztalatokból való tanulás. 
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet sajátítsunk el munkánk során, ismernünk kell, hogyan 
tanulunk, és hogyan emlékezünk? A legtöbb esetben ugyanis, amit elsajátítunk nem formális 
tanulás eredménye, hanem önfejlődésünk és tapasztalataink során valósul meg. Minden folyamat 
során annyi vizuális segítséget kell adnunk, amennyit csak lehetséges, mert a tapasztalati értékek 
szerint az alábbiak szerint tanulunk (PCM Guidelines, 2004): 

 1%-ot ízlelés során; 

 2%-ot érintés során; 

 3%-ot szaglás során; 

 11%-ot hallás során; 

 83%-ot látás során. 

A fenti értékekből látszik, hogy leginkább látásunkra és kisebb mértékben hallásunkra 
támaszkodunk. Az emlékezésre, vagyis a tanultak visszaidézésére vonatkozóan azt mutatja a 
gyakorlat, hogy 

 az elolvasottak 10 százalékára emlékezünk; 

 a hallottak 20 százalékára emlékezünk; 

 amit látunk, annak a 30 százalékára emlékezünk; 

 amit látunk és hallunk, annak az 50 százalékára emlékezünk; 

 amit mondunk és cselekszünk, annak a 90 százalékára emlékezünk. 

Mindebből az következik, hogy a napi gyakorlat során annyi lehetőséget kell adni 
munkatársainknak, amennyit csak lehetséges, hogy megfogalmazhassák feladataikat, megoldási 
javaslataikat, egyeztessenek kollégáikkal, majd ezt követően cselekedhessenek is ennek 
megfelelően.  

12.2. A projektmenedzsment kompetencia területei 

A 4. fejezetben bemutattuk a regionális menedzserrel szemben megfogalmazott kompetencia 
elvárásokat, amelyek közül a projekt kompetencia az egyik legfontosabb, hiszen a napi gyakorlat 
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projektekre épül. A regionális intézményekben dolgozó menedzserek és munkatársak projekt 
kompetenciát tekintve a vállalati gyakorlathoz hasonlóak az elvárások. A projektmenedzserek 
kompetenciáit a svájci székhelyi Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség (International 
Project Management Association) útmutatója tartalmazza legátfogóbban. Ez a szervezet végzi 
azoknak a projektmenedzsment tanácsadónak a minősítését, akiknek az alkalmazását 
megkövetelik a nagyobb vállalati és közigazgatási tenderek. A következőkben ennek a 
szervezetnek az ajánlásai szerint tekintjük át a projektmenedzserektől elvárt 
kompetenciaterületek, vagy ahogyan ők nevezik a „kompetencia szemet”. Az elnevezés 
valójában a projektmenedzsment három nagyobb területének, a technikai, kontextuális és a 
magatartásbeli kompetenciák vizuális ábrázolására utal (29. ábra). 

29. ábra: A „kompetencia szem” 

 

Forrás: IPMA, 2006, 2. 

A technikai kompetenciák közé azok az ismeretek tartoznak, amelyek egy-egy projekt 
indításához, végrehajtásához, lezárásához és ellenőrzéséhez, monitorozásához szükségesek. 
Ebben az esetben tehát szakmai és projektmenedzsment ismeretekről van szó, amelyek a projekt 
jellegétől, típusától, méretétől és komplexitásától függően változhatnak. A korábbi fejezetekben 
részletesen szóltunk a projektek végrehajtásának folyamatáról és annak során felmerülő 
feladatokról, ezért ezen a helyen csak összefoglaljuk azokat a területeket, ahol nagy szerepe van a 
projektmenedzsernek: 

 a projekt sikertényezőinek 
meghatározása 

 időzítés és projektfázisok 

 érintettek igényeinek kezelése  erőforrások 

 projekt célok megfogalmazása  költségek, ráfordítások 

 kockázatok és lehetőségek  beszerzések és szerződéskötés 

 minőségbiztosítás  változások menedzselése 
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 projekt szervezet  dokumentáció és jelentések 

 csoportmunka  kommunikáció 

 problémamegoldás  lezárás és új projektindítás 

 projekt eredmények 

A kontextuális kompetenciák a projekt környezetével vannak összefüggésben. A 
projektmenedzser azon képességeit értjük ezalatt, amelyek egy-egy projekt koncepciójának 
kidolgozásához, a különböző projektek közötti összefüggések, átfedések és a projekt portfólió 
kialakításához és menedzseléséhez szükségesek. Emellett lényeges a különböző, egészségügyi, 
foglalkoztatási, adózási, pénzügyi és jogi előírások, törvények, illetve aktuális rendeletek, 
szabályok ismerete. 

Az eddig bemutatott kompetenciákat megtanulható, a különböző projektfázisok során alkalmazott 
ismereteknek foghatjuk fel. Valójában ezek a minimális elvárások a projektmenedzserrel 
szemben, amit akár könyvből is meg lehet tanulni. Témánk szempontjából azonban sokkal 
nagyobb jelentősége van az úgynevezett magatartás vagy viselkedésbeli kompetenciáknak. A 
személyes jellemzőknek és projektmenedzser, illetve projektrésztvevők viselkedése, magatartása 
kiemelt jelentőségű a projektmunka során, mivel a projekteket nem egyedül, hanem csoportban, 
több ember munkájának koordinációja során kell megvalósítani. Nevezhetjük az ebbe a csoportba 
sorolt kompetenciákat, „puha” (soft) kompetenciáknak is, hiszen a korábbi tapasztalatok alapján 
adódó megérzések, az adott szituációban megválasztott viselkedésformák csak a gyakorlatban 
alakulnak ki. Nem is mondhatjuk ki egyértelműen, hogy ezek a kompetenciák tanulhatók. Lehet 
ugyan figyelni viselkedésünkre, de ahogy a menedzsmentet is sok esetben művészetnek nevezik, 
sokaknak nem is sikerül az adott szituációhoz illő magatartást tanúsítani, hiába próbálják évekig 
vagy éppen évtizedekig. Mások pedig szinte ösztönösen is vezetőként viselkednek. Mint minden, 
a legfontosabb menedzsment készségek is tanulhatók pl. könyvekből vagy tréningek során, de a 
legjobb tanítómester a gyakorlat. Az IPMA (2006) szerint az alábbi tulajdonságok, készségek 
alkotják a projektmenedzser magatartásbeli kompetenciáit: 

 vezetői készségek  személyes hatékonyság 

 elkötelezettség és motiváció  konzultációs készség 

 önkontroll  tárgyalási készség 

 önérvényesítés  konfliktuskezelési készség 

 relaxáció  megbízhatóság 

 nyitottság  mások értékeinek megbecsülése 

 kreativitás  etikai alapok 

 eredmény központúság  

A fenti felsorolásban szereplő készségek mindegyikének részletes jellemzésére nem vállalkozunk 
a jegyzet terjedelmi korlátai miatt, hiszen mindegyik kompetenciaterületről önálló könyvek 
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szólnak. Az alábbiakban kiemeltük azonban néhány olyan készséget, amelyek a regionális 
menedzsmentben különös jelentőséggel bírnak. A kiválasztás meglehetősen önkényes, de a 
szerzők tapasztalatai szerint a magánszektorhoz, a vállalati gyakorlathoz kell igazítani a 
regionális intézményekben dolgozó vezetőkkel és munkatársakkal kapcsolatos elvárásokat is, 
hogy azok hatékonyabban működhessenek, és jobban szolgálják a közösség érdekeit.  

Az alábbiakban az IPMA (2006) útmutató szerint mutatjuk be a kiválasztott kompetenciaterületek 
egyes jellemzőit, a projektek menedzseléséhez kapcsolódó feladatokat, a megfelelő attitűdöt, 
illetve azokat a jeleket, amelyek az adott kompetencia javítására utalnak. 

 

12.2.1. Vezetői készségek 

A vezetői készség az a személyiségi jellemző, amelyen keresztül a projektmenedzser többi 
kompetenciája is megnyilvánul és felvállal a projekt tagjai előtt. A vezetés magában foglalja az 
iránymutatást, a jövőkép, a célok megfogalmazását és a munkatársak motiválását a saját szerepük 
és feladatuk ellátásában, a programcélok vagy a projektcélok megvalósításakor. A vezetési 
stílusok fontos elemeit képezik a viselkedésminták, a kommunikációs módszerek, a kritikák és a 
konfliktusok kezelése, a projektcsapat működésének irányítása, a különböző döntési eljárások, és 
végül a feladatok elosztásának módszere.  

A vezetőnek különös figyelmet kell fordítani az alábbi feladatokra a projektek menedzselése 
során: 

 a megfelelő, a projekt helyzethez legjobban illeszkedő vezetési stílus megválasztása; 

 a választott vezetési stílus következetes alkalmazása a projektmenedzsment során; 

 a teljesítmények monitorozása, értékelése és visszajelzés a projekt team tagjainak; 

 a vezetési stílus módosítása, hozzáigazítása a csoporthoz; 

 a projekt csoport tagjainak képzése, „coacholása”; 

 javítási, jobbítási lehetőségek folyamatos keresése; 

 a tapasztalatok dokumentálása és alkalmazása a jövőbeni projektek során. 

A 17. táblázat összegzi a vezetéshez kapcsolódó viselkedési mintákat, a megfelelő és a 
korrekcióra szoruló vezetés jellemzőit. 
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17. táblázat: A vezetéshez kapcsolódó viselkedési minták 

Megfelelő viselkedés Javításra szoruló viselkedés 

Képes a feladatok delegálására, megbízik 
másokban, fejleszti, coacholja őket és képes 
felnőni az elvárásokhoz 

Nem delegál, nem fejleszti és nem coacholja 
munkatársait, beosztottait 

Van jövőképe, amit világosan megfogalmaz, 
biztosítja a megvalósításához szükséges 
feltételeket 

Gyorsan változtatja az irányt, nincs jövőképe, 
nem támogatja az új ötleteket 

Természetesen viselkedik pozíciójában, az 
emberek meghallgatják és megbíznak benne 

Meg kell védeni álláspontját, az emberek 
kételkednek benne 

SMART (specifikus, mérhető, megvalósítható, 
realisztikus, aktuális) módon delegál, 
figyelembe veszi a munkatársai kapacitását és 
önállóságot biztosít számunkra a feladatok 
megvalósításában 

Nem SMART (specifikus, mérhető, 
megvalósítható, realisztikus, aktuális) módon 
delegál, követel, parancsol beosztottjainak  

Képzett moderátor Nem vagy nehezen tudja kezelni a 
konfliktusokat 

Karizmatikus, inspiratív, munkatársai büszkék, 
hogy vele dolgozhatnak 

Gyengének és jelentéktelennek tűnik  

Tudja, hogyan jutalmazzon és módosítson 
szükség esetén irányt, célokat, hogy azt 
elfogadják munkatársai 

Nem jutalmaz, nem megfelelő módon vált 
irányt 

Teljes felelősséget vállal, a delegált 
feladatokért másokat tesz felelőssé 

Minden felelősséget és feladatot közvetlenül a 
csoport tagjaira delegál 

Forrás: IPMA, 2006, 88.  

12.2.2. Elkötelezettség és motiváció 

Meglehetősen közhelyként hangzik, hogy a személyes érdekeltség és elkötelezettség 
elengedhetetlen a projekt sikerében. Ugyanis az elkötelezettség hitet ad az embereknek, ösztönzi 
őket, hogy részesei kívánjanak lenni a projektnek, illetve annak az eredményeinek. A közös 
jövőkép megvalósításához, a megfogalmazott konkrét célok eléréséhez egybe kell kovácsolni, 
lelkesíteni és különösen motiválni kell a projektben dolgozókat. A motiváció azonban csak akkor 
működik, ha a projektmenedzser tisztában van az egyes projekttagok készségeivel és 
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tapasztalataival, személyes hozzáállásával (attitűdjével), egyéni körülményeivel és belső 
motivációjával.  

Az elkötelezettség kialakítása során az alábbi lépések nyújtanak segítséget a 
projektmenedzsernek: 

 a különböző érintettek érdekeinek azonosítása, a résztvevők a projekthez való 
hozzáállásának megismerése; 

 világosan megfogalmazni, hogy melyik érintettek milyen érdekeit lehet, illetve nem lehet 
a projekt során kielégíteni; 

 a lehetőségek, alternatívák feltárása, a gyors sikerek (quick wins) és ösztönzők 
azonosítása; 

 megbizonyosodni arról, hogy a különböző projekttagok megfelelő tudással rendelkeznek 
az egyes projektfeladatok megvalósításához,  

 az elért eredmények gyors és megfelelő jutalmazása, kommunikálása és dokumentálása; 

 rendszeres visszajelzés a projekt résztvevőinek, mindenki bevonása; 

 az érintettek körében történő változásokra történő reagálás; 

 a tapasztalatok dokumentálása és alkalmazása a jövőbeni projektek során. 

A 18. táblázat összegzi az elkötelezettség kialakításához és a motivációhoz kapcsolódó 
viselkedési mintákat, a megfelelő és a korrekcióra szoruló vezetés jellemzőit. 

18. táblázat: Az elkötelezettség kialakításához kapcsolódó viselkedési minták 

Megfelelő viselkedés Javításra szoruló viselkedés 

Aktívan menedzseli és kitartóan dolgozik azon, 
hogy az érintettek elfogadják a projekt céljait 

Nem tesz meg mindent a projekt iránti 
elkötelezettség kialakulásához, nem látja az 
érintettek érdekeit 

Üdvözli a javaslatokat, ösztönzi mások 
kezdeményezéseit 

A projektfeladatokra korlátozza munkatársai 
figyelmét, nem ismeri fel/el javaslataikat 

Pozitív és lelkes, mosolyog, szolgáltatás-orientált, 
nem veszíti el a projekt célok követését 

Idegesíti az embereket, a problémákra és 
kockázatokra fókuszál, lelkes, de elveszíti a projekt 
célok követését 

Üdvözli a kritikát, mint az elkötelezettség egyik 
formáját 

Nem tud mit kezdeni a kritikával és nem képes azt 
a projekt előnyére fordítani 

Aktívan menedzseli a motivációs szinteket Nem foglalkozik a csökkenő motivációval 

A projekttervet csapatmunkává teszi A projekttervet áthárítja a projekt teamre 

Mindig opciókat, alternatívákat keres, ha Beszámol a problémákról, mielőtt azokra 
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problémák merülnek fel megoldásokat keresne, másokra vár döntéshozatal 
előtt 

Tudja, mikor és hogyan vonhat be másokat Egyedül dolgozik 

A projekt érdekében kimutatja akaratát Könnyen feladja és gyorsan demotivált lesz 

Forrás: IPMA, 2006, 91. 

12.2.3. Nyitottság 

A nyitottság az a képesség, hogy másokban azt a hatást tudjuk kelteni, hogy bárki bátran 
megfogalmazhatja véleményét — akár nyugtalanságát és aggodalmát is — ha azzal a projekt 
javát szolgálja. A nyitottság teszi lehetővé, hogy mások tudását és tapasztalatát hasznosítsuk. 
Mivel a projektmenedzser különböző szakemberekkel, szervezetekkel dolgozik, a nyitottság egy 
nagyon fontos kompetencia, hiszen a projekt team tagjai egy-egy területen biztosan több és 
alaposabb tudással rendelkeznek, mint a projektmenedzser. A team tagok közötti kapcsolatok 
építésében fontos szerepe van a kölcsönös elfogadottságnak, a bizalomnak és a 
megbízhatóságnak. Lényeges, hogy a projektmenedzser a „nyitott ajtó” elvét követi-e, vagyis 
minden projekt tag számára elérhetővé teszi magát. Ha a „körbesétálás” elvét követi, akkor 
minden projekt tag számára elérhető, de ezt egyben láthatóvá is teszi az egész projekt csapat 
számára. Lényeges jellemvonása a projektmenedzsernek, hogy mennyi információt oszt meg a 
projekt csapattal, mennyi információt tart vissza. Normálisan a projektmenedzsernek a lehető 
legtöbb, nem bizalmas, vagy titkos információt célszerű megosztani a team tagjai között. 
Mindemellett a projektmenedzsernek kerülni kell a diszkriminációt, be kell tartani az 
esélyegyenlőség elvét, ami sok pályázat kötelezően előír. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nem 
különböztethetők meg, illetve nem érheti hátrányos megkülönböztetés a projekt tagjai nemi, faji, 
politikai vagy szexuális orientációjuk miatt. 

Az nyitottság kialakítása során az alábbi lépések nyújtanak segítséget a projektmenedzsernek: 

 a nyitottsággal kapcsolatos politika, hozzáállás kialakítása; 

 kezd a napot informális, személyes beszélgetésekkel; 

 köszönd meg az információt és nyilváníts véleményt a párbeszédek során; 

 nyitott kérdéseket tegyél fel; 

 találj ki lehetőségeket a nyitottság ösztönzésére; 

 nyilvánosan dicsérd meg a pozitív eredményt elérő kollégákat; 

 tanulj minden helyzetből és folyamatosan javítsd módszereidet. 
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A 19. táblázat összegzi a nyitottsághoz kapcsolódó viselkedési mintákat, a megfelelő és a 
korrekcióra szoruló vezetés jellemzőit. 

19. táblázat: A nyitottsághoz kapcsolódó viselkedési minták 

Megfelelő viselkedés Javításra szoruló viselkedés 

Rugalmas, könnyen alkalmazkodik a változáshoz, 
mindig a projekt érdekében jár el 

Merev, nem szereti a változásokat, elfelejti a 
projekt érdekét 

Nyitott a faji, szexuális, vallási, kulturális és a 
korlátozott munkaképességből adódó 
különbözőségek iránt 

Figyelmen kívül hagyja a faji, szexuális, vallási, 
kulturális és a korlátozott munkaképességből adódó 
különbözőségek iránt 

Jól menedzseli az együttműködéseket Feladat-orientált, úgy menedzseli a teamet, mint 
egy gépet 

Széleskörű tudása van, képes érthetően 
kommunikálni 

Nem képes mások számára felfogható és érthető 
módon kommunikálni 

Nyitott és pozitív hozzáállása van, realista és 
optimista 

Pesszimista, becsukja a szemét a problémák előtt 

Bizalmi légkört teremt Bizalmatlannak tűnik 

Aktívan megközelít másokat és ő is könnyen 
megközelíthető 

Mások kezdeményezésére vár, visszafogott és 
bizalmatlan 

Forrás: IPMA, 2006, 99. 

12.2.4. Kreativitás 

A kreativitás azt a képességet jelenti, hogy originális gondolkodunk és cselekszünk. Nem 
feltétlenül a projektmenedzsernek kell a projekt team legkreatívabb tagjának lenni, sőt ez akár 
hátrányos is lehet, mindenesetre biztosítani kell a kreatív légkört, a kreatív gondolatok és 
javaslatok felszínre kerülését. A projekt menedzsernek képesnek kell lenni a projekt érdekében 
eldönteni, hogy a kreatív megközelítés megfelelő-e a megoldás keresésében. Ő dönt, hogy 
érdemes-e, szükséges-e brainstorming-ot (ötletrohamot) tartani vagy más módon kívánnak 
kreatív megoldást találni. Nagyon fontos, hogy a team tagjai más nézőpontból közelítsék meg a 
problémákat, kombinálják a különböző eszközöket, tudást, intuíciókat és korábbi tapasztalatokat.  

Az kreatív légkör kialakításához az alábbi lépések nyújtanak segítséget a projektmenedzsernek: 

 felismerni azokat a helyzeteket, ahol problémát kell megoldani, új kihívások vannak, új 
koncepcióra, kreatív megoldási alternatívákra van szükség; 

 meghatározni azokat, akik érdemben hozzá tudnak járulni egy kreatív megoldás 
megtalálásához, legyenek azon a team tagjai, vagy külső szereplők; 
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 össze kell hozni, leültetni a kreatív megoldás lehetséges kitalálóit, elmagyarázni számukra 
a problémát, felkérni őket képzelőerejük használatára; 

 a lehető legtöbb ötlet gyűjtése, lehetőleg vita nélkül; 

 minden felmerült ötlet értékelése és rangsorolása; 

 a legjobb ötletek megvalósíthatóság és a hatások, következmények felbecsülése, a 
megvalósítandó ötlet kiválasztása; 

 a kiválasztott ötlet megvalósítása; 

 a tapasztalatok dokumentálása és alkalmazása a jövőbeni projektek során. 

A 20. táblázat összegzi a kreativitáshoz kapcsolódó viselkedési mintákat, a megfelelő és a 
korrekcióra szoruló vezetés jellemzőit. 

20. táblázat: A kreativitáshoz kapcsolódó viselkedési minták 

Megfelelő viselkedés Javításra szoruló viselkedés 

Kreatív, üdvözli a kihívásokat, nyitott az új 
ötletekre 

Ragaszkodik az ismert és igazolt megoldásokhoz, 
fél az ismeretlentől 

Optimista, hogy a kreatív ötletek elvezetnek a 
megoldáshoz 

Visszautasítja a kreatív ötleteket, mint nem 
megvalósítható javaslatokat, anélkül, hogy értékeli 
azokat 

A különbségeket új megoldásokkal hidalja át Nem képes különböző koncepciók integrálására 

Új koncepciókat, eszközöket, módszereket 
alkalmaz  

Nem tudja elfogadni új koncepciók, módszerek 
alkalmazását a megoldáskeresésben 

Ösztönzi az embereket, hogy jöjjenek elő új 
megoldási javaslatokkal, felismeri a lehetőségeket, 
szervezi a kreatív megoldás keresésének folyamatát

Mindig bizonyított eljárások után kutat, 
bizonytalan, nem támogatja a kreatív megoldás 
keresés folyamatát 

Változásmenedzsment eszközöket használ Az eredeti céloktól eltérő megoldásokat nem 
támogat 

Hallgat az érzéseire, a probléma megoldásban 
használja képzelőerejét, intuícióját 

Csak azt fogadja el, ami modellezve van, elutasítja 
a megérzéseket és az intuíciót 

Nem szokás megoldások után kutat a projekt 
érdekében, kreatív döntéseket hoz a kockázatok 
csökkentése érdekében 

Kockázatkerülő, minden esetben elfogadja a status 
quo-t, még akkor is, ha a projekt változást 
igényelne 

Forrás: IPMA, 2006, 102. 
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12.3. Az érzelmi intelligencia szerepe 

Ha sikeres vállalati vagy intézményi menedzserekre, vezetőkre gondolunk, többségükről azt 
állapíthatjuk meg, hogy technikai és projektmenedzsment ismereteik mellett erős érzelmi 
intelligenciával rendelkeznek. Képesek a legjobb szakemberek megnyerésére, hogy velük 
dolgozzanak és a pozitív munkahelyi atmoszféra megteremtésére. Daniel Goleman (2003) 
könyvéből tudhatjuk, hogy az érzelmi intelligencia nem más, mint stratégiailag gondolkodni és 
körültekintően alkalmazni az érzelmeinket munkánk során annak érdekében, hogy minél 
hatékonyabban érhessük el céljainkat. Jelentős szerepe van az érzelmi intelligenciának, hiszen 
emberekkel dolgozunk, regionális menedzserként, projektvezetőként az eredményeket nem 
egyedül, hanem munkatársaink segítségével érhetjük el. Képesnek kell lenni bizalmi légkört 
kiépíteni, megfelelően kezelni a konfliktusokat és konstruktív módon bírálni, illetve fogadni a 
kritikát. Sokszor előfordul, hogy olyan munkatársakkal, alvállalkozókkal kell foglalkoznunk, 
akik nem vagy sorozatosan nem megfelelő minőségben vagy határidőre teljesítenek. Számtalan 
egyéb nehéz helyzetet kell kezelni, növelni a projekttagok, munkatársak elkötelezettségét úgy, 
hogy emellett saját motivációnkat hosszú távon is képesek vagyunk fenntartani.  

Az érzelmi intelligencia használata nem azt jelenti, hogy túlságosan kimutatjuk érzelmeinket 
vagy a másik véglet, hogy egyáltalán nem mutatjuk meg egy adott helyzetben, hogyan érzünk. 
Ellenkezőleg, arról van szó, hogy felismerjük azokat a non-verbális jeleket, amelyeket 
munkatársaink bocsátanak ki, tudatosan vagy tudat alatt próbálva tudomásunkra hozni 
hozzáállásukat, érzelmeiket. Másrészről, magunk is hús-vér emberek vagyunk, és annak 
megfelelően viselkedünk, nem maradunk közömbösek. Sok esetben ugyanis felesleges leplezni 
az érzelmeinket, hiszen alapos megfigyeléssel viselkedésünkből levonhatók azok a 
következtetések, hogy például csalódottak vagyunk egy kolléga teljesítésével kapcsolatosan.  

Schmidt (2009) javaslatai alapján az érzelmi intelligencia használatát az alábbi területeken 
érdemes megfontolni: 

 magas fokú öntudat: az a képesség, aminek segítségével valós időben monitorozzuk 
önmagunkat, viselkedésünk hatását és finomhangoljuk cselekedeteinket céljaink elérése 
érdekében. A magas fokú öntudat azzal kezdődik, hogy meghallgatjuk önmagunkat, 
megtanuljuk, miként lehet érzéseinket, cselekedeteinket és reakcióinkat irányítani. 

 hangulat menedzselése: meg kell tanulni, hogy tudjuk a hangulatunkat menedzselni és az 
adott helyzetben a leghatékonyabb hangulatot kiválasztani. Fel kell ismerni, hogy jó vagy 
éppen rossz hangulatunkért nem egy-egy esemény a felelős, sokkal inkább arról van szó, 
hogyan értékeljük a helyzetet, ami meghatározza az érzelmi reakciónkat.  

 önmotiváció: a legjobb vezetők képesek arra, hogy azonnal akcióba lendüljenek és a 
legfontosabb feladatukra fókuszáljanak. Az önmotiváció energiát ad, minimalizálja az 
érzelmi kilengéseket és segít visszatérni a feladathoz. Sokat segít az önbiztatás, szlogenek 
ismétlése és önmagunk meggyőzése. Például: „Képesek vagyok teljesíteni a marketing 
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tervet. Minden kérdést alaposan megvizsgáltam, minden adatot ismerek a célpiacról. 
Senki sem ismeri jobban nálam a piacot. Semmi kétség, egy kitűnőtervet dolgoztam ki és 
meg is valósítom.” 

 interperszonális tapasztalatok: azok a képességek, amelyek megléte rendkívül fontos az 
elkerülhetetlen konfliktusok, összeütközések, nézetkülönbségek és kritikák kezeléséhez. 
Az interperszonális tapasztalatok segítségével hatékonyan lehet válaszokat 
megfogalmazni a team tagjai és a projekt érintettei számára. Ugyanezek a tapasztalatok 
nélkülözhetetlenek, hogy segíteni tudjunk a munkatársainknak konfliktusaik kezelésében 
és érzelmeik használatában. 

Hogyan lehet növelni az érzelmi intelligenciát? Elsősorban gyakorlattal és türelmes 
körültekintéssel, magunk és mások érzelmeinek, reakcióinak alapos megfigyelésével. Mindezek 
hosszú távon, évek során alakítható ki, de van egy egyszerű módszer is, ami általában minden 
nehéz helyzetben beválik. Ez nem más, mint a humor vagy a nevetés. Mérő László (2010) az 
érzelmek logikájáról írott könyvében sok példát bemutat, hogy milyen pozitív hatásai vannak a 
nevetésnek vagy, hogy meg tudunk nevettetni valakit. Az üzleti eredményekben is megjelenő 
hatások mellett sokkal szívesebben dolgoznak a munkatársak egy vidám csapatban, mint egy 
állandó stresszel és határidőkkel küzdő, savanyú team tagjaként. Lényeges tehát, hogy vezetőként 
olyan légkört alakítsunk ki, amelyben szívesen dolgoznak munkatársaink, mert az meglátszik 
eredményeiken is.  

Remélhetőleg, mindehhez megfelelő munícióval szolgál a jegyzet. Bízunk abban is, hogy a 
bemutatott projektmenedzsment technikák önmagukban is segítséget jelentenek a regionális 
menedzsment és a gyakorló projektmenedzserek számára, amit kiegészítenek a gyakorlati órák 
során megismert példák és esettanulmányok. Valójában az elmélet és a gyakorlat együttesen 
teremti meg a sikeres és hatékony regionális menedzsment alapjait.  
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