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Információ-és tudásmenedzsment - Előadás
1. hét: A félév menetének és a számonkérés módjának megbeszélése. Kurzus-szervezési feladatok. A projekt
és a projektmenedzsment fogalma, komplexitása, szerepe. A projekt és egyéb tervek viszonya,
projekttipológia, projektciklus, projektszakaszok.
2. hét: A projekt definiálása, technikák és módszerek. (PEST, SWOT, ötletbörze, stb.)
3. hét: A projekt definiálása, technikák és módszerek. (problémafa, célfa, stb.)

4. hét: Projekttervezés, technikák, és módszerek. (tevékenység-felelős mátrix, képesség-szakember mátrix,
stb.) Időtervezés. Gantt- diagram. Projekt szervezeti formák.
5. hét: A projektmenedzselés és speciális kérdései: ösztönzési elméletek. Kockázatkezelés.

6. hét: A tudásalapú / információs társadalom paradigmáinak és sajátosságainak bemutatása. Termékek mint
szolgáltatások. Immateriális termékek. E-kereskedelem. Elektronikus piacterek. Bizalom az e-piacon. Emarketing.
7. hét: Az információmenedzsment alapjai: adat, információ, tudás. Tudásfajták, a tudás osztályozása,
tudástőke, a tudás mérése.

8. hét: A tudásmenedzsment fogalma. Stratégia és tudásmenedzsment: célok, siker-és kockázati elemek. A
tudásmenedzsment és a szervezet összefüggései: szervezeti felépítés, szellemi tőke.

Információ-és tudásmenedzsment - Előadás
9. hét: Tudásmenedzsment rendszerépítés. (TMR) A TMR vállalati kapcsolatrendszere. A tudásmenedzsment
rendszer építése során alkalmazható módszerek. A tudásmenedzsment vállalati gyakorlata.

10. hét: Emberi közösségek formális struktúrákban. Szervezeti tudás. Az ügyfélmenedzsment, ügyfélkapcsolatmenedzsment (CRM).
11. hét: A verseny átalakulása az információgazdaságban. A vállalat alapvető erőforrásai. A vállalat
működésének és szervezetének átalakulása az információgazdaságban.
12. hét: Munkavállaló az információgazdaságban. A teljesítménymenedzsment alapfogalmai. Az emberi
erőforrás menedzsment. Egyéni teljesítményértékelés. Teljesítménymenedzsment módszerek. Az új típusú
fogyasztó.
13. hét: Folyamatmenedzsment. A folyamatteljesítmény növelése: szervezési megközelítések,
minőségmenedzsment irányzatok, tervezési és irányítási megoldások. A folyamatok hozzáillesztése a vállalat
stratégiájához. Folyamatelemzés-és modellezés. Folyamatmodellezési szoftverek. Benchmarking. Folyamatátalakítás: átszervezés, üzleti folyamatok optimalizálása. Folyamat-kontrolling.
14. hét: Innovációs folyamatok. Piaci és vevőkapcsolati folyamatok. Ellátási lánc - folyamatok. Belső
szolgáltatási folyamatok.

Információ-és tudásmenedzsment - Labor
1. hét: 6-8 fős teamek kialakítása. Egy tetszőleges szervezeti forma (cég)
kiválasztása, amelynek dolgozóiként fogják a projektet megvalósítani. A
projektmenedzser megválasztása, a dokumentáció előkészítése.
2. hét: Információ gyűjtése a vállalkozásról az e-céginformációs forrásokból a cég
belső erősségeiről és gyengeségeiről (létszám, kompetenciák, technológia,
működési körülmények), és a külső lehetőségekről, veszélyekről (pályázatok,
képzések, piacbővülés, stb.).
3. hét: A csoportos alkotótechnikák (ötletbörze, NCM gyakorlása)
4. hét: A szervezet PEST és SWOT analízisének elkészítése.
5. hét: A szervezet problémafájának és célfájának elkészítése.
6. hét: Egy konkrét projektcéllal projekt tervezése, egy ténylegesen megjelent
pályázati kiírásnak megfelelően. Pályázati kiírás felkutatása, tervezés.
7. hét: Megvalósíthatósági tanulmány készítése a korábbiakban elkészült
dokumentumok felhasználásával.

Információ-és tudásmenedzsment - Labor
8. hét: Projekttervezés, technikák, és módszerek. (tevékenység-felelős mátrix,
képesség-szakember mátrix, stb.)
9. hét: Folyamattervezés.
10. hét: Időtervezés. Gantt- diagram.
11. Kockázatkezelés.
12. A projekt kommunikációjának megtervezése.
13. A projekt arculati elemei és disszeminációja.
14. A projektzárás dokumentációja. A projekt teljes dokumentációjának
véglegesítése

1. Projektmenedzsment
1.1. Az ideális munkacsapat összetétele. Team-szerepek
1.2. A projekt minőségszempontú definíciója, alapfogalmak
1.3. Projekt típusok, Projekt szakaszok
1.4. Projektciklus menedzsment PCM
1.5. Projektszakaszok: elvégzendő tevékenységek, technikák és alapfogalmak:
1.5.1. Definiálás/Programozás szakasza
1.5.2. Tervezés/Szervezés
1.5.3. Projektkövetés/Változáskezelés
1.5.4. Kommunikáció
1.5.5. Kockázatkezelés
1.5.6. Minőség
1.5.7. Projektzárás

1.1. Az ideális munkacsapat összetétele. Team-szerepek (Meredith Belbin
pszichológus tipológiája szerint)
Vállalati munkatárs:
A terveket és a gondolatokat a gyakorlatba ülteti. Az egyeztetett terveket szisztematikusan,
és hatékonyan kivitelezi. Az adott feladatot nagy hatékonysággal hajtja végre. Főszerepet
játszik a csapat döntéseinek meghozatalában. Tipikus vonásai: konzervatív, kötelességtudó,
kiszámítható. Pozitív tulajdonságai: szervezési képesség, józan, gyakorlatias gondolkodás,
kemény munkavégzés, önfegyelem. Negatív tulajdonságai: rugalmatlan és nem elég
fogékony a ki nem próbált ötletek irányába.
Elnök:
Irányítja a csoportot céljai elérésében, a csoport erőforrásainak legjobb kihasználásával.
Felismeri a csoport gyengéit és erősségeit, segít megállapítani a csoportszerepeket.
Megfogalmazza a csoport döntéseit, megpróbálja a legtöbbet kihozni a csoportból. Részt
vesz a csoport vezetésében függetlenül a formális rangjától. Tipikus vonásai: higgadt,
magabiztos, összeszedett. Pozitív tulajdonságai: képesség, hogy a résztvevőket érdemei
szerint és előítélet nélkül kezelje, céltudatos. Negatív tulajdonságai: észbeli és kreatív
képességekben nem több, mint átlagos.

1.1.

Formáló:
Kialakítja a módot, ahogyan a csoport erőfeszítései felhasználásra kerülnek. Felhívja a
figyelmet a célok és a prioritások kitűzésére. Keres előírandó formákat és mintákat a csoport
megbeszéléseihez és tevékenységeihez. Legjobban használható, ha célirányos tevékenységre
van igény és a csoportot serkenteni kell. Kialakítja a szerepeket, határokat, felelősségi
köröket, célokat és feladatokat. Tipikus vonásai: túlfeszített, érzelmeit kimutató, dinamikus.
Pozitív tulajdonságai: energia és készség, hogy ellenszegüljön lustaságnak,
hatékonytalanságnak, önbecsapásnak. Negatív tulajdonságai: hajlam a provokációra,
ingerültségre, türelmetlenségre.
Ötletadó:
Új ötleteket és stratégiákat terjeszt elő, különös tekintettel a fő kérdésekre. Keresi a réseket
a csoport számára az adott probléma megoldásához. Konstruktívan hozzászól, és aztán
ellenjavaslatot terjeszt elő. Innovatív vagy stratégiai szerepe van. Két ötletadó egy
csoportban problémát jelenthet. Tipikus vonásai: individualista, komoly gondolkodású.
Pozitív tulajdonságai: tehetség, képzelőerő, ész, tudás. Negatív tulajdonságai: hajlam a
gyakorlati részletek és a protokoll semmibevételére.
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Lehetőség felkutató:
Felkutatja és jelenti a csoporton kívüli ötleteket, fejleményeket és lehetőségeket. Külső
kapcsolatokat hoz létre, amelyek hasznosak lehetnek a csoportnak. Bátorítani kell a
kapcsolatteremtésben, mert fontos, hogy hasznos információkat hozzon. Vállalkozik alku
típusú tevékenységekre. Tipikus vonásai: extrovertált, lelkes, kíváncsi, közlékeny. Pozitív
tulajdonságai: képesség a kapcsolatteremtésre, új dolgok felkutatására. Negatív
tulajdonságai: hajlamos az érdeklődés elveszítésére, ha egyszer a kezdeti lelkesedése
elmúlik.
Megfigyelő-értékelő:
Elemzi a problémákat és értékeli az ötleteket, így a csapat jobb helyzetben tud
kiegyensúlyozott döntést hozni. Jóvá kell hagynia minden új tervet, mert ha ez nem így van,
akkor a csapatnak óvatosan kell eljárnia. Értelmezi a bonyolult anyagokat és megvilágosítja a
homályt. Értékeli mások döntéseit és közreműködését. Tipikus vonásai: józan,
érzelemmentes, pedáns. Pozitív tulajdonságai: józan ítélőképesség, megfontoltság. Negatív
tulajdonságai: inspiráció és motiváló-képesség hiánya, keményfejűség.
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Csapatmunkás:
Támogatja a csapattagokat erősségükben és segíti őket gyengeségükben. Javítja a tagok
közötti érintkezést. Általában javítja a csapatszellemet. A csapatmunkás erősíti a különböző
szerepeket. Támogatja más tagok ötleteit és javaslatait, épít rájuk. Egy csapatban több
csapatmunkás is hasznos lehet. Tipikus vonásai: társasági lény, szelíd, fogékony. Pozitív
tulajdonságai: képesség arra, hogy reagáljon emberekre és helyzetekre, a csapatszellem
elősegítése. Negatív tulajdonságai: döntésképtelenség válsághelyzetekben.
Befejező:
Biztosítja, hogy ameddig csak lehet a csapat védve legyen a végrehajtás hibáitól. Tevékenyen
keresi a munka azon oldalait, amely jelentősebb figyelmet igényel. Fenntartja a sürgetés
érzését a csapatban. Feladata, hogy részletesen ellenőrizze, vajon a csapat terve
végrehajtódott-e. Szükséghelyzetben igen hasznos, mert alaposan ismeri a terveket,
eljárásokat, szabványokat és módszereket. Tipikus vonásai: igyekvő, rendszeres,
lelkiismeretes, aggódó. Pozitív tulajdonságai: képesség arra, hogy végigvigye a dolgokat, a
tökéletességre való törekvés. Negatív tulajdonságai: hajlam a kis dolgok miatti aggódásra.

1.2. A projekt minőségszempontú definíciója, alapfogalmak
Projekt definíció 1.
Tágabb értelemben projektnek tekinthetünk miden olyan feladatot,
tevékenységet, amely eltér egy szervezet rutinjellegű napi
tevékenységétől és egyszeri, komplex feladatot jelent egy vagy több
szervezet számára és eleget tesz a következő kritériumoknak:
• egy határozott cél, eredmény elérésére irányul,
• a teljesítés költségei, erőforrásai meghatározottak,
• a teljesítés időtartama és időkorlátai (kezdés-befejezés)
meghatározottak.
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Projekt definíció 2.
A projekt valamilyen kitűzött cél érdekében kölcsönösen egymásra ható
tevékenységek csoportja, amely magában foglal idő-, költség-, erőforrás
és minőségtényezőket.
Szemléletünkben a projekteknek véges élettartamuk, megadott
felelősségi és hatáskörökkel rendelkező szervezeti struktúrájuk,
meghatározott és egyedi céljuk, termékeik, szolgáltatásaik, ezek
megvalósításához és előállításához szükséges tevékenységei és a
tevékenységek elvégzéséhez szükséges erőforrásai vannak.
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1.3. Projekt típusok, projektszakaszok
Projekttípusok
előfordulásának gyakorisága szerint:
 Folyamatos projektek: viszonylag gyakran előforduló tevékenységek, melyek általában
bizonyos szabványok, előírások szerint hajtódnak végre. Gyakoriságuk miatt
rutinszerűek és alacsony kockázatot rejtenek magukban.
 Ismétlődő projektek: ezek a projektek időről időre előfordulnak, és közepes nagyságú
kockázatot hordoznak.
 Egyedi projektek: ezek a projektek minden eddigi projekttől különböznek, ezelőtt még
nem csináltunk ilyet, nincs a szervezetnek saját hasznosítható tapasztalata, és éppen
ezért magas kockázatot jelentenek.

tartalmuk szerint:
 beruházási projektek, ahol az eredmény műszaki, minőségi paraméterekkel jól
jellemezhető, a megvalósítás kifejezetten anyagi erőforrásokkal történik
 kutatási és fejlesztési projektek
 szellemi szolgáltatási projektek, ahol az eredmény nehezen írható le számszerűen, és
szellemi erőforrásokra van elsősorban szükség
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Projektszakaszok
Ahhoz, hogy a projektfolyamatok gyakorlati és elméleti megközelítéséhez
valamennyi projekt esetében használható keretet adjunk, a projekteket
szakaszokra bontjuk. Ezek a következők:
 Definiálás/programozás
 Szervezés/tervezés
 Végrehajtás
 Zárás/értékelés
Abban az esetben, ha a projekt pályázati támogatásból valósul meg, a
tevékenységi szakaszok sorába beépül a döntés is.
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1.4. Projektciklus menedzsment (PCM)
Az Európai Bizottság az 1990-es évek elején vezette be a projektciklus
menedzsmentet (PCM) az általa finanszírozott programok
eredményességének javítása érdekében, mert a felmérések a következő
főbb okokat jelölték meg a projektek gyenge teljesítményének
magyarázataként:
• gyenge a projekttervezés és előkészítés,
• a kockázatokat hiányosan vették figyelembe,
• figyelmen kívül hagyták a projekt hosszú távú fenntarthatóságát
befolyásoló tényezőket,
• a múltbeli tapasztalatok tanulságait csak ritkán vették figyelembe az
új projektek tervezése során.
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PCM alapelvek
• A projekt-ciklus szakaszainak következetes betartása rendkívül strukturált módszert
eredményez, ez képes biztosítani a megfelelő információn alapuló döntéshozatalt.
• Részvétel (participáció) biztosítása. Rendkívül fontos Uniós alapelv a partnerség, ezen
keresztül a részvétel biztosítása. Ez leginkább a projekt-ciklus kulcsfontosságú
szakaszaiban szervezett műhelymegbeszélések és a projekt céljainak a célcsoport
(kedvezményezettek) részére nyújtandó tartós előnyök/hasznok megfogalmazása és
pontosítása révén biztosítható.
• Fenntarthatósági szempontok. A valóban sikeres projektek egyik legfontosabb ismérve,
hogy hosszú távon is fenntarthatók, vagyis hatásuk még évek múlva is érezhető, illetve
működőképesek maradnak a támogatások végét követően is. Ezen cél elérése érdekében
a fenntarthatósági szempontokat már a projekttervezés során figyelembe kell venni.
• Logikai keretmódszer (angolul, Logical Framework Method, röviden LKM) alkalmazása. Az
LKM a projekt struktúráját hatékonyan biztosító eszköz, amely konzisztens elemzési
módszert biztosít a projekttervezés és a végrehajtás során.
• Integrált megközelítés. A megvalósításra váró projekt céljait igazítani kell az uniós és a
nemzeti és szektorális célkitűzésekhez is.
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(Az ábra forrása: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TED2/index.html)

1.5. Projektszakaszok: elvégzendő tevékenységek, technikák és
alapfogalmak

1.5.1. Definiálás/ programozás szakasza
Ezt a projektszakaszt hívhatjuk a koncepció kialakítás, az előkészítés fázisának is. A
projekt definiálása során, már ebben a korai fázisban rögzítenünk kell a célként
megfogalmazható, elérhető eredményt, a teljesítés időtartamát és a teljesítés
erőforrás korlátait, ezen belül elsősorban a költségkeretet.
Az első szakasz sikeres teljesítéséhez a következő tevékenységeket kell elvégeznünk:
Makro-környezeti vagy regionális szint elemzése:
• Célok egyezőségének vizsgálata, a célnak való megfelelés figyelése. A projektnek
hiteles problémán kell alapulnia, ami része a felette álló szakmai és szakpolitikai
stratégiáknak, programoknak.
• Országos, regionális, helyi lehetőségek, problémák, akadályok feltárása
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 Mikro-környezeti szint elemzése:
• saját környezet feltárása
• versenytársak, piaci környezet
• piacra lépés esetleges korlátainak azonosítása
• helyi társadalmi igények, lehetőségek
• partnerség lehetőségei
• célcsoport elemzés
Várható partnerekkel konzultáció
Probléma elemzés
Konkrét projektötlet kiválasztása
Felelős kijelölése, a csapat kiválasztása
Elkötelezettség biztosítása.

1.5.1.

 A projekt vevője:
tapasztalatok szerint a vevő általában az a személy,
• aki az eredményhez leginkább kötődő szervezetet képviseli,
• aki a költségeket állja,
• akinek a legnagyobb a hatalma a tevékenységek koordinálására.
A projekt kedvezményezettje:
az a szervezet esetleg magánszemély, amelyet, vagy akit a támogató a támogatási
szerződés értelmében támogatásban részesít.
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 A projekt célcsoportja az a csoport vagy egység, amelyet a projekt
megvalósulása eredményeként pozitív hatás ér a projekt céljainak szintjén.
• Elsődleges célcsoport: akikre nézve a projekt közvetlenül pozitív hatást gyakorol.
Könyvtári szolgáltatásfejlesztésnél például a könyvtárat használók.
• Másodlagos célcsoport: akikre nézve a projekt közvetetten pozitívhatást gyakorol.
A fejlesztés eredményeként létrejövő könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő
használók családtagjai.
• Harmadlagos vagy disszeminációs célcsoport: akik a disszeminációs
tevékenységen keresztül értesülnek a projekt eredményeiről, és akikben ezen
keresztül erősödik a támogatottság, elfogadás érzése a projekt vevője, támogatója
és végrehajtója iránt.
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 A projekt érintettjei, olyan egyedileg meghatározható, azonos vagy
hasonló érdekekkel vagy szempontrendszerrel rendelkező csoportok
vagy szervezetek, amelyekre a fejlesztés megvalósításának folyamata
vagy annak eredménye hatással lesz.
 A projekt érintettjei azon szervezetek, személyek
•
•
•
•
•
•
•

akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,
akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,
akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,
akik részt vesznek a projektben,
a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,
a projekt végső kedvezményezettjei
a célcsoport, például az érintett lakosság
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Érintettek elemzése

(https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TED2/ch01s03.html)
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 A partnerség általános értelemben azt jelenti, hogy a projektek során mindazok
legyenek bevonva a fejlesztés irányainak, kereteinek meghatározásába, a
végrehajtásba, akikre a fejlesztés valamilyen hatással van. A partnerség a
következő szinteken értelmezhető:
• A fejlesztés hatókörének és célcsoportjainak meghatározása keretében
• A fejlesztéshez szükséges erőforrások tervezése során
• A menedzsment kapacitások bemutatása során
• Szinergikus (illeszkedő) projektek vizsgálata során
• A megvalósítás kereteinek optimalizálásában
• Projektidőn túl, a fenntarthatóság ideje alatt.
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A konzorcium egyfajta együttműködési megállapodás a projekt végrehajtására. A
konzorcium nem önálló jogalany, vezetője mindig a főkedvezményezett, aki felel a
projekt végrehajtásáért. A konzorciumi megállapodás a következő lényeges
elemeket kell, hogy tartalmazza:
• a tagok személye és feladatuk meghatározása
• a támogatás felhasználásának megosztása
• a tagok vagyoni hozzájárulása a projekt megvalósításához
• a használat és a tulajdon viszonyok rendezése
• a konzorciumból történő kizárás, kiválás kérdése
A partnerség megvalósult szintjei a konzorciumi irányító bizottság és a monitoring
bizottság.
A konzorciumi bizottság viszonylag gyakran, egy-két havonta ülésezik, feladata a
projekten belüli stratégiai döntéshozatal a következő időszakra.
A monitoring bizottság ritkábban, két-három havonta ülésezik, feladata a projekt
előrehaladás szakmai és pénzügyi ellenőrzése.

1.5.1.

Megvalósíthatósági tanulmányok
Ebben a projektszakaszban születnek a megvalósíthatósági tanulmányok. Ezek
szerepe a döntés előkészítés, azoknak a kérdéseknek a megválaszolása, hogy
megvalósítható-e a kialakított projekttartalom vagy több projektváltozat közül
melyik a megvalósításra leginkább alkalmas. Pályázati projektek esetében a
pályázathoz csatolandó kötelező melléklet a megvalósíthatósági tanulmány,
általában a pályázati kiíráshoz csatolt útmutató alapján kell elkészíteni, még a
pályázati űrlap kitöltése előtt.
A megvalósíthatósági tanulmány, amely a projekt első megfogalmazott leírása
jellemzően a következő részekből, résztanulmányokból állhat:
• Technikai megvalósíthatósági tanulmány: azonosítja azokat az eszközöket
(berendezés, anyag, szoftver, szervezeti struktúra, működési folyamat, erőforrás,
időszükséglet), amelyek alkalmasak a létrehozandó projekt eredmény eléréséhez,
realizálásához.
• Társadalmi-politikai tanulmány: célja, hogy feltárja a tervezett projekt társadalmi,
politikai környezetét, a projekttel kapcsolatban várható reakciókat.
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• Környezeti-ökológiai hatástanulmány: célja a vonatkozó jogszabályi
követelmények kielégíthetőségének vizsgálata. Vonatkozik egyrészt a projekt
teljesítés fázisára, másrészt a projekt eredmény működésére. Meg kell
válaszolnia, hogy milyen hatás, illetve terhelés éri a természeti környezetet.
• Projektmarketing-tanulmány: feltárja a projektben, illetve a projekt eredményben
valamilyen érdekkel bíró érintettek körét, azonosítja az általuk képviselt érdekeket
és várható magatartásukat. Minden projekt esetében szükséges marketing
tanulmány készítése.
• Piaci tanulmány: értékeli a projekt eredmény (vagy az általa létrehozott
eredmény) várható piaci fogadtatását (értékesített mennyiség, árak, értékesítési
költségek) megalapozza a várható bevételek kalkulációját.
• Pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány: minden projekt esetén szükséges. A
költségkorlátok esetében megjegyzendő, hogy vagy egy előre rögzített áron kell
megvalósítanunk a projektet, vagy árajánlatot kell készíteni. Ez meghatározza a
költségvetés készítésének módját (top down, bottom up).
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• Kockázatokra vonatkozó tanulmány: feltárja és értékeli az elsődleges projekt
célokat érintő kockázati tényezőket és számszerűsíti hatásukat; célszerű
megfogalmazni a követendő kockázati politika alapjait is (minden projekt esetén
szükséges).
• A fenntarthatóságra vonatkozó tanulmány: a technikai- és a pénzügyi
fenntarthatóság értékelése; a működőképesség megőrzésének feltételeit
vizsgálja, valamint a technikai fenntarthatóság pénzügyi forrásainak elemzését
jelenti (technikai minden projekt esetén) Pl.: Fővárosi Állatkert - Biodóm
• A telepítés földrajzi helyszínére vonatkozó tanulmány: a projekt eredmény
létrehozásának lehetséges helyszíneit értékeli; egy helyszín esetén a megfelelés
mértékét és a megfelelővé tétel feltételeit, módjait, több helyszín esetén a
választáshoz nyújt segítséget (csak új létesítmény létrehozását célzó projekteknél
kell). OSZK – új épülete
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A projekt első fázisának lezárása az előzőekben elvégzett elemzéseknek és
megfontolásoknak a dokumentálása. Minimálisan az alábbiaknak kell megjelennie
írásban:
• misszió
• specifikáció
• korlátok (idő, erőforrás és költség)
• finanszírozás
• várható eredmény
• a befejezés követelményei
• kockázati tényezők
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Összegzésként, a definiálás/programozás szakasz zárásaként megállapíthatjuk, hogy
a projekt előkészítésének általános lépései a következők:
• A projekt hátterének és általános céljának vázlatos ismertetése
• A projekt megvitatása és indoklása a szervezeten belül és mindazokkal, akiknek a
projekthez érdeke fűződik
• A projekthez kapcsolódó politikákat tartalmazó legfontosabb dokumentumok
meghatározása (helyi, nemzeti / EU rendeletek és programok)
• A projekt konkrét céljainak és eredményeinek meghatározása
• A projekt kimenetének, bemenetének és előfeltevéseinek meghatározása
• Előzetes projektismertetés készítése
• A projekt költségeinek és forrásainak előzetes becslése
• Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal
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A projektek definiálása során használható elemző technikák. Ötletbörze
(Brain storming)
A módszer szabályait már sokan és sokféleképpen megfogalmazták, a most
bemutatandó változat J. G. Rawlinsontól származik.
Az ötletbörze a csoportos alkotó technikák közé tartozik. A csoport optimális
létszáma kb. 12 fő, minimális létszáma 5-6 fő, maximális létszáma 20 fő.
Alapelvek:
• az ítélkezés felfüggesztése
• szabadon szárnyalás
• mennyiségre törekvés
• kölcsönös (gondolati) megtermékenyítés
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Forrás: Arató István, Schwarczenberger Istvánné: Információs rendszerek szervezési módszertana. Budapest: ComputerBooks, 1993.
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A projektek definiálása során használható elemző technikák. Nominál
Csoport Módszer (NCM)
Az NCM egy olyan csoportos eljárás, amely alkalmas vélemények egybegyűjtésére
és az ítéletek összesítésére az ésszerűség és a kreativitás növelése érdekében
bonyolult, nem strukturált problémák esetén. Az NCM jól használható célok és
prioritások felismerésére és rangsorolására a munkatársak széleskörű bevonására a
döntéshozatalba.
A csoport tagjai egymástól függetlenül, de egymás jelenlétében dolgoznak.
A névleges csoport általában 5-9 főből áll. Nagyobb csoportlétszám megnöveli a
szükséges időt anélkül, hogy az eredmény minősége számottevően javulna. A feltett
kérdés alapján születnek az ötletek, ezért a kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy
minden félreértést elkerülhessünk.
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Az NCM ülés időigénye 2-3 óra. Eszközszükséglete: csomagolópapír, vastag filctoll,
kb. 15 db szavazókarton/fő, a zavartalan munkát lehetővé tevő helyiség, az NCM
kérdést tartalmazó munkalap minden résztvevőnek. A teremben célszerű, ha a
csoport U alakban helyezkedik el.
1. lépés: Az NCM kérdés ismertetése, az NCM szabályainak rövid összefoglalása.
2. lépés: A résztvevők a kiosztott munkalapra, melyen az NCM kérdés szerepel,
szótlanul felírják elgondolásaikat, ötleteiket a kérdéssel kapcsolatban.
3. lépés: A résztvevők körbe-körbe haladva, felváltva ismertetik elgondolásaikat,
melyet a moderátor mindenki által jól látható módon feljegyez. A szabályok
hasonlóak, mint az ötletbörzénél. Minden résztvevő egyszerre csak egy ötletet
diktálhat. A résztvevők döntik el, hogy egy ötlet ismétlődő-e vagy sem. Bárki
„passzolhat”, ha kifogyott az ötletekből, de később újra bekapcsolódhat. A
listázás előtt nincs helye a vitának, megbeszélésnek, kritikának.
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4. lépés: Az elgondolások megvitatása. A végső értékelés szavazással dől el. Az
elgondolásokat nem csak a felvetője tisztázza, hanem ebben az egész csoport részt
vehet. Lényeg, hogy mindenki azonos módon értelmezze az ötleteket. Itt kerülhet
sor az azonos ötletek összevonására is. Ebben a fázisban a résztvevők már
gondolkodhatnak azon, hogy melyik ötletre adnának szavazatot.
5. lépés: Előszavazás. Kb. az ötletek 10 %-ára kell szavazni, de min. 5 ötletet kell
kiválasztani. A résztvevők a listáról kiválasztják az általuk legfontosabbnak ítélt 5
(vagy több) ötletet és a kiosztott szavazólapokra egyenként felírják őket sorszámmal
és szövegesen. A kiválasztott ötleteket ezután mindenki prioritás szerint rangsorolja
oly módon, hogy például 5 db ötlet esetén a legfontosabbra 5 pontot, a
következőre 4 pontot, az utolsóra pedig 1 pontot ad. A kártyákat ezután
összegyűjtik és összekeverik az anonimitás megőrzése miatt. Az előszavazás
eredményét a csoport előtt kell összesíteni.
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6. lépés: Az előszavazás eredményének megbeszélése. Célja a csoport
véleményének tisztázása, nem pedig az egyetértés kikényszerítése. Ha túl nagy a
szavazatok szórása, és egyenletes pontszámok alakulnak ki, célszerű ennek okát
megbeszélni. Általában az előszavazáskor jól kirajzolódik a csoportvélemény és
ilyenkor nincs szükség a 7. lépésre, hanem le is zárható az NCM ülés.
7. lépés: Végső szavazás. Az előbbiek alapján szükség lehet egy végső szavazásra is,
melyet hasonló módon bonyolítunk le, mint az előszavazást, itt azonban csak az
előszavazásnál szavazatot kapott ötletek közül kell és lehet választani. A szavazás
eredményének kiértékelése után az NCM ülés befejeződik.
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A projektek definiálása során használható elemző technikák. SWOT
analízis

Gazdasági,
Technológiai,
Politikai,
Kulturális, egyéb

Trendek

Védekező vagy támadó
stratégia

1.5.1.

Stratégiák

Erősségek

Lehetőségek

Erősség+Lehetőség Gyengeség+Lehető

Veszélyek

Gyengeségek

stratégia

ség stratégia

Erősség+Veszély

Gyengeség+Veszély

stratégia

stratégia

A SWOT analízis segítségünkre lehet annak eldöntésében, hogy a tervezett
projekttel milyen jellegű stratégiát dolgozzunk ki.

SWOT

Segítik a célok elérését

Gátolják a célok elérését

Erősségek:

Gyengeségek:

 Sokoldalú, innovatív szakembergárda
 Tradicionális szerepvállalás az olvasás
és könyvtárhasználat népszerűsítése
terén
 Sikeres, rendszeresen ismétlődő
rendezvények
 Elismert szakmai, módszertani
tanácsadó tevékenység
 Korszerű elektronikus katalógus,
internetes elérés
 Kiterjedt és elmélyült
kapcsolatrendszer írókkal, költőkkel,
kiadókkal és egyéb könyves
szakemberekkel
 Jelentős mennyiségű idegen nyelvű
dokumentum
 Elismert, sokoldalúan hasznosítható
helyismereti gyűjtemény

 A kölcsönzés népszerűsége stagnál, vagy
visszaesést mutat
 Az aktív könyvtárlátogatók száma a
megyei könyvtárban alatta marad az
országos átlagnak
 A gyűjteményben nagyon kevés e-book
található
 Elektronikus könyvolvasóval egyáltalán
nem rendelkezik a könyvtár
 Alacsony
létszámmal
működő
gyermekrészleg
 Kevés anyanyelvi irodalom a nemzeti
kisebbségek számára

könyvtár

Belső tényezők
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Külső tényezők
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Lehetőségek:
 Az élethosszig tartó tanulásra való
képesség felértékelődése, ami
értő olvasás nélkül nem létezik. Ez
ma már előfeltétele a munkaerőpiaci versenyképességnek.
 Az olvasás népszerűsítése a hazai
könyvtári
stratégia
fontos
célkitűzése
 A
nemzetközi
könyvtáros
szervezetek programjaiban is
kiemelt szerep jut az olvasási
kultúra fejlesztésének
 A megye irodalmi élete pezsgő, a
könyves kultúra tradicionálisan
erős
 Az olvasáskultúra fejlesztésére
irányuló hazai és európai uniós
pályázati kiírások
 Az
informális
képzés,
ismeretszerzés
szerepének
megerősödése

Fenyegetettségek:
 A lakosság szabadidő szerkezetének átalakulása
során az olvasás egyre kisebb szerepet kap,
különösen a gyerekek és fiatalok körében
 A funkcionális analfabetizmus egyre nagyobb
rétegeket érint
 A kulturális hátrány elmélyíti a társadalmi
esélyegyenlőtlenséget
 A beiratkozott olvasók aránya a megye területén
alatta marad az országos átlagnak
 Az eltérő szociális környezet következtében mélyülő
kulturális és digitális szakadék
 Alacsony az egyetemi, főiskolai oklevéllel
rendelkezők aránya a megyében, az országos
átlagnak mindössze 78,3 %-a
 Az elvégzett osztályok számát tekintve a megye
lakóinak végzettségi szintje összességében elmarad
az országos átlagtól
 A cigány lakosság iskolázottsága, különösen a nőké,
igen alacsony
 A hétévesnél idősebb cigány népesség több mint
fele nem végezte el az általános iskola 8.
évfolyamát

SWOT

Segítik a célok elérését

Gátolják a célok elérését

Erősségek:

Gyengeségek:



















vállalat

Belső tényezők
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Stabil piaci helyzet
Piacon elismert termékcsoport
Kedvező piaci megítélés
Megfelelő géppark
Jól képzett szakemberek
Jó hírnév
Nemzetközi és hazai elismertség
Elkötelezett munkatársak
Korrekt vezetés

Szállítási határidők be nem tartása
Változékony termékminőség
Megbízhatatlan beszállítók
Megfelelő információs rendszer hiánya
Gyenge kommunikáció a cégen belül
Gyenge innovációs tevékenység
Gyenge kockázatmenedzselés
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Külső tényezők

Lehetőségek:
 Új piacokon való megjelenés
 Technológiafejlesztési pályázatok
 Fokozódó érdeklődés a termékek
iránt
 Együttműködés a szakképzéssel

Fenyegetettségek:
 A gazdasági-és piaci környezet gyors változása
 Adótörvények változékonysága
 Új versenytársak megjelenése
 A vásárlói igények gyors változása
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A projektek definiálása során használható elemző technikák. PEST- PGTT
analízis
P (P): politikai szándék
G (E) gazdasági helyzet
T (S): társadalmi tényezők
T (T): technológiai tényezők

SEPTEMBER
E: oktatás
M: piac
B: üzlet
E: etika
R: szabályzatok, jogszabályok
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Problémafa
A problémafa a SWOT analízis zárásaként tárhatja fel a SWOT megállapításai közötti
összefüggéseket. Átfogó, általános szintről indulva fokozatosan halad a részletesség
felé. Rávilágít arra, hogy az átfogó probléma alatt milyen konkrét problémák
rejlenek. A problémák elemzése során végig kell gondolni, hogy melyik az ok és
melyik annak következménye, s ez hierarchikus rendszerbe helyezhető.
Amennyiben a felmerült problémák nincsenek egymással ok-okozati kapcsolatban,
egymás mellett ábrázolhatók és valószínű, hogy a fa terebélyesedése során
valamelyik szinten összeérnek. Az elemzést a fő problémából kiindulva, az egyes
szinteket vizsgálva kell elvégezni. A problémafa biztosítja a vizsgált probléma átfogó
és részletes elemzését, figyelembe véve mind az elemek közötti aktuális, mind a
jövőbeli fontos kapcsolatokat.
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Problémafa

(Az ábra forrása: http://m.cdn.blog.hu/va/vastag/image/problemafa.jpg)
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Problémafa
Az olvasás népszerűsége drasztikusan csökken
1. Átalakult a
szabadidő
szerkezete
1.1. A gyerekek és a
fiatalok szabadidejük
nagy részét a
számítógép előtt
töltik
1.2. Az aktív
könyvtárlátogatók
száma csökken
1.3. Megváltozott
információszerzési
szokások

2. Nő a funkcionális
analfabéták száma
2.1. Az elvégzett
osztályok számát
tekintve lemaradás
az országos átlagtól
2.2. A cigány lakosság
iskolázottsága,
különösen a nőké
nagyon alacsony
2.3. A cigányság
több mint fele nem
végezte el a 8
osztályt.

3. Eltérő szociális
környezetből
adódó hátrányok
3.1. Mélyülő
kulturális és
digitális szakadék
az egyének és a
családok szintjén is
3.2. Alacsony a
felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők aránya
3.3. Ingerszegény
kulturális közeg a
lakóhelyen

Fő
probléma
4. A könyvtári
gyűjtemények
hiányosságai
4.1. Kevés elektronikus
könyv és könyvolvasó

4.2. A digitalizált
dokumentumokhoz
való korlátozott
hozzáférés
4.3. Kevés újdonság,
statikus gyűjtemények

Közbenső
okok
Végső okok
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Célfa
A problémafa birtokában kezdődhet a célképzés. A célkitűzés nem
tevékenységek összessége, hanem annak a jövőbeli állapotnak a leírása,
melyet el szeretnénk érni projekttevékenységeink eredményeként. A
probléma annak a negatív állapotnak a leírása, amin változtatni
szeretnénk, a célkitűzés pedig egy jövőbeli, pozitív állapot. Nincs más
dolgunk tehát, mint a problémafa tükörképeként, a negatívumok pozitív
eredménnyé történő átfordításával elkészíteni a célfát, amely az okokozati logika helyett eszköz-eredmény összefüggésben ábrázolja a
problémák megoldását célzó fejlesztési utakat. A célkitűzést úgy
fogalmazzuk meg, hogy konkrét, mérhető, pontos, reális és megfogható
legyen.
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Célfa
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Célfa
Az olvasás népszerűségének növelése
1. Az olvasás mint
szabadidős
tevékenység
népszerűsítése
1.1. A gyerekek és
fiatalok olvasási
motivációjának
növelése
versenyekkel,
rendezvényekkel
1.2. A
könyvtárlátogatás
népszerűsítése
programokkal

1.3. A hatékony
információszerzést
megismertető
könyvtári
foglalkozások
indítása

2. A funkcionális
analfabetizmus
mérséklése
2.1. Informális tanulási
formák megvalósítása a
könyvtárban

2.2. A felnőttképzés
támogatása
tanfolyamokkal,
információszolgáltatással

Általános
cél
3. A szociális
környezeti
hátrányok
mérséklése
3.1. Digitális
kompetencia
fejlesztésére
képzések szervezése

4. A könyvtári
gyűjtemény
vonzóbbá tétele

Közbenső
cél

4.1. Az e-book-ok
számának növelése,
könyvolvasók
beszerzése

Konkrét
célok

3.2. Az olvasás, a
kultúra szerepének
megerősítése már a
korai szocializáció
fázisában,
könyvtárlátogatások,
könyvtárnépszerűsítő
kiadványok
segítségével
3.3. Az
olvasáskultúra
népszerűsítésére
helyi programok,
könyvtárlátogatások,
táborok szervezése

4.2. A digitalizált
dokumentumok
hozzáférésének
biztosítására
modell kidolgozása

4.3. Az
állománygyarapítási
keret növelése
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Benchmarking
A szervezetek célja piaci pozícióik megtartása, erősítése, a bevételek növelése, az
ügyfelek elégedettségének növelése, stb. Ehhez információkra van szükség:
• Saját belső folyamataiból nyert információk
• Más szervezetektől nyert információk, akiktől lehet valamit tanulni. Megkérdezni,
megnézni más hogyan teszi.
Ennek a tevékenységnek a szervezeti szinten történő tudatos megvalósítása a
benchmarking.
A benchmarking ugyanakkor nem egyszerű másolás, hanem kreatív adaptáció,
amelynek során a módszerek összehasonlításából nyert tapasztalatokat a saját
környezeti feltételeinkhez alakítva használjuk fel.
A benchmarking olyan vezetési eszköz, mely a másoktól és saját magunkról szerzett
tudást és annak tudatos felhasználását jelenti. A megszerzett információ rámutat a
hiányosságokra és segíti a célok elérését.
(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)
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A benchmarking a legmagasabb szintű teljesítmény eléréséhez vezető legjobb üzleti
gyakorlatok kutatása.
A benchmarking azt vizsgálja, hogy az Ön cége hogyan csinálja azt, amit mások is
csinálnak. Ha elég széles körben végez összehasonlítást, megtudja, ki mit csinál a
legjobban. Ha elég alaposan felméri a tevékenységét rá fog jönni, milyen messze
van még attól, hogy Ön legyen a legjobb. Ha benchmarking partnereinek a
megfelelő kérdéseket teszi fel, igen pontos kép fog kialakulni Önben arról, hogyan
lehet a legjobb.
Története:
A 20. sz. elején német tábornokok egy amerikai cirkuszt követtek, hogy ötleteket
szerezzenek arról, hogyan lehet a leghatékonyabban, legszervezettebben mozgatni
embereket,felszereléseket.
1979: A Xerox a japán konkurenst elemezte, hogy rájöjjön a hatalmas előny okaira a
költségkímélő gyártási technológia megismerésén keresztül.
(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)
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• Dekomponálás: a konkurencia termékeinek visszafejtését jelenti. A visszatervezés
elvileg nem ütközik törvénybe, de egyes gyártók kikötik a visszafejtés tilalmát.
Törvénytelen: a jogi oltalom alatt álló megoldások utánzása.
Irányzatai:
• Versenytársakra irányuló benchmarking: a visszatervezésből fejődött ki, mert
rájöttek, hogy a termékboncolás önmagában nem elegendő. (Fiskars
versenyelőnye, 24 órán belül eljuttatják az új szerszámot Európa bármely
pontjára.) Vizsgálni kell a fejlesztési gyártási, adminisztrációs, marketing,
vevőszolgálati, stb. folyamatokat is.
• Folyamatorientált benchmarking: 1980-as évek, TQM fejlődése. Nem a
versenytársak jelentik a viszonyítási alapot, hanem más üzletágakban működő
cégek üzleti folyamatai, akiknek nem sérülnek az üzleti érdekeik, ha feltárják a
folyamataikat.
(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)
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• Stratégiai benchmarking: Más vállalatok hasonló helyzetben alkalmazott
különböző stratégiáinak eredményességét hasonlítják össze – következtetések
levonása saját maguk számára.
• Globális vagy teljes körű benchmarkig: Az összehasonlítás már túlmutat az egyes
szervezetek egymáshoz hasonlításán. A gazdaság, a térség kultúrája, a
kereskedelem, az üzleti folyamatok, stb. komplex elemzését jelenti.
A benchmarking alá vont terület kiterjedtsége szerint:
• Folyamat-benchmarking: a legnagyobb területet felölelő, a funkcionális
területeken átívelő folyamatokat vizsgálja
• Területi vagy funkcionális benchmarking: egy kiválasztott funkcionális terület
tevékenységeinek összevetése a partner hasonló tevékenységeivel
• Adott feladatra irányuló benchmarking: egy konkrét probléma vagy adott feladat
megoldását keressük.
(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)

1.5.1.

A vonatkoztatási pontként választott benchmarking partner szerint:
Belső benchmarking:
 Részlegek közötti
 Telephelyek közötti

Az egyes egységek tevékenységét összehasonlítva meghatározza a legjobb
gyakorlatot és azt általánossá teszi a cégen belül. A földrajzi elkülönültség tovább
fokozhatja a teljesítménykülönbségeket cégen belül. Kellő önismeret nélkül nem
segítenek a mások működéséről szerzett információk.
Előnyök:
 A szükséges információk könnyen összegyűjthetők
 A folyamatot és a környezetet mindenki ismeri
 Könnyű hasonló területeket találni
 Ösztönzi az információ-megosztást és a kommunikációt
 A saját folyamatok megismerése segíti az egységek munkájának összehangolását
Hátrányok:
 Belső vakság
 Szervezeten belüli függőségi viszonyok
 A legmagasabb elérhető fejlettségi szint a vállalaton belüli legjobb gyakorlat szintje
 Az első lépések gyors haszonnal járhatnak, de tovább kell tudni lépni.
(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)

1.5.1.

Külső benchmarking:
Azonos területen működő versenytársra irányuló
Ugyanazon terméket gyártó vagy szolgáltatást nyújtó és a saját vállalat összehasonlítása, abból a
célból, hogy hogyan lehetne jobbá válni. A környezetből kiragadva ugyanaz a gyakorlat
használhatatlannak is bizonyulhat. A verseny benchmarking korlátja, hogy csak a benchmark
szintjének elérésében segítenek. Kérdés, hogy a fokozatosság elvét kövesse a cég vagy a
világszínvonal legyen a mérce.
Legális információforrások:
• Nyilvánosságra hozott információk ( éves mérlegek, könyvtári-és adatbázis keresések eredményei, interneten
elérhető adatok, reklámok, konferencia anyagok, sajtó)
• Cégtől beszerzett információk (kérdőív, látogatások, stb.)
• Saját kutatások (termékek, díjak elemzése)

Azonos területen működő nem versenytársra irányuló (például csak hazai és csak
külföldi piacra gyártó, szolgáltató cégek)
A benchmarkként választott cég nem versenytárs, így könnyebb hozzájutni a szükséges
információkhoz.
(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)
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 Eltérő területen működő versenytársra irányuló
A megcélzott piaci terület azonos, de a termékek, szolgáltatások előállítási folyamata eltérő. Itt a
benchmarking területe elsősorban a marketing, használói és vevői elégedettség, vevőszolgálat lesz.
A piaci versenyhelyzet miatt nehéz lesz az információkhoz hozzájutni.
 Eltérő területen működő nem versenytársra irányuló
Itt az analógiák felfedezése és alkalmazása szükséges. Az adatok beszerzése általában egyszerű, de
az adaptálásuk szakértelmet és tapasztalatot igényel.
A benchmarking külső információs forrásai:
• Könyvtári-és adatbázis kutatás

• Szakmai és kereskedelmi szervezetek (iparkamara)
• Külső konzultánsok (tanácsadó cégek)
• Kiadványok, újságok

• Állami szervezetek
• Továbbképzési központok
• Szemináriumok, konferenciák

• Éves jelentések

(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)
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A benchmarking etikai kódexe:
•
•
•
•
•
•
•

A jogszerűség elve
A viszonosság elve
A bizalmi elv (tilos az adatokat továbbadni)
A belső felhasználás elve ( a megszerzett adatok saját működésünk javítására használhatók)
A közvetlen kapcsolatok elve (saját adatait mindenki maga adja tovább)
A harmadik félhez fűződő kapcsolatok elve (harmadik féllel kapcsolatos adatot csak engedéllyel szabad kiadni)
A felkészültség elve (hatékonyságra törekvés)

Irányelvek:
• Közösen elfogadható alapszabályok
• Független külső fél (bizalmi kéz) bevonása
• Jogi segítség igénybe vétele
• Titkos adatkezelés
• Harmadik személy előtti lejáratás kerülése
• Szakszerűség, lényeglátás
• Megfelelő felhatalmazás az információk továbbadására
• A résztvevők bevonásának indoklása, indokoltsága
• Viszonosság minden értelemben
• A folyamat közös ütemezése és végrehajtása

(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp.: Műszaki K., 1999.)

1.5.2. Tervezés/ szervezés szakasza
A projekttervet olyan részletességgel kell meghatározni, hogy a terv kidolgozható
legyen az előkészítés fázisban kijelölt időhatárokon belül.
• Ha a definiálás során ez nem történt meg, akkor a projektmenedzser kijelölése
nem várhat tovább, itt meg kell ezt tenni.
• Célszerű a projekt-team, – de legalább a rangidős tagok – összehívása. A
projektvezető irányításával fel kell vázolni a részletes projekttervet.
• A tervezés során az első fázis célkitűzését szisztematikusan elemi
munkacsomagokra bontjuk (WBS: Work Breakdown Structure). Ezután a
legbonyolultabb projektekhez is képesek vagyunk elemi tevékenységeket
definiálni, felelősöket rendelni, költségvetést-, idő- és erőforrásigényt
meghatározni, minőségi követelményeket felállítani. Ezek szolgálnak alapul a
következő fázisban esedékes nyomon követéshez.
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A projekt előkészítés tervei:
• Tevékenység terv
• Idő terv
• Erőforrás terv
• Költségterv
• Eredmény terv
• Profit-orientált pályázóknál üzleti terv
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A projektek és a különböző szervezeti struktúrák kapcsolata
„A szervezeti struktúra a különféle, egymástól valamilyen módon
elkülönülő tevékenységelemeket elvégző közreműködők között a
hatáskörön és a felelősségi körön alapuló kölcsönös összefüggések
sémája. „
(Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Budapest: Aula Kiadó, 1996. 150. p.)
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Funkcionális szervezeti modell
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Projektorientált szervezeti modell

Vezető
Projektvezető
1
Funkció 1

Team 1

Projektvezető
2

Funkcionális
vezető 1

Funkcionális
vezető 2

Funkcionális
vezető 3

Funkció 1

Team 2

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Funkcionális
tagok
Funkció 2

Funkció 2

Funkció 3

Funkció 3

Funkció 4

Funkció 4

Funkcionális
vezető 4

X
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Mátrix szervezeti modell

Vezető

Projektvezető
1

Funkcionális
vezető 1

Funkcionális
vezető 2

X
X
X
X
X

X
X
X

Team 1
tagok

X
X

Funkcionális
vezető 3

X
X

X
X

X
X

Funkcionális
vezető 4

Funkcionális
tagok

X
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A legmegfelelőbb szervezeti struktúra

Az előfordulás
gyakorisága

Folyamatos
Ismétlődő
Egyedi

Rutin
Funkcionális
modell

Speciális
Mátrix modell
Projektcsapat
modell

A projekt mérete
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A projektmenedzser
Egy projekt során a lehető legkorábban ki kell jelölni a projektmenedzsert,
lehetőleg már a definiálás időszakában.
A projektvezető szerepe:
• A projekt céljainak megértése és közvetítése
• Úgy irányítani a projektet, hogy az idő, költség, erőforrás és minőségi célok
teljesüljenek.
• A projekt teljesítményének értékelése és jelentése a felső vezetésnek
• Felelősség és hatáskörök átadása
• A projektcsapat elkötelezettségének és megfelelő hangulatának fenntartása még
akkor is, ha a projekt dolgai nem jól haladnak
• A partnerekkel történő kommunikáció.
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• A projektvezetők többnyire nem a szervezeti hierarchia magas fokán lévő személyek.
• Kisebb formálisan biztosított hatáskörük van, amely minden esetben a felső vezetéstől származik.
• A vezető dönti el, hogy milyen mértékű cselekvési lehetőséget biztosít a projektvezetőnek a
projekt megvalósítása során.
• A projektvezetők általában nem rendelkeznek hatáskörrel a projektben résztvevők értékelésére és
anyagi motiválására.
• De jure hatáskör: a vezetés által a projektmenedzserre átruházott hatáskör
• De facto hatáskör: A projektmenedzser tényleges hatásköre. A tényleges hatáskör lehet kisebb,
azonos és nagyobb is, mint a de jure hatáskör.
• A projekt menedzselése alapvetően team-menedzselést jelent.
• Konzorciumi formában megvalósuló projektek esetében a munkacsapat tagjai eltérő
munkakultúrájú szervezetből érkezhetnek, ezért a tagokkal el kell fogadtatni, hogy a projekt
megvalósításának biztosítéka a team. (Cselekvő közösségek)
• A tagoknak el kell tudniuk vonatkoztatni saját szervezeti, funkcionális érdekeiktől.
• A projektvezetőnek képesnek kell lennie megteremteni a projekt során fennálló hármas igény - a
csapat, az egyén, és a feladat - egyensúlyát.
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A projektmenedzser
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A projektmenedzser
A projektvezetéshez szükséges képességek:
•
•
•
•

A projekt során felhasznált technológia megértése
Koncepcionális és szervezeti képességek
Vezetői képességek
Csapatépítő képesség

• Kommunikációs képesség
• Tárgyalási képesség
• Kapcsolatteremtő képesség
• Konfliktuskezelési képesség
• Problémamegoldó képesség
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Vezetési stílusok
A döntéshozatal módján alapuló vezetési elméletek
Milyen mértékű részvételt enged a vezető a beosztottjainak a
döntéshozatalba?
• Lewin - féle felosztás:
• autokratikus vezető: egymaga uralja a csoport tevékenységét, ő határoz
minden lényeges kérdésben, szubjektív alapon értékel, szigorú fegyelmet tart.
• demokratikus vezető: minden eszközzel igyekszik fokozni a csoporttagok
részvételét, objektív értékelésre törekszik.
• laissez fair vezető: passzív résztvevője a csoport tevékenységeinek, nem
kezdeményez, csak kérésre segít, lényegében nem vezető, csak tanácsadó.

1.5.2.

• Likert- féle felosztás:
• keménykezű parancsoló: beosztottjai iránt csekély bizalmat tanúsít, ritkán
jutalmaz, fenyegetéssel, büntetéssel motivál, a kommunikáció elsősorban
lefelé irányuló, a döntéshozatal és ellenőrzés központosított.
• jóakaratú parancsoló (paternalista): már van némi bizalma a beosztottak felé,
rendszerint jutalmazással és ritkán fenyegetéssel, büntetéssel motivál,
esetenként igényli a beosztottak véleményét, ötleteit, a döntések bizonyos
körét a beosztottak hatáskörébe utalja, de szoros ellenőrzést tart fenn.
• konzultatív stílus: bízik beosztottjaiban, felhasználja a beosztottak
véleményét, ötleteit, jutalmazással és némi bevonással motivál, ritkán büntet,
átfogó döntésekben a testületi elvet követi, speciális döntéshelyzetekben a
szervezet érintettjeit vonja be, sokszínű konzultáció, többirányú
kommunikáció jellemi.
• részvételi csoport: teljes bizalom a beosztottak iránt, a beosztottak
véleményét, ötleteit állandóan igényli a vezető, a csoport tagjainak
bevonásával motivál és értékel.
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A személyiségközpontú vezetési elméletek
Ezek az elméletek arra fókuszálnak, hogy a vezető milyen mértékben koncentrál az
elvégzendő feladatra, illetve a feladat végrehajtását végző emberekre, a
beosztottakra.

• Likert- féle felosztás:
• a feladat-centrikus vezető: szigorúan figyeli beosztottjai munkáját, előírja azt,
hogy hogyan dolgozzanak, elsősorban a teljesítményt értékeli, szoros
felügyeletet tart, legális jutalmazó és kényszerítő hatalomformákat alkalmaz.
• beosztott-centrikus vezető: összetartó csoport kialakítására törekszik, fontos
számára a beosztottak munkaelégedettsége, az, hogy jól érezzék magukat a
munkahelyükön, a megfelelő csoporttevékenység megtalálása vezetői
munkájának központi része, számára alapvető a beosztottak részvétele,
beavatottsága, fejlődésük biztosítása, a döntési hatásköröket megosztja, az
ellenőrzés kevésbé szoros.
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A személyiségközpontú vezetési elméletek
• Blake és Mouton- féle kétdimenziós rács :
A rács egyik dimenziója a beosztottakra fordított figyelem, tulajdonképpen a vezető
beosztott-centrikussága. A másik dimenzió a termelésre fordított figyelem, a
feladat-centrikusság. Ezen a rácson helyeznek el kilenc vezetési stílust, az öt
jellemző típust kiemelve.
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• Blake és Mouton - féle kétdimenziós rács :
• Az emberközpontú vezetés: Kizárólagosan a beosztottakra fókuszáló szélső
típus, ezzel magyarázható másik közismert megnevezése, a klub stílusú
vezetés. Az emberek szükségletei állnak a középpontban. Meghatározó a
baráti szervezeti légkörre törekvés és a kellemes munkatempó.
• Hatalom-engedelmesség vagy hajtós vezetés: A fő hangsúly a feladat
végrehajtásának hatékonyságán van, az emberi szempontok a háttérbe
szorulnak.
• Kompromisszumos vezetés vagy szervezeti ember: A vezető egyensúlyra
törekszik az elvárt munkateljesítmény és a megfelelő csoportlégkör
megteremtése között.
• Fél-vezetés vagy beavatkozást kerülő vezetés: a vezető kizárólagos célja saját
szervezeti tagságának, vezető pozíciójának fenntartása.
• Csoportközpontú vezetés vagy team vezetés: jellemzően a projektek során a
projektmenedzsertől megkívánt vezetési stílus. A vezetőnek egyaránt nagy
hangsúlyt kell fektetnie az emberekre és a feladatra is.
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Projektösztönzés
A második világháborút követően felerősödtek az emberi magatartás elemzésére
épülő vezetéselméleti irányzatok. (Human Relations) Ezek az elméletek annak az
elképzelésnek adtak hangot, hogy a munkának nem csak gazdasági és bizonyos
társadalmi szükségleteket kell kielégítenie, hanem személyes sikerélményt,
kielégülést is kell nyújtania a dolgozónak.
A korai vezetéselméleti elgondolások egyetlen motiváló eszközként a pénzt
nevezték meg. A jobb teljesítmény eléréséhez a pénz mellett a folyamatos és
szigorú ellenőrzést tekintették még célravezető eszköznek. Természetesen bizonyos
esetekben, például visszataszító munkakörülmények között, monoton munka
mellett ezek az elképzelések is érvényesek lehetnek.
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• Abraham Maslow szükségletek hierarchiája elmélete
Abraham Maslow (1908-1970) neves amerikai pszichológus, akit a humanisztikus
iskola egyik alapítójaként tartanak számon. Az általa, az 1950-es években
kidolgozott motivációs piramis fontossági sorrendben, szintekre bontva ábrázolja az
emberi szükségleteket. A piramis csúcsától a talapzatig haladva a következő
szinteket különbözteti meg.
• Önmegvalósítás szükséglete – a kreatív önkifejezés szükséglete
• A megbecsülés szükségletei – mások és önmagunk számára értékesnek lenni,
vágy az erőre, a teljesítményre és a tökéletességre, vágy a presztízsre, a
dominanciára és az elismerésre
• Szeretet és a valahová tartozás szükségletei – szeretetet adni és kapni, egy
adott csoport tagjának lenni
• Biztonsági szükségletek – fizikai biztonság és kényelem, anyagi biztonság, lelki
egyensúly, környezeti rend és állandóság szükséglete, bizalmat adni és kapni
• Fiziológiai szükségletek – élelem, ital, levegő, pihenés, stb.

Projektösztönzés - Maslow-piramis a munkaerőpiacon

NÖVEKEDÉSALAPÚ

(https://munkaltatoimarka.blog.hu/2018/08/06/maslow-piramis_a_munkaeropiacon)
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Projektösztönzés
• Douglas McGregor X- és Y- elmélete
Az X- és Y- elmélet kidolgozója Douglas McGregor (1906-1964) szociálpszichológus, a menedzsment
tudományok professzora. Elmélete a vezetőnek a beosztottjaival való viselkedését tipizálja annak
alapján, ahogyan a menedzser az emberek munkához való viszonyát elképzeli. McGregor azt
hangoztatta, hogy hibát követ el az a vezető, aki X- típusú munkatársait az Y- elmélet alapján kezeli,
vagy fordítva - és ez a gyakoribb -, aki Y- típusú beosztottait az X- elmélet alapján törekszik vezetni.

Az X- elmélet szerint az alkalmazottak személyes céljai összeegyeztethetetlenek a
szervezet céljaival. A hatalmat éppen ezért az irányítás és az ellenőrzés eszközeként
használja fel. Az X elmélet - McGregor szerint - három feltevésen nyugszik:
• az átlagember természeténél fogva lusta, utál dolgozni, és hacsak tudja, elkerüli a
munkavégzést,
• az emberi természet e vonása miatt az embereket muszáj ellenőrizni, irányítani,
büntetéssel fenyegetni ahhoz, hogy a szervezeti célok megvalósuljanak,
• az átlagember elfogadja, ha irányítják, mert nem kreatív, nem szeret felelősséget
vállalni, nincsenek ambíciói, és mindenek felett biztonságra vágyik.
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Az X- elméletet elfogadó menedzser jellemzői:
• Szigorú felügyelet alatt álló, merev struktúrákat hoz létre, gondolván, hogy ez
a megfelelő biztosíték a megbízhatatlan munkatársak kordában tartására.
• Az ilyen menedzser autokrata vezető lesz, megszállottan ellenőrzi
beosztottjait és bünteti a teljesítmény elmaradását.
• A szoros kontroll számos formáját alkalmazza, és nem bízik a dolgozókban.
• Nagy valószínűséggel a beosztottak neheztelnek ezért, igyekeznek ellenállni a
nyomásnak, és valóban olyan keveset dolgoznak, amennyire ez az adott
körülmények között lehetséges.
• Ez a magatartás megerősíti a vezetőt arról, hogy elgondolása helyes volt és
tovább fokozza a szigort.
• Az ilyen munkahelyi légkör azonban kevés lehetőséget ad az alkalmazottak
motiválására.
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Az Y- elmélet ezzel szemben azt állítja, hogy az emberek sokat adhatnak egy
szervezetnek, ha meggyőzhetők arról, hogy elfogadják annak céljait. Az Y- elmélet a
következő feltételezésen alapul:
• a fizikai vagy szellemi erőkifejtés éppoly természetes az ember számára, mint a játék vagy a
pihenés,
• a külső fenyegetés és a büntetéstől való félelem a visszájára fordítja a szervezeti célok
megvalósítására tett erőfeszítéseket, amelyet viszont a belülről vezérelt és önmaga által
kontrollált személyiség elkötelezett módon visz véghez,
• a célok iránti elkötelezettség kialakítása a teljesítményhez társuló jutalmazás feladata
(önmegvalósítás, önmegbecsülés),
• megfelelő körülmények között az ember nemcsak elfogadja, hanem maga keresi a
felelősséget,
• a szervezet problémáinak megoldásában alkalmazott képzelőerő, leleményesség és
kreativitás az embereknek nem csak szűk rétegét, hanem nagy részét jellemzi,
• a modern ipari társadalom csak részlegesen használja ki az átlagember intellektuális
potenciálját.
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Az Y- elméletet elfogadó menedzser jellemzői:
• Az Y- elméletet valló vezető viselkedését az jellemzi, hogy nem előír, hanem
reagál a munkatársai viselkedésére, kapcsolata a beosztottakkal kooperatív.
• A vezetést a nyíltságra, a részvételre, és a kommunikációra alapozza.
• Ennek értelmében a menedzserek általában nem próbálják a
munkakörnyezetet túlságosan feszesen megszerkeszteni, állandó, merev
ellenőrzést gyakorolni.
• Ehelyett azon igyekeznek, hogy segítsék alkalmazottaikat a fejlődésben.
• Egyre kisebb külső ellenőrzésnek teszik ki őket, ezzel fokozatosan nagyobb
önkontrollt engednek meg nekik.
• Ebben a környezetben az alkalmazottak érezhetik az összetartozás, a
megbecsülés és az önmegvalósítás feletti elégedettséget.
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• Douglas McGregor X- és Y- elméletének hatása
Az Y- elmélet igazán azonban a jövő tanuló szervezeteire alkalmazható relevánsan.
• A 20. század utolsó harmadában a dolgozó szakértelme, az általa kezelt technológia mérete,
komplexitása és ezzel értéke, valamint működtetésének költsége hihetetlenül megnőtt.
• A befektetett tőke hasznosulása döntő mértékben attól függ, hogy a dolgozó lelkesen,
önmagát ellenőrizve, kezdeményezően és gyakran változó csoportjában hatékonyan
beilleszkedve dolgozik-e.
• A fejlett országokban a munkavállalók jelentős része felsőfokú végzettséggel és saját házzal
rendelkezik, húszas éveiben kezd el dolgozni, és tízévente szakmát vált.
• Egyedivé formált munkafeltételek között, többnyire kevesebbet, néha azonban többet
dolgozik, mint fél évszázaddal azelőtt.
• Várható életkora meghaladja a 75 évet.
• Elvárja, hogy munkahelye kiszolgálja vágyait. Szeretne úgy tekinteni munkájára, hogy annak
értelme van. Vagyis, a munka világát egyre inkább az Y- elmélet írja le. Ezért elképzelhetetlen,
hogy a tanulásra orientált vezető az emberi természetről alkotott feltételezésekben mást
alkalmazzon, mint az Y- elmélet, és hogy az a szervezet, amelyben az ismeretek és a
képességek széles körben megtalálhatók, kölcsönös bizalmon kívül más alapon működhessen.
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• Frederick Herzberg kéttényezős motivációs elmélete
Frederick Herzberg (1923-2000) kéttényezős motivációs elmélete azt sugallja, hogy
a munkában kétféle tényező hat, az egyik az elégedettség forrása, míg a másik az
elégedetlenségé.
A motivátor tényezők csak motiválnak - például kiemelkedő teljesítmény után
előreléptetés vagy más elismerés jár - akkor az emberek nagyon elégedettek
lesznek. Vagyis a motivátor tényezők csak elégedettséget okoznak, és nem felelnek
az elégedetlenségért.
A mentálhigiéniás tényezők ezzel szemben a munkával való elégedetlenségért
felelősek, például túl alacsony a fizetés, és túl szigorú az ellenőrzés, akkor az
elégedetlenség riasztó méreteket ölthet. Ha viszont ezek körül minden rendben
van, attól a dolgozók még nem lesznek elégedettek.
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Logikai keretmódszer (LFA)http://openqass.itstudy.hu/hu/knowledge-repository/pdca-cycle/logikaikeretm%C3%A1trix)

A logikai keretmódszer (Logical Framework Approach - LFA) célja a
projektfejlesztési tevékenységek tervezésének, lebonyolításának és
ellenőrzésének átláthatóbbá és könnyebbé tétele.
A logikai keretmódszer középpontjában a projekttervezési mátrix és
a logframe mátrix áll. A logframe mátrix táblázat négy hierarchiai szint általános cél, projekt cél, várható eredmények és tevékenységek egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja be logikus módon. A táblázat
minden szintjén mutatókat/indikátorokat és külső tényezőket kell
beazonosítani.
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Projekttervezési mátrix
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://openqass.itstudy.hu/hu/knowledge-repository/pdca-cycle/logikai-keretm%C3%A1trix)

szeretnénk megvalósítani a projektet (= általános cél)
szeretnénk elérni várhatóan a projekttel (= projekt cél)
fogja a projekt elérni az eredményeket (= várható eredmények)
külső tényezőket kell figyelembe venni a sikeres projekt érdekében (=
kockázatok és feltételezések)
tudjuk elérni a sikert
találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges adatokat (= ellenőrzés forrásai)
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Logikai keretmátrix (LKM)

http://openqass.itstudy.hu/hu/knowledge-repository/pdca-cycle/logikai-

keretm%C3%A1trix)

Átfogó cél

Cél
Az a magasabb szintű cél, amelyhez a
projekt várhatóan hozzájárul.

Hatás indikátorok

Az általános célok teljesülésének
objektíven mérhető mutatói.

Eredmények
Azok a hatások, melyek a projekt
eredményeképpen várhatóan
elérhetőek lesznek.

Külső tényezők/Feltételezések
Fontos események, körülmények vagy
döntések, melyek az általános cél
hosszú távú fenntartásához
szükségesek.
A projekt irányításon kívüli fontos
események, körülmények vagy
döntések, melyeknek teljesülniük kell
az általános cél elérése érdekében.

A közvetlen célok teljesülésének
objektíven mérhető mutatói.
Kimenetek
Azok az eredmények, melyeket a
projektnek teljesítenie kell.

A projekt irányításon kívüli fontos
események, körülmények vagy
döntések, melyeknek teljesülniük kell a
projekt cél elérése érdekében.
Az eredmények elérésének
objektíven mérhető mutatói.

Tevékenységek
Azok a tevékenységek, melyeket a
projekt sikeres kimenetelének
érdekében el kell végezni.

A projekt irányításon kívüli fontos
események, körülmények vagy
döntések, melyeknek teljesülniük kell a
kimenetek előállításának érdekében.
A projekt tevékenységekhez szükséges
termékek és szolgáltatások.
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Logikai keretmátrix (LKM)
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Projekttervezési mátrix
• https://youtu.be/a49xuNfve4Y
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1. Általános, hosszú távú célok megfogalmazása
Hosszabb távú hatás több is szerepelhet egy logikai keretben. Ennek
eléréséhez a projekt hozzájárul, de egy projekt önmagában nem valósít
meg egy átfogó célt, de mindenképpen ebbe az irányba mutat. A
megvalósuláshoz egyéb tényezőknek is teljesülniük kell, amelyek nem
csak rajtunk múlnak. Más projektek céljaikkal ugyancsak hozzájárulnak
az általános cél eléréséhez. A kérdés tehát, amelyre itt választ kell
adnunk az, hogy mi az az átfogó célkitűzés, amelynek az eléréséhez a
projektünk hozzájárul.
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2. A projektünk konkrét célja
Annak a leírása szerepel itt, hogy miért készült a projekt és mi lesz a
közvetlen hatása. Ez mindig a projekt fő célkitűzéséből fakad. Egy
logikai keret mindig csak egy projektcélt tartalmazzon. Ha több cél is
szerepel, akkor nagy valószínűséggel nem különítettük el pontosan a
célt és az eredményt. Általában egy projekt célja egy célcsoport
esetében valamilyen változás elérése. Ezt ösztönzik és könnyítik meg a
várt eredmények, az outputok.
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3. Várt eredmények
A várt eredmények megfogalmazásakor az alábbi kérdésekre kell választ keresnünk:
Milyen konkrét, kézzel fogható eredmények (projekt keretében előállított termékek,
szolgáltatások) szükségesek ahhoz, hogy elérjük konkrét célkitűzésünket? Milyen
konkrét haszna lesz a projektünknek? Milyen változást, javulást fog a projektünk
eredményezni?
Ezek kézzel fogható eredmények, amelyeket a projekt keretében állítunk elő.
Lehetnek termékek vagy szolgáltatások, amelyek előállításáért a projekt kivitelezői
a felelősek, és amelyek létrehozása érdekében az eszközöket rendelkezésre
bocsátották.
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4. Tevékenységek
Ezek azok a projekt keretében elvégzendő tevékenységek, amelyeknek
az elvégzése elvezet a várt eredmények megvalósulásához.

1.5.2.

Az első négy lépésben tulajdonképpen bemutattuk, leírtuk a
projektünket. A megvalósításhoz azonban olyan feltételeknek is
teljesülniük kell, amelyek rajtunk kívül álló, külső tényezők. Ezeket
figyelembe kell vennünk, illetve terveket kell készítenünk arra nézve,
hogy bizonyos veszélyeket, kockázatokat ki tudjunk küszöbölni. A
Feltételezések és kockázatok oszlopban alulról felfelé haladunk úgy,
hogy figyelembe vesszük a korábban már kitöltött Projekt leírása
oszlopban leírtakat is, s mint egy lépcsőn, haladunk felfelé egészen a
hosszú távú célokhoz.
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5. Előfeltételek
Az első dolgunk az előfeltételek átgondolása, vagyis sorra kell venni
azokat a tényezőket, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a
projektünket elkezdjük. Ha ezek nem teljesülnek, nem érdemes
belefogni a megvalósításba. Amennyiben az előfeltételek teljesülnek,
hozzáláthatunk a megvalósításhoz, a 4. pontban szereplő
tevékenységek kivitelezéséhez. Gyakori előfeltétele lehet egy
projektnek például a pályázathoz szükséges önrész megléte.
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6. Feltételezések és kockázatok átgondolása
Itt azok a külső tényezők szerepelnek, amelyek a tevékenységek (4.)
mellett hozzájárulnak ahhoz, hogy a várt eredményeket (3.) elérjük.
Vagyis, ha a 4. és 6. pont megvalósul, akkor a 3. pontban leírtak
elérhetőek. Hisszük, hogy a tervezett intézkedések, tevékenységek e
külső tényezők teljesülése esetén hozzájárulnak a várt eredmény
eléréséhez.
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7. További feltételezések és kockázatok megfogalmazása

Itt kell megfogalmaznunk, hogy milyen további feltételeknek kell
teljesülniük a várt eredményeken (3.) túl, hogy a projektünk célja (2.)
megvalósuljon. Vagyis: ha a 3. és 7. pont megvalósul, a 2. pontban
leírtak elérhetőek. Hisszük, hogy a várt eredmények e külső tényezők
teljesülése esetén hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez.
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8. A hosszú távú célok megvalósulásához elengedhetetlen
feltételek átgondolása
Végül áttekintjük, hogy milyen külső feltételeknek kell teljesülniük a projektünk
konkrét céljainak megvalósításán túl (2.), hogy a hosszú távú célok (1.) is
megvalósuljanak. Vagyis, ha a 2. és 8. pont megvalósul, az 1. pontban leírtakhoz
hozzájárul a projektünk.
A reális feltételek alapján végiggondolt és kitöltött első 8 mező projektünk vázát
alkotja. A váz elkészítése után következhet a részletek kidolgozása.
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9. A szükséges eszközök, erőforrások meghatározása
Annak a meghatározása, hogy milyen erőforrások, eszközök
szükségesek a tevékenységek (4.) megvalósításához. Ezek azok a
források, amelyeket a projekt elfogyaszt a megvalósítás folyamán.
Tipikus erőforrások: az emberi erőforrás, felszerelés, eszközök/anyagok,
idő.
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10. Információforrások meghatározása

Ide azt kell feltüntetnünk, hogy mik lesznek azok a dokumentumok,
amelyekkel igazoljuk a tevékenységek (4.) megvalósulását, a projekt
előrehaladását (pl. szerződések, média megjelenések, projektterv, stb.).
Ezek a források lehetnek a különböző szervezetek, intézmények által
szolgáltatott adatok vagy a projekthez kötődő elsődleges
információgyűjtés adatai (felmérések, kérdőívek készítése, stb.) Az
információgyűjtésnél figyelemmel kell lenni a költségvonzatokra és a
megvalósíthatóságra.
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11. Eredmény indikátorok meghatározása
A 11. és 12. mezők a várt eredményekre (3.) vonatkoznak. Ezek alapján
tehát a 11. mezőbe az előállított termékek vagy szolgáltatások
megvalósulásának számszerűsített mutatói kerülnek. Ezeket általában
fizikai vagy monetáris egységekben fejezhetjük ki, és mérni tudjuk velük
a várt eredmények megvalósulását. Fontos a pontos számszerűsítés. (pl.
50%-kal több igénybevevő, 250 beérkezett pályamunka, 1 db
kifejlesztett oktatási segédanyag).

1.5.2.

12. Az indikátorok forrásainak megjelölése
Itt azt írjuk le, hogy melyek a 11. mezőbe beírt mutatók információs
forrásai, például kérdőíves felmérés eredménye. Ezek a források
lehetnek a különböző szervezetek, intézmények által szolgáltatott
adatok vagy a projekthez kötődő elsődleges információgyűjtés adatai
(felmérések, kérdőívek készítése, stb.)

1.5.2.

13. Cél indikátorok meghatározása

A 13. és 14. mezők a konkrét célokra (2.) vonatkoznak. Az alábbi
kérdésre kell válaszolnunk: Milyen mennyiségi vagy minőségi mutatók
jelzik, hogy a projekt konkrét célkitűzéseit elértük-e, illetve milyen
mértékben? (pl. 25%-kal növekedett a képzésben résztvevők
elhelyezkedési aránya). A pontos számszerűsítés ebben az esetben is
fontos. Ezek a mutatók számszerűen mérik a tevékenységek által
megvalósított termékek és szolgáltatások megléte által okozott direkt
hatásokat.
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14. Indikátorok forrásainak megadása
Ide kell beírnunk, hogy a 13. mezőben leírtak igazolásához milyen
meglévő vagy beszerezhető információk állnak rendelkezésünkre, illetve
hogyan juthatunk hozzá ezekhez. Ezek a források lehetnek a különböző
szervezetek, intézmények által szolgáltatott adatok vagy a projekthez
kötődő elsődleges információgyűjtés adatai (felmérések, kérdőívek
eredményei, stb.)

1.5.2.

15. Hatás indikátorok meghatározása
Ezek a hosszú távú következmények hatásait számszerűen mérő
mutatók. E következmények túlmutatnak a direkt hatásokon és
közvetlen kedvezményezetteken kívül mások helyzetét is
befolyásolhatja. A 15. és 16. mezők az általános, vagyis a hosszú távú
célokra vonatkoznak. A kérdés, amelyre válaszolnunk kell az, hogy
milyen főbb mutatószámokkal mérhetjük a hosszú távú célok
megvalósulását. Például a foglalkoztatottak számának alakulása, a
középfokú végzettséget szerzők számának alakulása, stb.

1.5.2.

16. Indikátorok forrásainak megadása
Annak a meghatározást írjuk ide, hogy a 15. mezőben leírt adatokhoz
honnan juthatunk hozzá? Ezek lehetnek szervezetek, intézmények által
szolgáltatott adatok, mint például a statisztikai intézetek adatsorai,
esetleg
felmérések,
kutatások
eredményei.
Miután a 16 mezőt kitöltöttük, érdemes ellenőriznünk a munkánkat. Ezt
leghatékonyabban úgy tehetjük meg, hogy a nyilak irányában haladva,
kezdve az 5. mezővel, összeolvassuk a mezők tartalmát. Az
ellenőrzéskor felfedezett logikai hibákat ekkor még kijavíthatjuk.

1.5.2.

Logikai keretmátrix példa (LKM)
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TED2/ch01s03.html
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Emberi erőforrás tervezés
• Lehetőleg a projekt minél korábbi fázisában össze kell állítani azt a
munkacsapatot, teamet, amely a projekt tevékenységeit végre fogja hajtani.
• A pszichológiai szempontokon (Meredith Belbin) túl azt is figyelembe kell venni a
team összeállításánál, hogy a szükséges ismeretek és kompetenciák is
rendelkezésre álljanak ahhoz, a projektünk szakmai szempontból sikeresen
végrehajtódjon.
• A fenti szempontokon túlmenően egy teamen belül folyamatosan vizsgálni kell a
kommunikációs viszonyokat, a konfliktuskezelési módokat, a motiváltságot, az
egyéni szerepeket, a hangulatot, mert ezek ismerete elengedhetetlen a sikerhez.

1.5.2.

Technikák a team összeállításához- készség-szaktudás adatbázis

Team
tagok
A
B
C
D
E
F
Súly

I.
X
X

3

Szükséges ismeretek/készségek
II.
III.
IV.
V.
X
X
X
X
X
X
X
X
4
3
5
5

VI.
X

X
3

Motiváció

A team összeállítása során az elsődleges szempontnak annak kell lennie, hogy
minden szükséges szakismeret és készség megtalálható legyen a munkacsapatban.
Ennek a felelősségteljes feladatnak a megoldását könnyíti meg a készség-szaktudás
adatbázis. (http://www.webkorridor.hu/projektmenedzsment.htm)
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• Az oszlopokban lévő római számok jelzik a projekt elvégzéséhez szükséges
ismereteket.
• A legutolsó oszlopban az egyes személyek motiváltságára vonatkozó információk
szerepelnek.
• A sorokban található nagybetűk jelzik a javasolt csapattagok nevét.
• A súlyszámok az egyes ismeretek/készségek fontosságát jelzik a projekt sikeres
teljesítése szempontjából.
A táblázat alapján egyértelműen eldönthető, hogy a csapat nagysága és összetétele
megfelelő-e a projekt által támasztott követelményeknek vagy sem.

1.5.2.

Technikák a team összeállításához - tevékenység-felelős mátrix
Miután a szükséges szakismerettel rendelkező munkacsapat összeállt, el kell döntenünk,
hogy az egyes tevékenységek végrehajtásáért ki lesz a felelős. Ezt a célt szolgálja a
tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix. A hozzárendelésnél alapvetően kétféle
felelősséget állapíthatunk meg. Az egyik a tevékenység megvalósulására vonatkozó
felelősség
(F),
a
másik a
munkavégző
személy
(M)
hozzárendelése.
(http://www.webkorridor.hu/projektmenedzsment.htm)

WBS/munkacsomag Tevékenységek Tagok
Tevékenység 1
Tevékenység 2
Tevékenység 3
Tevékenység 4
Tevékenység 5
Tevékenység 6

Tag1
M
M
M
M
M

Tag2 Tag3 Tag4
M
F
F
F
M
M
F
F
F
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Tevékenységtervezés
• Első lépésben ajánlott a tevékenységszerkezetet logikai rendben, fa struktúrában
ábrázolni.
• Elsődlegesen fontos feladatunk azonosítani a célok eléréséhez szükséges fő
lépéseket, főtevékenységeket.
• A főtevékenységeket csoportosíthatjuk szakmai tartalom, földrajzi helyszín vagy
akár közreműködő szervezetek szerint is.
• A főtevékenységeket tovább kell bontanunk az azok megvalósítását szolgáló
résztevékenységekre. Ezek olyan elemi tevékenységek, amelyekhez még költség
rendelhető.

1.5.2.

Tevékenységterv - esettanulmány
Az olvasás népszerűségének növelése
1. Az olvasás mint
szabadidős
tevékenység
népszerűsítése
1.1. A gyerekek és
fiatalok olvasási
motivációjának
növelése
versenyekkel,
rendezvényekkel
1.2. A
könyvtárlátogatás
népszerűsítése
programokkal

1.3. A hatékony
információszerzést
megismertető
könyvtári
foglalkozások
indítása

2. A funkcionális
analfabetizmus
mérséklése
2.1. Informális tanulási
formák megvalósítása a
könyvtárban

2.2. A felnőttképzés
támogatása
tanfolyamokkal,
információszolgáltatással

Általános
cél
3. A szociális
környezeti
hátrányok
mérséklése
3.1. Digitális
kompetencia
fejlesztésére
képzések szervezése

4. A könyvtári
gyűjtemény
vonzóbbá tétele

Közbenső
cél

4.1. Az e-book-ok
számának növelése,
könyvolvasók
beszerzése

Konkrét
célok

3.2. Az olvasás, a
kultúra szerepének
megerősítése már a
korai szocializáció
fázisában,
könyvtárlátogatások,
könyvtárnépszerűsítő
kiadványok
segítségével
3.3. Az
olvasáskultúra
népszerűsítésére
helyi programok,
könyvtárlátogatások,
táborok szervezése

4.2. A digitalizált
dokumentumok
hozzáférésének
biztosítására
modell kidolgozása

4.3. Az
állománygyarapítási
keret növelése
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• Projektcél: Az olvasás, a kultúra szerepének megerősítése már a korai
szocializáció fázisában, könyvtárlátogatások, könyvtár-népszerűsítő kiadványok
segítségével
• A projekt címe: Mesék a könyvtárból
• A projekt rövid leírása: Ezzel a programmal a cél a korai szocializáció elősegítése az
olvasóvá nevelésben, lehetőség szerint minél több három év alatti gyerek és szüleik
elérésével. Minden család kap egy ajándékcsomagot, amely két, a projekt keretében
készülő kiadványt tartalmaz: egy útmutatót az esti meseolvasás fontosságáról, az olvasás
megalapozásáról és egy könyvtárismertető füzetet. A könyvtár a helyi médián keresztül
értesíti a szülőket arról, hogy bemehetnek a településük könyvtárába az ingyenes
tájékoztató csomagért. A tájékoztató csomagok átadása nyolc hét időtartam alatt valósul
meg. Egyéb információk a könyvtár honlapján is elérhetővé válnak, például tippek,
ötletek, programajánlók a kisgyerekes szülők számára. A honlap továbbfejlesztése,
tematikus oldal létrehozása is ebben a projektben történik meg.
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Fő-és résztevékenységek:
• A kiadványok elkészítése:
•
•
•
•
•

Olvasásnépszerűsítő kiadvány megírása
Olvasásnépszerűsítő kiadvány lektorálása
Könyvtár-népszerűsítő kiadvány megírása
Könyvtár-népszerűsítő kiadvány lektorálása
Kiadványok nyomtatása

•
•
•
•

Megállapodás a média képviselőivel
Híradás a programról 8 héten át heti 1 alkalommal
Könyvtári honlap fejlesztése, tematikus oldal létrehozása
Az oldal folyamatos frissítése a projekt ideje alatt

• A program kommunikálása

• A családok kiválasztása

• Adatok megszerzése, igényfelmérés

• A családok fogadása a könyvtárban

1.5.2.

Kiadványok elkészítése

Olvasásnépszerűsítő
kiadvány megírása

Könyvtár népszerűsítő
kiadvány megírása

Olvasásnépszerűsítő
kiadvány lektorálása

Könyvtár népszerűsítő
kiadvány lektorálása

Kiadványok nyomtatása
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A program kommunikálása

Megállapodás a média
képviselőivel

Könyvtári honlap fejlesztése,
tematikus oldal létrehozása

Híradás a programról 8 héten át
heti 1 alkalommal

Az oldal folyamatos frissítése a
projekt ideje alatt

1.5.2.

3 év alatti gyereket nevelő
családok kiválasztása

Adatok megszerzése,
igényfelmérés

Családok fogadása a
könyvtárban
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A pontos megvalósítási terv elkészítéséhez szükségünk van az egyes tevékenységek
időtartamának megállapítására és a logikai kapcsolatok feltárására is.
• A tevékenységek időtartamának meghatározásakor figyelembe kell vennünk a tevékenység
során elvégzendő munkamennyiséget, a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségét és
milyenségét is.
• A tevékenységek logikai kapcsolatának kimutatása során azt kell eldöntenünk, hogy melyek a
párhuzamosan végezhető tevékenységek, és melyek azok, amelyek csak egymást követően
hajthatók végre.

1.5.2.
Tevékenységek
1. családok kiválasztása,
igényfelmérés
2. olvasásnépszerűsítő
kiadvány megírása
3. olvasásnépszerűsítő
kiadvány lektorálása
4. könyvtár népszerűsítő
kiadvány megírása
5. könyvtár népszerűsítő
kiadvány lektorálása
6. kiadványok nyomtatása
7. megállapodás a médiával
8. híradás a programról (8
hét x1 alkalom)
9. családok fogadása a
könyvtárban
10. a könyvtári portál
tematikus oldalának
létrehozása
11. az oldal folyamatos
frissítése

Közvetlenül megelőző
tevékenységek

Időtartamok (hét)

-

2

-

4

2.

3

-

4

4.

3

3, 5.

4

1.

1

6, 7.

8

6,8.

8

-

4

9.

a projekt teljes ideje
alatt
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Időtervezés – Gantt - diagram
Az időtervezés egyik legszélesebb körben ismert eszköze a Gantt- diagram, amely teljes
mértékben képes eleget tenni az időtervezés követelményeinek. Alkalmazásával meg
tudjuk jeleníteni a projekt összes tevékenységét és azok összefüggéseit is. A diagram
módosítható, így képesek vagyunk segítségével követni és dokumentálni a projekt
végrehajtása során bekövetkezett változásokat, és vizuálisan is áttekinthetővé teszi a
projektet.

A Gantt- diagram készítésekor a következő lépéseket kell végrehajtanunk:
• a tevékenységek definiálása
• a tevékenységek logikai kapcsolatainak meghatározása
• a tevékenységek időtartamának meghatározása

A Gantt- diagramot nem csak a projektek tervezése során használhatjuk fel. Ugyancsak jó
szolgálatot tehet a projekt előrehaladásának követésében is. A diagramon egyéni
megoldással jelölhetjük a tényleges teljesítést a tervezetthez képest. Az ábrázolásmód
világossá teszi a projektmenedzsment számára, hogy hol vannak veszélyes lemaradások a
projektben, esetleg hol lehetséges a teljesítési idő rövidítése.

1.5.2.

Időtervezés – esettanulmány
A tevékenységek, a közvetlenül megelőző tevékenységek és az időtartamok ismeretében tervezzük
meg a Mesék a könyvtárból projekt Gantt- diagramját, ha tudjuk, hogy a projekt teljes hossza
maximum 32 hét lehet és a családok fogadásának a könyvtárban mindenképpen el kell kezdődnie a
projekt 20. hetében!
Szaggatott vonal jelzi a diagramon az úgynevezett csúszási időt, azt az időtartamot, amellyel az
egyes tevékenységek teljesítésének időtartama elvileg megnövelhető.

1.5.2.

Időtervezés – Gantt – diagram - https://www.ganttology.com/assets/images/home-new/chart2-new.png
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Időtervezés – Gantt – diagram - https://www.templatesguider.com/wpcontent/uploads/2018/06/Best-Gantt-Chart-Templates-min.jpg

1.5.2.

Időtervezés – Gantt – diagram - https://www.free-power-point-templates.com/articles/wpcontent/uploads/2014/04/User-Friendly-and-Well-Designed-Gantt-Chart-Template-580x348.jpg
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Költségtervezés
A projekt tevékenység- és időtervének birtokában már el tudjuk készíteni a projekt költségvetését is.
Az előzőekben ismertetett Mesék a könyvtárban projekt költségvetése a következőképpen állítható
össze.
Mesék a könyvtárban projekt költségvetése
Költség

Egység

Egységár (Ft)

Teljes költség (Ft)

Esedékesség

kiválasztás,
igényfelmérés
kiadványszerző 1.

program

50.000

50.000

befejezéskor

kiadványonként

300.000

300.000

befejezéskor

kiadványszerző 2.

kiadványonként

250.000

250.000

befejezéskor

lektor 1.

kiadványonként

30.000

30.000

befejezéskor

lektor 2.

kiadványonként

25.000

25.000

befejezéskor

nyomdaköltség

kiadványonként

400.000

800.000

befejezéskor

kommunikációs
tevékenység
honlap fejlesztés
és frissítés
bankköltség

program

250.000

250.000

befejezéskor

program

60.000

60.000

befejezéskor

havonta

5.000

10.000

egyenletesen

40.000

80.000

egyenletesen

8.000

16.000

egyenletesen

projektmenedzser havonta
díjazása
járulékok
havonta
összesen

1.871.000

1.5.3. Projektkövetés, változáskezelés
A projekt követése:
• Tágan értelmezve azt jelenti, hogy áttekintjük, mi történik és merre haladunk.
• Konkrétabban a követés a teljesítmény-adatok összegyűjtéséből, a lényeges
eltérések elemzéséből és ezek projektre gyakorolt hatásának előrejelzéséből áll.
Az eredeti tervektől való lényeges eltérés cselekvést és döntéshozatalt igényel,
amely akár a terv módosítását is eredményezheti. (PDCA)

1.5.3.
Forrás: Eszenyiné Borbély Mária: Projektmenedzsment a könyvtárban. Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2014.
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Projektkövetés, változáskezelés
• Információgyűjtés:
• informális kommunikáció útján,
• teljesítést igazoló űrlapok, idő, költség és tevékenységtervek, jelentések alapján,
• gyűlések és szemlék tartásával.
A haladásra vonatkozó jelentésekhez nagyobb projektek esetében célszerű szabványos
jelentésformátumokat alkalmazni. A bizonyos időközönkénti jelentések mellett nagyon fontos a
rendkívüli események haladéktalan jelzése is.
A gyűlések (team meeting) lényeges kommunikációs szerepet töltenek be a csapattagok között és a
csapat és külső felek között is. A gyűléseket mindig konkrét céllal és előre meghatározott
napirenddel kell összehívni. A gyűlésen elhatározott lépéseket és utasításokat tömören meg kell
fogalmazni, dokumentálni kell, és meg kell ismertetni a projekt valamennyi résztvevőjével, azokkal
is, akik nem vettek részt a gyűlésen. (Példa!) Azt itt született döntésekhez, elvégzendő
tevékenységekhez is felelőst és határidőket kell rendelni.

A szemlék jellemzően lehetnek: projekt haladási szemlék, műszaki szemlék és projektteljesítési
szemlék.

1.5.4. Kommunikáció a projektben
A projektkommunikáció egy, a projekt sikeressége érdekében végzett, rendkívül széles
körű, tudatos, tervezett, szervezett és irányított kapcsolattartást jelent egyrészt a projekt
(vagy eredménye) által érintett lakossággal, másrészt pedig a lebonyolításban érintett
intézményrendszerrel, illetve az úgynevezett stakeholderekkel (érintettek).
• Irányultsága alapján megkülönböztetünk belső és külső kommunikációt. A belső
kommunikáció a szervezeten belüli tájékoztatási tevékenységet jelenti, a külső kommunikáció
fogalma pedig a széles nyilvánosságot érintő vagy szervezetek közötti tevékenységet takarja.
• Tartalma szerint a kommunikációs tevékenység vonatkozhat magára a projektre mint tényre
(projektindítás/zárás); az azt végrehajtó szervezetre (public relations, imázs- és
bizalomépítés); a projekt költségvetését biztosító szervezetre, programra (állami vagy uniós
támogatás); a projekt végrehajtására (a folyamat bemutatása); eredményére (elkészült
termék, szolgáltatás stb.); s lehet válságkommunikáció is (csúszás, eredménytelenség,
érdekkonfliktus, katasztrófahelyzet stb. esetén).

A projektkommunikációnak, a többi projekttevékenységhez hasonlóan, költség- és egyéb
erőforrásbeli vonzata van, így ezt is tervezni kell, meg kell jeleníteni mind a megvalósítási
ütemtervben, mint pedig a projekt költségvetésében, s be kell róla számolni a különböző
projektjelentésekben.
(Koreny, TMT http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5607&issue_id=536.html)
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A projektek során felmerülő problémák kb. 90%-a a kommunikálás hiányosságaiból
fakad. A munkatársak 51%-ának vannak nehézségei, ha a feljebbvalóval, 34%-ának,
ha az egyenrangúakkal és 20%-ának, ha a beosztottakkal kell kommunikálniuk.
Sabine Sonnentag vizsgálatai szerint a nagyon jó szakembert a kollégák véleménye
szerint a következő tulajdonságok jellemzik:
• motiváció (a válaszadók 20%-a szerint)
• kognitív képességek (a válaszadók 40%-a szerint)
• kommunikációs képesség (a válaszadók 60%-a szerint)
• technikai tudás (a válaszadók 50%-a szerint)

(Sonnentag, S., Frese, M., Brodbeck, F. C., Heinbokel, T.: Use of design methods, team leaders' goal orientation, and team effectiveness: A
follow-up study in software development projects. International Journal of Human-Computer Interaction, 1997. 9 (4), 443-454.p.)
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Belső kommunikáció:
A projekt hatékonyságának egyik legfontosabb eszköze a belső kommunikáció. A
szervezeten belüli kommunikáció a közös cél elérése érdekében végzett munka
tervezését, irányítását, koordinálását, ellenőrzését, értékelését, a működés
feltételeinek biztosítását, az erőforrások összehangolását teszi lehetővé. Színtere
maga a szervezet, legfőbb célcsoportja pedig a projektben dolgozók csoportja.
Célja, hogy megoldja a projektcsoporton (és a szervezeten) belüli folyamatos és
zökkenőmentes információáramlást, s csatornát biztosítson a projektmenedzsment
felé irányuló visszajelzések számára. A hatékony belső kommunikáció hozzájárul
ahhoz, hogy a projektben közvetlenül nem dolgozók támogatását is megnyerjük.
(Koreny, TMT http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5607&issue_id=536.html
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Kommunikáció a projektben – EU-s pályázatok
A kommunikáció sajátosságai, célcsoportjai, tartalma, eszközei:
• Az EU által támogatott fejlesztésekkel kapcsolatos kommunikációnak két
megrendelője van, az Európai Bizottság és a mindenkori kormány. Az előbbi a
támogatásért cserébe elvárja, hogy a kommunikációban dominánsan legyen jelen az
uniós szolidaritás eszméje, s megköveteli, hogy a tevékenység hangsúlyosan elváljon
a kormánypropagandától. Az utóbbi ugyanakkor, természetesen szeretné felhasználni
az uniós támogatásból megvalósuló sikerprojekteket saját tevékenysége
népszerűsítésére, pozitív megítélésének erősítésére.
• A fejlesztéspolitikával kapcsolatos szakmai kommunikáció elsődleges célcsoportjai a
kedvezményezettek, a potenciális pályázók, szakmai és érdekszervezeteik, valamint a
szakértők és a kutatók. A velük kapcsolatos kommunikációs tevékenység kulcsszava
a partnerség, a tevékenység legfontosabb tartalmi elemei pedig a pályázati
információk, a pályázat elkészítéséhez, lebonyolításához, a projekt végrehajtásához
szükséges ismeretek. Ennek leghatékonyabb eszközei az irányító hatóságok és a
közreműködő szervezetek honlapjai, call centerek, a különböző szemináriumok,
konzultációk, képzések, valamint a nyomtatott és elektronikus hírlevelek.
(Koreny, TMT http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5607&issue_id=536.html
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A kommunikáció sajátosságai, célcsoportjai, tartalma, eszközei:
• Fontos ugyanakkor a projektek által érintettek, a széles nyilvánosság tájékoztatása is,
hiszen ők (lesznek) a fejlesztések haszonélvezői, esetleg elszenvedői. A nagyközönség
felé irányuló kommunikációs tevékenységnek elsősorban a fejlesztési projekt tényét,
a megvalósulás alapinformációit (időtartam, projektgazda, kivitelező, költség stb.),
valamint az európai uniós támogatás tényét kell tartalmaznia.
• A pályázati, kiválasztási, lebonyolítási folyamattal kapcsolatban az átláthatóság,
ellenőrizhetőség tényét, a folyamattal szembeni bizalmat erősíthetik a televízióban
megjelenő közérthető, esetleg szórakoztató kisfilmek, a különböző brosúrák,
honlapok. A projektek létezésének, megvalósulásának tényét leghatékonyabban a
meghatározott arculati és tartalmi elemeket tartalmazó hirdetőtáblákkal, a
fejlesztések eredményeit pedig az országos és helyi médián keresztül lehet eljuttatni
az érintettekhez (sikertörténetek).
(Koreny, TMT http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5607&issue_id=536.html
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Kommunikációs terv
1.
2.

A kommunikációs célok meghatározása, a belső és külső kommunikációra egyaránt
A kommunikációs tevékenység célcsoportjainak kijelölése

3.

Az egyes célcsoportokhoz eljuttatandó üzenetek megfogalmazása. A kommunikáció
tartalma és témái a megszólítandó címzettektől függően eltérő mélységűek,
részletességűek, illetve más-más témakörökre terjednek ki
A kommunikáció eszközeinek kijelölése. Fontos annak az eldöntése, hogy melyik használata
segíti az információ legeredményesebb, legsikeresebb és leghatékonyabb eljuttatását a
címzettekhez. A különböző eszközök más-más előnyökkel és hátrányokkal járnak, ezért
rendszerint nem helyettesíthetők egymással.

4.

5.
6.

Kommunikációs tevékenységek ütemezése
Arculati kézikönyv: egy szervezet vizuális megjelenésének tartalmi és formai alapelveit
foglalja össze. Rögzíti a kommunikációs szabályokat, valamint az alkalmazott grafikai és
tipográfiai elemeket (színvilág, logotipia, betűméret, betűtípus stb.), valamint azok
használati előírásait.

(Koreny, TMT http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5607&issue_id=536.html
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1.5.5. Kockázatkezelés
A kockázat előfeltétele a bizonytalanság. Ha nincs bizonytalan eleme a
projektünknek, ami gyakorlatilag elképzelhetetlen, hiszen minden projekt
alapvetően valamilyen változással foglalkozik, akkor nem beszélhetünk kockázatról.
A bizonytalanság nem feltétlenül rossz, hiszen gyakran melegágya lehet a
kreativitásnak, innovációnak, együttműködésnek.
A kockázat fogalma:
• A kockázat annak a valószínűsége, hogy előre nem látható esemény fordul elő.
• A bizonyosság hiánya arra nézve, hogy egy tevékenység eredménye azonos lesz a
tervezettel.
• Annak a lehetősége, hogy egy tevékenység elvárt és tényleges eredménye között
bizonyos különbség merül fel.
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A kockázatmenedzsment fogalma:
Azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyek elősegítik, hogy egy tevékenység
tényleges eredménye a lehető legjobban közelítse meg az elvárt eredményt. Ez magába
foglalja a kockázat azonosítását, a kockázat elemzését, a kockázati tényezők fontossági
sorrendjének a megállapítását, a kockázat elhárítását célzó intézkedések számbavételét, a
megfelelő intézkedések kiválasztását, bevezetését, az intézkedések eredményének
követését.

A kockázati források:
Olyan elemek, amelyek hatására egy tevékenység tényleges eredménye eltér az elvárttól.
Ezek lehetnek:
•
•
•
•

Idő/Időzítés
Technológiai/műszaki
Emberi erőforrás
Pénzügy

• Vezetőség
• Politika
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Idő/Időzítés
Minden projekt kapcsolatban áll az idővel, feltételezzük, hogy adott időpontban ez és ez
fog történni. Ez a feltételezés bizonytalanságot, kockázatot rejt magában. Kockázati
szempontból beszélünk: belső és külső időzítésű tevékenységek csoportjáról.
• Belső időzítésű tevékenységek: a tevékenység a projekt keretén belül kerül elvégzésre. A
tevékenység időtartamának becslését a projekt-csapat végzi. Ennek során
támaszkodhatunk:
• Múltbéli tapasztalatokra
• A szervezeten belüli jó kommunikációra, tudásmegosztásra
• Külső forrásokra: szakmai találkozók, szakértők.
• Külső időzítésű tevékenységek: az időtartamot külső szereplők jelölik ki, például szállítók,
szolgáltatók.
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Technológiai/műszaki okok:
Új munkatechnológia, új, eddig ismeretlen szoftver, hardver nagyobb bizonytalanságot
jelent. Ebben az esetben nagy a terv szerinti befejezés bizonytalansága. Kipróbált
technológia alkalmazása mellett csökken a sikeres teljesítés bizonytalansága, kisebb a
kockázat.

Emberi erőforrás:
Minden egyes ember bizonytalansági elemet visz a feladatba. Különösen nagy a kockázat
gyakorlatlan munkacsapat esetén. Ez csökkenthető:
• Képzéssel: ez különösen fontos új összeállítású teameknél.
• A feladatok világos meghatározásával: a feladatot és a módszert világosan,
egyszerűen és lehetőleg írásban kell közölni.
• Jó kommunikációval: világos, tömör információátadással.
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Pénzügy:
A projekt finanszírozását megfelelően át kell gondolni és vizsgálni. Ez nem a projektteam feladata.
Vezetőség:
A projektmenedzsernek megfelelő hatáskörrel kell rendelkeznie. A delegálás
egyúttal bizalmat is jelent. A gyenge irányítás, a projektvezető tapasztalatlansága
komoly kockázati ok lehet.

Politika: szervezeti politika, szakmapolitika, aktuális országos és nemzetközi politika.
Szervezeti politika szempontjából nagyon fontos kérdés a presztízs megőrzése. Egy
rosszul teljesített projekt nagymértékben ronthat az intézmény, szervezet
megítélésén, csorbíthatja jó hírnevét.
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Kockázatelemzési/kockázatértékelési technikák:
• Megfelelő matematikai modell alkalmazása általában múltbeli adatokra építve. A
modell azt feltételezi, hogy a holnap történése a múlt folytatása lesz.
• Kockázatkezelés az emberek véleményére támaszkodva. Gyakran rendelkezésre áll
a szükséges információ és tudás a projekt-teamen belül, de ez nem derül ki, ha
nem biztosított a problémamegoldó környezet.
Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a projektek nagy százalékában elegendő a
kockázat értékelése során az emberek véleményére támaszkodni, és nincs szükség
bonyolult matematikai modellek alkalmazására. A tapasztalati út is hasonlóan
eredményes kockázatelemző eljárás lehet.
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Kockázatkezelés lépései
1. A kockázatok beazonosítása:
• Mi fordulhat rosszra?
• Mekkora ennek a valószínűsége?
• Milyen hatással lesz a projektre?

• A kockázatok beazonosítását segítő módszerek:
• ötletbörzék,
• halszálka-diagram,
• régi projektek tapasztalatai,
• ütemtervek.
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A kockázatok beazonosítását segítő módszerek: A halszálka-diagram (Ishikawa
diagram)

https://www.researchgate.net/profile/Ilija_Hristoski/publication/317196193/figure/fig1/AS:499338649575426@1496063019964/A-generic-representation-of-the-Ishikawa-diagram-akaFishbone-diagram.png
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2. A kockázatok értékelése:
Az értékeléskor áttekintjük, hogy milyen természetű és kiterjedésű kárt okozhat a
kockázati elem, ha bekövetkezik.
• Az elsődleges kockázatot lehetőség szerint számszerűsíteni kell.
• A másodlagos kockázatok akár nagyobbak is lehetnek, mint az elsődlegesek. Mindig
gondoljuk át ennek a lehetőségét is!
A kockázatra való reagálás módját, a kockázatok kezelésére vonatkozó tervet be kell építeni
a projekttervbe.

3. A kockázat kezelésének módjai:
A különböző kockázati forrásból származó kockázatok eltérő kezelést igényelhetnek. Ezek a
technikák jellemzően a projekt végrehajtása során jelentkező kockázatok kezelésére
szolgálnak.
• A projekt célkitűzéseinek módosítása. Erre a lépésre csak akkor kerülhet sor, ha nagyon
komoly akadályok jelentkeznek a projekt teljesítése során. Ilyen eset lehet például a projekt
finanszírozásában komoly tételt jelentő támogatás felfüggesztése vagy visszavonása.
• Alternatív technológiák vagy módszerek alkalmazása. Például egy rossz légkörű
munkacsapatban új csoportos alkotótechnikák alkalmazása a közös gondolkodáshoz.
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• Alternatív projektmenedzselési módozat alkalmazása
Ez jelentheti a projektmenedzser hatáskörének bővítését vagy szűkítését is, ha a
projekt érdeke úgy kívánja.
• Kölcsönös függőségek csökkentése
Bizonyos tevékenységek esetében lehetőség szerint fel lehet számolni a köztük lévő
függőséget. Például egy időpontra elkészítendő két különböző kiadvány nyomtatását
két nyomdára bízzuk.
• Erőforrások növelése
Az egyik leggyakrabban alkalmazható technika csúszás kezelésére, például munkaerő
átcsoportosítással, önkéntesek bevonásával.
• Akadályok elkerülése rugalmassággal
Ez az eljárás általában kisebb kockázatok esetében alkalmazható sikerrel.
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A kockázat elhárítását célzó intézkedések
• Elkerülés vagy elhalasztás: nem indítjuk el vagy későbbi időpontra tesszük azt a
tevékenységet, amelynek kimenetele kétséges egy nyilvánvalóan létező, ható kockázati
elem miatt.
• Csökkentés: a tevékenység megkezdése előtt lépéseket teszünk annak érdekében, hogy
az azonosított kockázati elem hatása minimálisra (elfogadható nagyságúra) csökkenjen.
• Kompenzálás: fogadjuk el a kockázati tényező negatív hatását, de egyéb tényezőkre
figyelve igyekezzünk ezt a negatív hatást elfogadható nagyságrendűvé csökkenteni.
• Megegyezés: tételezzük fel, hogy a kockázati tényező kifejti negatív hatását, és készüljünk
fel a negatív hatás kezelésére. Ha emellett a megoldás mellett döntünk, mindenképpen
készítsünk katasztrófatervet.
• Áthárítás: A kockázat áthárítás valakire, aki jobban tudja kezelni, például biztosítókra.
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Kockázatkezelés - esettanulmány
Nevezze meg, hogy az esettanulmányban ismertetett projekt végrehajtásával
kapcsolatban milyen kockázati forrásokat tud beazonosítani! Néhány felmerülő
kockázat kezelésére próbáljon meg intézkedési tervet megfogalmazni!
A Stabilitás Megyei Könyvtárnak 31 főállású, könyvtári szakmai munkakörben dolgozó munkatársa
van. A könyvtár heti 50 órában van nyitva, látogatottsága jelentős. Az idén komoly költségvetési
megszorítások érték, rendezvényei megszervezésében és lebonyolításában csak saját dolgozóira
számíthat.
Az intézmény 20 éve minden évben meghirdeti a Könyvmoly olvasónapló pályázatot. Ennek lényeges
elemei a következők: a könyvtár dolgozói összeállítanak egy komplex, színes elemekkel tarkított,
tipográfiailag igényes feladatsort, amelynek megoldása a kortárs és klasszikus magyar és külföldi
gyermek-és ifjúsági irodalom olvasását és ismeretét igényli. Az olvasónapló eddig minden évben
hagyományos nyomdai technikával készült, 150 példányban magas előállítási költséggel, melyet a
fenntartó támogatott. Az olvasónaplók hagyományos postai úton jutottak el a megye iskolai és
települési könyvtáraiba.
A naplók megoldására 1 hónap állt rendelkezésre a gyerekek számára, akik 3-5 fős csapatokban
dolgoztak. A visszaküldés után 2 héten keresztül a Gyermekkönyvtár 2 könyvtárosa javította és
értékelte az olvasónaplókat egyéb munkája mellett.
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Az eredményhirdetésre és díjátadásra minden résztvevő meghívást kapott, mert ez minden esetben
egy nagyszabású műsor keretében történik, ahol egy jelentős kortárs magyar író adja át a
jutalmakat. 20 csapat számára kell könyv ajándékcsomagról gondoskodni, ezekhez a korábbi
években szponzori támogatást sikerült szerezni. A nagy díjátadó gálát hagyományosan minden
évben a könyvtárban kell megszervezni.
Az idén nincs lehetőség fenntartói támogatás igénybe vételére, ezért az igazgató megbízta az
igazgató-helyettest, hogy projektmenedzserként irányítsa a folyamatot, és elektronikus formában
készüljenek el az olvasónaplók és kizárólagosan ebben a formában történjen a terjesztésük,
beérkeztetésük is. A korábbi gyakorlattól eltérően meg kell növelni a résztvevő csapatok számát is
200-ra, minél több gyereket és könyvtárat bevonva a játékba, ezzel is erősítve a megyei könyvtár
szerepét az olvasóvá nevelésben. A napló tartami és formai gazdagságát meg kell őrizni, sőt az idén
nagy hangsúlyt kell fektetni a kortárs külföldi gyermekirodalom eredetei nyelveken történő
olvastatására (angol, német), valamint a gyerekek lakókörnyezetének és a megye kulturális, szellemi
értékeinek, helyi szerzőinek megismertetésére is.
Az igazgató-helyettes néhány évvel ezelőtt komoly szakmai konfliktusba került a TájékoztatásOlvasószolgálati Osztály vezetőjével, viszonyuk azóta rendkívül kiszámíthatatlan, kizárólag alapvető
fontosságú szakmai feladatokra korlátozódik.
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A díjátadást október 25-én kell megrendezni, nagyon látványos és tartalmas műsor keretében,
csúszás nem lehetséges, mert a fenntartónak csak ez az egy időpont alkalmas. A könyvajándékot
főként szponzoroktól és részben nagyon kedvezményes vásárlással lehet és kell beszerezni. Fontos
ügyelni arra is, hogy az esemény megfelelő sajtónyilvánosságban részesüljön, és a protokoll
szempontjából fontos személyek meghívást kapjanak. Nagyon hangsúlyos a kortárs magyar író
személye, aki műsort ad, és díjazza a csapatokat.
Tudni érdemes még, hogy a megyei könyvtár minden évben, így az idén is részt vesz októberben az
országos könyvtári Összefogás rendezvénysorozatban, melynek keretében kb. 15 rendezvényt
szerveznek a könyvtárban, valamint szeptemberben lebonyolításra kerül a megyei mesemondó
verseny is a népmese napja körüli időpontban.

1.5.5.

Kockázatkezelés - esettanulmány
Lehetséges megoldás:
Kockázati források és kezelésük:
• Idő/időzítés: A projektnek van egy külső időzítésű tevékenysége, a díjátadó ünnepség, amit a
fenntartó által rögzített időpontban kell megtartani. Ettől semmilyen formában nem lehet eltérni,
így minden megelőző tevékenységnek le kell addig bonyolódnia. A projekt teljesítése során
felmerülő problémák kezelésére megoldás lehet például az alternatív projektmenedzselési
módozat alkalmazása, ha közvetlen vezetői beavatkozás válik szükségessé a határidő tarthatósága
érdekében. Sor kerülhet még erőforrás növelésre is.
• Technológia: Komoly kockázati tényező, hogy az olvasónapló pályázat először ennek a projektnek
a keretén belül bonyolódik tejesen elektronikus úton. Nincs kipróbált metódusa a naplók
szétküldésének, érkeztetésének, feldolgozásának. Javasolt, hogy csak ismert hardver és szoftver
környezetben bonyolódjon a projektnek ez a része, hogy ne nőjön tovább a műszaki/technológiai
kockázat. További megoldás lehet a rugalmasság, ha például valamilyen okból nem sikerül az
elektronikus visszaküldés, adjuk meg a postai továbbítás hagyományos lehetőségét is.

• Emberi erőforrás: A projektre negatív hatással lehet, hogy a projektvezető és a tájékoztató osztály
vezetője nagyon rossz viszonyban vannak egymással. A projekt sikere érdekében szükség lehet
alternatív projektmenedzselési módozat alkalmazására, az igazgató közbelépésével vagy a
projektmenedzser hatáskörének növelésével.

1.5.6. A minőség

(Koczor: Bevezetés a minőségügybe. Bp. Műszaki Kiadó, 1999.)

A minőség fogalma:
A minőség az egység (termék, szolgáltatás, szervezet) azon jellemzőinek összessége,
amelyek befolyásolják a képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket
kielégítsen.

Meghatározott igény: szerződéses kötelezettségek, hatósági előírások, szabványok
Elvárt igény: Fel kell mérni, meg kell határozni. Kinek az elvárt igénye?
• Kínálati piacon vevőközpontú, használóközpontú minőségfogalom
• Hiánygazdaságban termelő, szolgáltató szempontú minőségfogalom

1.5.6.

Noriaki Kano:
Valamennyi termék-és szolgáltatásjellemző elhelyezhető egy olyan koordináta rendszerben,
amelynek vízszintes tengelyén a kifejezett vagy ki sem fejezett elvárások teljesítési foka, a
függőleges tengelyen pedig a vevőkből, ügyfelekből kiváltott lelkesedés mértéke mérhető fel.
• Léteznek alapkövetelmények, ezeket meg sem fogalmazza a vevő és ezeknek az igényeknek a
magas szintű kielégítése sem fog lelkesedést kiváltani. (egy cipőboltban van cipő, egy
cukrászdában van fagylalt)
• A másik végletet azok a jellemzők jelentik, amelyek nem fogalmazódtak még meg igényként, és
megjelenésük a termékben vagy a szolgáltatásban kellemes meglepetés. Ha ezeket nem érzi a
vevő feleslegesnek, akkor lelkesedést fognak kiváltani. (MS Office verziók)
• A két véglet között szerepelnek azok a jellemzők, amelyek minél magasabb fokú kielégítésén
keresztül értékelik a terméket/szolgáltatást a vevők/használók.

1.5.6.

A minőség - Kano - diagram (A kép forrása: http://alitera.blogspot.com/2012/12/az-ugyfelelegedettseg-merese-miert-jo.html)

1.5.6.

A Kano-modell szerint egy termék vagy szolgáltatás minősége egy adott időpontban vonalként
jelenik meg a koordináta rendszerben, és elhelyezkedése időben változik.
• A korábban lelkesedést kiváltó jellemzők általánossá válnak, így vevői elvárássá alakulnak,
teljesítményként elvárt tulajdonsággá válnak.
• Elképzelhető, hogy a termék/szolgáltatás jellemzők hatásuk, fontosságuk miatt kötelező
elvárássá válnak, így alapkövetelményként funkcionálnak tovább, és többé senki sem
fogalmazza meg elvárásként, mert a termék, szolgáltatás természetes részévé válik.
(szabadpolcos tér a könyvtárakban)

1.5.6.

A vevő/ügyfél elvárásai
• A termékben vagy a szolgáltatásban eladott minőségnek nem a vevői elvárással való véletlen egyezésből,
hanem a piac folyamatos elemzéséből, és az igényeknek a termékben vagy a szolgáltatásban való
megtestesüléséből kell megszületnie.
• A termékben vagy szolgáltatásban megjelenő minőség csak akkor értékes, ha eladható. A piacképes
minőséghez a felhasználó által elvárt jellemzők teljesülése mellett még az elérhetőség is szükséges. Ez az
időtényezőt és a termék/szolgáltatás árát jelenti.

Piacképes minőség= Termékjellemzők (jót, jól), Határidők (jókor), Költség (elfogadható áron)
Termékjellemzők (sokfélék lehetnek):
•
•
•
•
•

Használati tulajdonságok
Esztétikai jellemzők
Megbízhatóság
Biztonság
Illeszthetőség, stb.

A termék-előállító/szolgáltató elvárásai
• Megfelelő nyereség elérése jelentős kockázatvállalás nélkül. Ennek előfeltétele a piacképes termék vagy
szolgáltatás + hatékony és alacsony hibatartalmú termelés vagy szolgáltatás.
• A piaci pozíciók megtartása vagy erősítése

1.5.6.

A gazdasági, társadalmi környezet meghatározott és elvárt igényei
•
•
•
•
•

A gazdasági cselekmények ne jelentsenek tehertételt a környezetnek
Legyenek vészhelyzetek elleni biztosítékok
Legyen meghatározott a környezeti terhelés szintje (Bp. 5. ker. buli negyed)
Legyenek korlátozottak a felhasznált források (újrahasznosított alapanyagok)
A tágabb környezet gazdasági érdeke, például: munkalehetőség, turizmus fellendülése (repülő járatok
korlátozása)
• Szociális szempontok teljesülése.

1.5.6.

A minőség létrehozásának módja
A minőség létrehozása nem uniformizálható folyamat (pl. különböző vendéglátói szolgáltatások), de az
alapműveleteit tekintve sok hasonlóság felfedezhető a létrehozásában, javításában.
Ezek lehetnek:
• A minőségteremtő tevékenység tudatos elhelyezése, célmeghatározás, tervezés
• Szükséges erőforrások biztosítása a tevékenységhez
• Megfelelő eljárások és struktúrák alkalmazása
• Információszerzés a megvalósulás mértékéről
• Beavatkozás megfelelő stratégia alkalmazásával
Beavatkozási stratégiák:
• Nyílt láncú beavatkozás: a tapasztalt eltérések kijavítása korrekciós tevékenységekkel (javítás
utánmunkálatokkal, a tervcél módosítása, a piaci tevékenység átalakítása, új piac keresése, árkorrekció,
veszteségkezelés, a menedzsment stratégia korrekciója.)
• Visszacsatolásos beavatkozás: A szabályozásnak a minőségügyben is elterjedt módszere, hogy a szakaszos
tevékenységek esetében a szabályozást egy ciklus ismételt körüljárásával biztosítja. A minőség
létrehozásában ezt a ciklust Deming megnevezésével PDCA huroknak nevezik. (plan, do, check, act)

1.5.6.

Minőségügyi rendszerek
A 20. században három eltérő kultúrkörben a gazdasági fejlődés három eltérő irányú minőségügyi fejlődést
eredményezett. Ezek:
1. Délkelet-ázsiai (TQC)
2. Észak-amerikai (TQM)
3. Európai (ISO)
Délkelet-ázsiai: A japán hagyományokra alapozva a 2. világháború után Japánban egy alulról építkező rendszer
vált általánossá, amelynek lényege, hogy az azonos terméken dolgozók hatékonyan együttműködnek. Ezek a
csoportok a minőségi körök, és a tevékenységük a teljeskörű minőségszabályozás megvalósítására irányul.
Innen származik az irányzat elnevezése: TQC. Eredményessége elsősorban a teljeskörűséggel és a dolgozók
innovatív képességeivel áll összefüggésben.
Észak-amerikai (TQM): Menedzsment központúság a minőségügyben, felülről építkezés és a minőség gazdasági
megítélése jellemzi. A termelési folyamatok helyett a gazdasági és kereskedelmi tevékenységek kerülnek a
középpontba, és a menedzsmenten keresztül érik el a minőségteremtés funkcionális rétegeit. A TQM szerepe a
szolgáltatások területén legalább akkora, mint termék előállítás területén.
Európai (ISO): Időben ez alakult ki utoljára, és erőteljesen épít a 20. sz. eleje minőségkultúrájának néhány
elemére, mint a statisztikai módszerek, a dokumentáltság magas foka, hibaelhárító-és elemző módszerek.
Átveszi a másik két irányzat használható technikáit is. Az európai piaci jellegzetességek miatt elterjedt a
független fél általi minőségtanúsítás rendszere.
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TQM (total quality management)
• Egy szervezet összes résztvevőjének együttműködésén alapuló vezetési elv, amely a termék minőségét és a
vevők igényeinek kielégítését helyezi a tevékenységei középpontjába, és az eredményeket, valamint a
szervezet tagjainak és a társadalomnak a hasznát tűzi ki célul.
• A TQM különféle diszciplínákkal ötvözött menedzsmentfolyamat, melynek célja, hogy a szervezet minden
tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőség iránti teljes
elkötelezettségével a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje el a termék vagy szolgáltatás használata
során.
Alapelvei:
• Vevőközpontúság
• Folyamatos javítás
• Csoportmunka

A minőség létrehozásának eszközei:
•
•
•
•
•
•
•
•

A minőségi veszteségek csökkentése
Az összes résztvevő bevonása
A folyamatok minőségének mérése
Folytonos minőségjavítás
Problémakeresés
A szervezeti és egyéni célok egy irányba terelése
Számonkérhetőség, megbízhatóság
Az egyéni fejlődés igénye
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Minőségügyi eszközök, módszerek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adatfelvételi lap: jól strukturált, egyszerűen áttekinthető, vizuális elemeket tartalmaz
Benchmarking
Brain-storming
Flow-chart diagram (folyamatdiagram, folyamatábra)
Hisztogram
Halszálka vagy Ishikawa-diagram
Pareto-analízis
5 S módszer
Poka-Yoke-elv (Szervezési vagy műszaki kényszermegoldások beépítése a termelési vagy
szolgáltatási folyamatokba, melyek nagyságrendekkel csökkenthetik az emberi tévedésből
származó hiba valószínűségét. Pl.: töltőpisztolyok hossza-üzemanyag félesége)
• Hálótervek
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Pareto-analízis
Segítséget nyújt ahhoz, hogy sok hibaok közül kiválaszthassuk azt a néhányat, amelyek a
legjelentősebbek, a legtöbb hibát eredményezik. Az elemzés elve Vilfredo Pareto megfigyelésén, a
80/20 szabályon alapul, mely szerint a problémák 80%-áért csupán az okok 20%-a felelős. Így
megkülönböztethetők a lényeges és lényegtelen hibaokok, és rövid idő alatt hatékony javító
intézkedéseket lehet tenni. Az elemzés grafikus megjelenítése a Pareto-diagram.
A diagram készítésének menete:
• A probléma és az összegyűjtendő információ meghatározása
• A vizsgálandó időszak meghatározása
• Információgyűjtés
• Arányszámítás
• Oszlopdiagramos ábrázolás
• Elemzés

1.5.6.
(Kép forrása: https://cdn.ttgtmedia.com/ITKE/uploads/blogs.dir/67/files/2009/02/pareto_chart_customer-complaints.jpg)

Pareto-diagram
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5 S módszer:
A rend kialakításának és folyamatos fenntartásának eszköze. Az adott rendre vonatkozó elvárásokat
dokumentumok rögzítik, és a már kialakított rend folyamatos fenntartása, ellenőrzése is előírásos
módon történik. Mindezekért a munkahelyi vezető a felelős.
A rendcsinálás lépései (japán szavak kezdőbetűiből):
• Seiri: a munkához szükséges és nem szükséges dolgok szétválogatása
• Seiton: Rendbe tenni, rendszerezni. Az anyagok, eszközök, stb. a használatnak megfelelően
legyenek sorrendbe rendezve.
• Seiaso: tisztán tartani
• Seiketsu: szabványosítani, az előző lépéseket ismételni és megfelelően viselkedni
• Shitsuke: fegyelmezetten eljárni, munkahelyi fegyelem, a vezető példamutatása, a munkatársak
elkötelezettsége

1.5.7. A projekt zárása
A projekt zárása tulajdonképpen visszacsatolást jelent a projekt céljaihoz,
eredményterveihez.
• Értékeljük a különböző tervek teljesülését, az erőforrásokat, az alkalmazott
technológiák, eljárások megfelelőségét, az együttműködések eredményességét.
• Fontos lépése a projektzárásnak a hibák és sikerek dokumentálása, megbeszélése.
• A projektek zárásakor formálisan projektzáró jelentést kell készíteni, de ez
mindenképpen hasznos, ha ajánlásokkal is kiegészül. Ajánlásokat fogalmazhatunk
meg a következő projektek számára például:
•
•
•
•

az ideális szervezeti formára,
team szerepekre,
a követendő stílusra,
a sikerrel alkalmazható technológiára, dokumentációra.

2. Tudásmenedzsment
2.1. Az információs társadalom, stratégiák, digitális kompetencia
2.2. Adat, információ, tudás
2.3. Tudásmenedzsment

2.1.

Az információs társadalom előzményei
• 1946 Neumann János (First Draft): a belső programtárolású digitális számítógép elvei, ENIAC
• 2. világháború utáni időszak:
•

nagyszámítógépek (mainframe-ek) : nagyvállalatok adatfeldolgozása. Rendszerszervezők, programozók, operátorok.
„testreszabott szoftverek”

• 1970-es évek:
• a szuperszámítógépek (Cyber, CMx) és a nagyszámítógépek (IBM, Siemens, NEC) mellett megjelentek a minigépek
(DEC fejlesztései): interaktív feldolgozás, kisebb intézmények számára is elérhető, és már nem csak adatfeldolgozásra,
hanem például mérnöki tervezésre is.
• Újabb cégek is megjelentek: Hewlett-Packard, Philips, Sun.
• Alkalmazói szoftvereket, általánosabban használható szoftvereket is fejlesztettek. Megindult a szoftver piaci
termékké válása.

• 1980-as évek eleje:
• Megjelennek a személyi számítógépek. Gyökerei: Steve Jobs és Steve Wozniak 1976-ban alapított Apple Computer.

• 1990-es évek elejére: a számítástechnikai eszközök miniatürizálása, a távközlésfejlődése, vezeték nélküli
hálózatok
Popularizáció: A számítógépek és a távközlés eszközei és szolgáltatásai áthatják a
gazdasági, társadalmi folyamatokat, a mindennapjainkat.
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• Hardver oldal:
•
•
•
•
•

Teljesítmény növekedése
Teljesítmény/ár kedvezőbb aránya
Személyi számítógépek hozzáférhetősége
Korszerű hálózati alkalmazások
Szabványok, kompatibilitás

• Szoftver oldal:
• A hardver maximális kihasználása
• Alkalmazói szoftverek körének és képességének
bővülése
• Teljesítmény/ár kedvezőbb aránya
• Felhasználóbarát grafikus felületek kialakítása
• Nyitott rendszerek
• Hálózati szolgáltatások bővülése
• Osztott adatbázisok
• Multimédia alkalmazások

• Távközlés
•
•
•
•
•

Hálózatok digitalizálása
Szélessávú adatátvitel
Vezeték nélküli távközlés
Számítógép hálózatok létrehozása, működtetése
Innovatív alkalmazások (információ keresés, WWW)

2.1.

A popularizáció jellemzői:
• A társadalmi, gazdasági élet és a polgárok szemlélete nagymértékben átalakul

• A szervezetek egymástól földrajzilag elkülönült egységekben működnek
• Létrejönnek a virtuális vállalatok, a távmunka

• Létrejön az elektronikus kereskedelem
• Nyilvános adatokhoz való gyorsabb hozzáférés, gyorsabb ügyintézés – államigazgatás,
közigazgatás, stb. országos adatbázisok
• Tudomány: nemzetközi projektek utazás nélkül
• Távdiagnosztika
• Elektronikus levelezés
• Új iparág: az informatika
• Általános hozzáférés a világ kulturális kincseihez
• Egyéni igények kielégítése: tanulás, szórakozás, vásárlás, stb.

2.1.

A globalizáció
A globalizáció elsősorban a gazdasági élet területén jelentkező fogalom volt. A popularizációhoz
vezető technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy a világszerte jelentkező értékesítési nehézségekkel
küzdő vállalatok, az élesedő piaci verseny, a vevői minőségi elvárások hatására piacaikat
globalizálják, így létrejött a globális piac.

A globalizáció jellemzői:
• Világméretekben globálissá válnak bizonyos termékek, szolgáltatások

• Egyedi igényeket is kielégítő technológia a sorozatgyártásban
• Hatékonyan működő osztott szervezetek földrajzilag elkülönülten

• Csökkenő válaszidő mindenféle tevékenységnél
• Lerövidül a termékek és tevékenységek életciklusa (just in time)

2.1.

Az információs társadalom
Az információs társadalom sajátosságai ( 1994. Európa és a globális információs társadalom- Martin
Bangeman, Bangeman-jelentés, http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf)
• Az új technológiák új ipari forradalmat jelentenek. Bővül az emberi intelligencia, megváltoznak az
együttélés feltételei és módozatai.
• Az új eszközök és szolgáltatások növelik az emberi teljesítményt és javítják az életminőséget.
• Az új technológia optimalizálja a rendszerek működését, minimalizálja a kockázatot és
maximalizálja az előnyöket.
• A társadalom mozgatóereje a piac, a versenyképes erőket oltalmazni kell.
• Új elvárások az oktatással szemben, mivel az eszközöket és lehetőségeket jól ismerő emberekre
van szükség – az életen át való tanulás biztosítása.
Alkalmazási területek:
• Táv- munkavégzés, táv-tanulás, akadémia hálózatok kiépítése, telematikai szolgáltatások KKV-k részére,
közúti forgalomirányítás-európai léptékű rendszerek, légiforgalmi irányítás, egészségügyi központok
kialakítása, tendereztetés, közbeszerzés hálózaton keresztül, városi információs sztrádák kialakítása
(intelligens városok),
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Teendők:

• A szellemi tulajdon védelmének szabályozása és biztosítása (iparjog és szerzői jog)
• Személyiségi jogok, a magánélet védelme

• Adatvédelem
• Médiák tulajdonjogának szabályozása – a nemzeti törvények és a piaci verseny összehangolása

• Versenyszemlélet kialakítása
M. MINSKY: „Az ipari forradalom olyan eszközöket fejlesztett, amelyeket szakemberek kezeltek. Csak
isten a megmondhatója, mi fog most következni.”
Az információs társadalomépítésben a kormányoké a vezető szerep, nekik kell biztosítaniuk a
feltételeket. Az egyes országok különböző célokat határoztak meg:
• USA: termelékenységnövekedés, az amerikai termékek nemzetközi versenyképességének fokozása
• Japán: speciális társadalmi problémák megoldása, az intellektuálisan kreatív társadalom megteremtése
• Magyarország: a viszonylagos elmaradottság felszámolása, könnyű és megfizethető hozzáférés a globális
információkhoz, az életminőséget javító szolgáltatások, bürokrácia csökkentése, oktatási-tudományos lehetőségek
bővítése, a demokrácia fejlődését szolgáló alkalmazások általánossá tétele.
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Információs társadalom stratégiák
• 1993: USA Kormánya – Information Super Highway (Al Gore alelnök) „Superhighway,wich will link everyone at home or
office to everything else-movies and television shows, shopping services, electronic male and huge collection of date.”

• 1994: Japán Telekommunikációs Tanács Info - Kommunikációs program
• 1994: EU Tanács: Európa és a globális információs társadalom (Bangeman-jelentés) – cél a hátrány ledolgozása
• 1995: Nemzeti Informatikai Stratégia: Magyarország koncepciója és cselekvési programjavaslata (1980-as évek IIF,
majd NIIF programok)
• 1997: USA – Internet2: 34 amerikai egyetem olyan hálózati technológiák, alkalmazások fejlesztése, amelyek
eredményeként az USA megőrzi vezető szerepét a felsőoktatás és a kutatás terén. Állandóságot és megbízható
adatforgalmat kell garantálni. Garantált minőségű szolgáltatás elve. Ma 220 amerikai egyetem és 100 országból
kutatói és oktatói hálózati partnerek.
• 1998. EU Bizottság: eEurope: Információs társadalom mindenkinek-politikai kezdeményezések
• 2001-ben jelent meg az első hivatalos magyar információs társadalom stratégia, Nemzeti Információs Társadalom
Stratégia (NITS)
• 2003-ban követte a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS)

• 2010: Európai Unió elfogadott digitális menetrendje, a Digital Agenda for Europe (EURÓPA 2020 Az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, a hét kezdeményezés egyike)
• 2014-ben megjelent a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, mely a digitális infrastruktúra, kompetencia, gazdaság
és állam területére fókuszálva fogalmazza meg a 2014-2020 közötti időszak legfontosabb célkitűzéseit.
https://www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_v%C3%A9gleges.pdf
• 2015: EU Bizottság: Európai digitális
content/HU/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192

egységes

piaci

stratégia.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
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Magyar információs társadalom jelentés 1998–2008- Jelentés az elmúlt évtizedről – Készítette a
BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (BME–ITTK) kutatócsoportja, valamint a GKIeNET és az MTA
Infokommunikációs Jogi Centrum kutatói (a BellResearch, a Tárki és az ITHAKA szakmai partnersége mellett), Budapest, 2007 december

Információs társadalom politika: rossz hagyományok
1. 1994-2000: háttérbe szorított információs társadalom
2. 2000-2002: a terület felértékelődése
3. 2002-2006: az IHM-korszak
4. 2006-tól napjainkig: visszavonulás
5. Az információs politika értékelése: rossz hagyományok és a teljes információs stratégia hiánya
2. Politika
Magyarország az elszabotált stratégiák országa, aminek következménye az elszalasztott lehetőségekben és egy évtized múltán a
tartós leszakadásban ölt testet.
Az 1990-es években a világ politikai célkitűzéseinek középpontjába került információs társadalom, illetve az információs politika
hegemóniája Magyarországot nem érintette meg. Hiába készült el több szakanyag is, támogatás híján az asztalfiókban maradtak.
1994-2000 között el nem ismert prioritásként az információs társadalom témája teljesen háttérbe szorult az általános politikai
programokban. Magyarországnak csak 2001 májusára készült el az első saját információs társadalom stratégiája, a Nemzeti
Információs Társadalom Stratégia (NITS) és a Széchenyi-terv együttesen rendezték fontossági sorrendbe a teendőket. Az új kormány
2002 nyarán önálló Informatikai és Hírközlési Minisztériumot hozott létre. Stratégiája, a Magyar Információs Társadalom Stratégia
(MITS) modellje a fejlesztések két alapvető pillérét a folyamatok korszerűsítésében és a szolgáltatások modernizálásában jelölte meg.
A MITS célkitűzései és programjai illeszkedtek az Európai Unió akkoriban érvényben lévő eEurope stratégiájához. 2006-ot követően a
nagypolitika részéről nincs stratégiai előrelépés az informatika vagy az információs társadalom terén Magyarországon. A
minisztérium megszüntetése azt üzente, hogy az informatika kérdése nem fontos. A 2006-tól hivatalba lépő kormánynak nincs
elkülönült információs társadalom politikája vagy stratégiája. A hangzatos szavak ellenére nem lehetett olyan kormányzati
kezdeményezésekről hallani az információs társadalom terén, amelyek gyökeresen eltértek volna a korábbi időszakban
megszokottaktól. Tovább nőtt a lemaradásunk az információs versenyfutásban, de immáron nem csak az Unió tagállamaihoz, hanem
a csatlakozó országokhoz képest is. Az Európai Unió és Magyarország között az információs társadalmat tekintve nem csak az
egyszerű internet-használati mutatókban van hatalmas távolság, hanem a fejekben is.
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Nemzeti Infokommunikációs Stratégia-2014-2020
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NIS - Átfogó stratégiai célok
Kormányzati szakpolitikai stratégiaként jelen dokumentum átfogó stratégiai célja a
digitális ökoszisztéma kiegyensúlyozott fejlődésének biztosításával az
infokommunikációs eszközök és szolgáltatások pozitív versenyképességi,
növekedési, foglalkoztatási és esélyegyenlőségi hatásainak biztosítása, összhangban
a meghatározó hazai és uniós gazdaságfejlesztési és szakpolitikai
dokumentumokkal. Az ökoszisztéma egyes összetevői (és a jelen stratégia
pillérszerkezete) szempontjából ez a következőket jelenti:
• Digitális infrastruktúra: az infokommunikációs hálózatok egyetlen szegmenségben se
alakulhassanak ki tartósan olyan szűk keresztmetszetek, amelyek akadályoznák a digitális
szolgáltatások nyújtását és igénybevételét;
• Digitális kompetenciák: a megfelelő digitális kompetenciák (digitális írástudás, számítógéphasználat, szoftverek, informatikai és igazgatási rendszerek ismerete stb.) hiánya miatt
egyetlen állampolgár, kisvállalkozás vagy közigazgatási tisztviselő se szoruljon ki a digitális
ökoszisztémából; a digitális eszközöktől tudatosan vagy a szükséges ismeretek hiányában
elzárkózó állampolgárok is élvezhessék a digitális kor előnyeit (ebefogadás).
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• Digitális gazdaság: a hazai IKT szektor a digitális ökoszisztéma fejlődésének motorjaként
innovatív fejlesztésekkel és alkalmazásokkal, az egyéb vállalkozások és a közigazgatás pedig
belső folyamatainak és külső kapcsolatrendszerének elektronikus alapokra helyezésével,
tartalmainak digitalizálásával és működésének informatizálásával vegyen részt a digitális
gazdaság megerősítésében; az elektronikus (kereskedelmi, banki stb.) szolgáltatások
fejlesztését, illetve a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzését célzó
programoknak köszönhetően erősödjön a hazai infokommunikációs ágazat szereplőinek
nemzetközi versenyképessége és export-potenciálja;
• Digitális állam: a kormányzat, a közigazgatás és a közszolgáltatások működését stabil és
biztonságos informatikai háttér támogassa, amely lehetővé teszi a közigazgatás belső
folyamatainak, illetve a lakosságot és vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a
nagyarányú elektronizálását, továbbá az állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak
széles körű digitalizációját és nyilvános hozzáférhetővé tételét;
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NIS – a digitális gazdaság pillér célrendszere
• C1. Jelentős mértékben csökkenjen a mennyiségi és minőségi IKT
szakemberhiány
• 2020-ra legalább 100%-kal bővüljön a felsőfokú IKT-képzésben résztvevők száma;
• számottevően csökkenjen a piaci igények és a képzési kínálat közötti eltérés (skills gap).

• C2. Erősödjön az IKT vállalkozások kockázati tőke és FDI vonzó képessége,
bővüljön a hazai fejlesztésű alkalmazások, applikációk és elektronikus
szolgáltatások köre és exportja:
• a magyar szoftver- és szolgáltatásexport értéke növekedjen 100%-kal 2020-ig.

• C3. Emelkedjen a hazai KKV-k informatizáltsága, részvétele a digitális
gazdaságban:
• 2020-ra a KKV-k 33 %-a vásároljon vagy értékesítsen online;
• az integrált vállalati rendszerekkel rendelkező KKV-k aránya 2020-ra érje el az akkori
uniós átlagot.
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NIS – a digitális gazdaság - intézkedések
E1. Felsőfokú IKT-képzés mennyiségi és minőségi mutatóinak javítása a
szakemberhiány mérséklése érdekében. Az eszközcsoporthoz tartozó
intézkedések (akciók):
• A1. Az informatika tantárgy, a digitális műveltség megerősítése a köznevelés új
tartalmi szabályozóiban, az IKT szakma vonzóvá tétele a diákok számára.
• A2. Felsőfokú informatikai képzések folyamatos monitoringja, piaci
elvárásokhoz igazítása a piaci szereplők és/vagy civil szervezeteik (pl. IVSZ)
bevonásával;
• A3. Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés
ösztönzése
és
támogatása
(kompetencia
központok,
kutatási
együttműködések, oktatási kabinetek stb. létrehozása);
• A4. IKT felnőttképzési programok ösztönzése, támogatása annak érdekében,
hogy közeli szakmai területekről (pl. grafikus, designer, matematikus stb.) a
munkavállalók át tudjanak térni az informatikai területre, lányok ösztönzése
az IT pálya választására, női munkaerő ösztönzése az átképzésre
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E2. A hazai IKT cégek exportképes alkalmazás-, applikáció és
elektronikus
szolgáltatásfejlesztéseinek
támogatása.
Az
eszközcsoporthoz tartozó intézkedések (akciók):
• A1. Magvető finanszírozás és inkubáció támogatása az IKT start-up
vállalkozások számára;
• A2. Az IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának
célzott támogatása;
• A3. IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása
(kiállítások, konferenciák, zártkörű start-up események stb.);
• A4. Támogatási program az informatikai ágazatban működő, exportorientált
mikro-, kis és középvállalkozások új kiviteli piacokra való belépésének
támogatására, s így közvetve a hazai szoftverexport növelésére.
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E3. A KKV-k belső informatikai fejlesztéseinek és elektronikus
szolgáltatásfejlesztéseinek támogatása. Az eszközcsoporthoz tartozó
intézkedések (akciók):
• A1. Vállalaton belüli informatikai (integrált vállalatirányítási, vezetői
információs, ügyviteli stb.) rendszerek bevezetésének támogatása;
• A2. A mikro-, kis- és középvállalkozások internetes jelenlétének ösztönzése,
termék- és szolgáltatás-értékesítést támogató online megoldások
(webshopok, webáruházak, piacterek, aukciós oldalak) létrehozásának
támogatása (összhangban a Digitális kompetenciák pillér E2/A2 akciójával);
• A3. A munkavállalók informatikai felkészültségének növelését célzó eszközök
(pl. képzések);
• A4. Felhőalapú (pl. IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások
fejlesztésének és bevezetésének, illetve az IKT-ra alapozott innovációknak a
támogatása.
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E4. Az elektronikus kereskedelem, az elektronikus számlázás és az
elektronikus fizetés piacának élénkítése, az e-aláírás elterjesztése. Az
eszközcsoporthoz tartozó intézkedések (akciók):
• A1. az elektronikus szolgáltatások terjedését akadályozó tényezők azonosítása
és mérséklése (üzleti és fogyasztói bizalom, jogszabályi háttér stb.);
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NIS – digitális kompetenciák- intézkedések
E1. Digitális kompetenciák fejlesztése a lakosság körében. Az
eszközcsoporthoz tartozó intézkedések (akciók):
• A1. Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között a közösségi terek
(eMagyarország Pontok, IKSZT-k, könyvtárak stb.), illetve oktatási, kulturális és közösségi
intézmények bázisán, a leginkább rászoruló célcsoportokra fókuszálva (pl. munkanélküliek,
hátrányos helyzetű családok, idősek stb.); online kampányok az IKT használók társadalmi
szolidaritásának erősítésére;
• A2. Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének
elősegítése;
• A3. Állampolgárok életminőségének javítása IKT segítségével;
• A4. A közösségi internet szolgáltató helyek fejlesztése, valamint a köznevelés és közösségi
internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése (integrált közösségi terek (pl.
eMagyarország Pontok, Postai Agóra helyszínek, IKSZT-k, közösségi házak, Teleházak,
könyvtárak stb.) és programok létrejöttének és hálózatba szerveződésének támogatása; az
eTanácsadók, pedagógusok és egyéb véleményvezérek kapcsolatának erősítése, biztosítva az
adott településen a digitális írástudás közösségi keretek között történő fejlesztését.
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E2. Mikro- és kisvállalkozások internetes ellátottságának és online
jelenlétének bővítését célzó intézkedések. Az eszközcsoporthoz tartozó
intézkedések (akciók):
• A1. A mikro- és kisvállalkozások tulajdonosait és vezetőit célzó képzési és motivációs
programok az internet, illetve az infokommunikációs eszközök és alkalmazások
használatában rejlő előnyök tudatosítása érdekében.
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E3. Digitális kompetenciák fejlesztése a közszférában dolgozók
(közszolgálati alkalmazottak, köztisztviselők, egészségügyi és szociális
dolgozók, pedagógusok stb.) körében. Az eszközcsoporthoz tartozó
intézkedések (akciók):
• A1. Gyakorlatias e-közigazgatási ismeretek beépítése a közigazgatási képzési (alap-,
felsőfokú) programokba a közszolgálati alkalmazottak és a közszférában dolgozók
körében;
• A2. A köznevelésben és felsőoktatásban dolgozók (pedagógusok, felsőoktatásban dolgozó
oktatók) körében az alap- és felső szintű digitális kompetenciák elsajátításának
támogatása, valamint speciális infokommunikációs módszertani ismereteket nyújtó
képzési programok indítása;
• A3. Az infokommunikációs oktatás felülvizsgálata és újrapozícionálása (mind az IT, mint
tantárgy, mind pedig az infokommunikáció, mint szemléletmód és a tanulás hasznos
kiegészítő eszköze).

2.1.

Az élethosszig tartó tanulás kulcs kompetenciái. IKT- műveltség a 21. századi
kompetenciák rendszerében
Európa Tanács 2004. Nyolc kulcskompetencia:
 anyanyelvi kommunikáció

 idegen nyelvi kommunikáció
 matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák,

 digitális kompetencia,
 a tanulás tanulása,

 személyközi és állampolgári kompetenciák,
 vállalkozói kompetencia,

 kulturális kompetencia
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Digitális írástudás, digitális befogadás

A digitális írástudás leírható az élethez szükséges készségek együtteseként is, amelyek
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy teljes mértékben részesei legyünk ennek a médiával átitatódott,
információban gazdag társadalomnak.
Ebbe beleértendőek azok a készségek, amelyek azt fejezik ki, hogy az egyén hogyan viszonyul az
élethez, a tanuláshoz, és a munkához a digitális társadalomban:

• a digitális információ megtalálásának, szervezésének, megértésének, értékelésének, elemzésének
és prezentálásának a képessége, valamint
• az új technológiák hatásának a felbecsülése és a digitális identitás menedzselése.
• Ugyanakkor a digitális írástudás túlmutat a funkcionális IT készségek fejlesztésén, egy gazdagabb
készletét meghatározva a digitális viselkedésnek, gyakorlatnak és identitásnak, beleértve
mindebbe a kritikus gondolkodást, az élethosszig tartó tanulásra történő nyitottságot, a
kommunikációt, az együttműködést és a társadalmi kötelezettségvállalást.
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Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a digitális befogadás. A digitális írástudás
fejlesztésének ma már elengedhetetlen feltétele, hogy az emberek úgy érezzék, szükségük van
digitális írástudásra ahhoz, hogy kiaknázhassák a technológia által kínált új lehetőségeket. A digitális
technológiához való viszonyulásnak ezt a módját nevezhetjük digitális befogadásnak. A digitális
befogadás elsősorban az internethez való kapcsolódással vagy annak elutasításával áll
összefüggésben. Ugyanakkor a digitális írástudás és a digitális befogadás egymással szorosan
összekapcsolódó tényezők. Egy divatos hasonlattal élve, hozzáférés nélkül az emberek nem tudják
fejleszteni digitális írástudásukat; ugyanakkor digitális írástudás nélkül képtelenek elérni az online
források kínálta maximális előnyöket.
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (2014) megfogalmazása szerint az e-befogadás, ma már
inkább digitális befogadásnak nevezett kezdeményezések célja szűkebb értelmezésben a digitális
kompetencia (digitális írástudás) és az internet hozzáférés hiányából adódó digitális kirekesztődés
mérséklése. Tágabb értelemben a szociálisan hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők digitális
esélyegyenlőségének biztosítása a fizikai mobilitás hiányából és a földrajzi távolságokból fakadó
akadályok lebontásával.
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• Csepeli György (2017) a digitális kor szegénységéről szólva arra hívja fel a figyelmet, hogy az
internet hozzáférés általánossá tétele és az internetes tartalmak, szolgáltatások bővülése
önmagában nem eredményezi a szegénységből történő kilábalást. Véleménye szerint az eddigi ebefogadás programok eredményessége elmaradt a várakozásoktól. Az internet nyújtotta
lehetőségek biztosítása a gazdagokat tovább gazdagítják, de a szegények számára nem
eredményeznek lényeges javulást. Megfogalmazása szerint a szegénységnek csak az egyik arca a
gazdasági és társadalmi depriváció, és újratermelődésének oka leginkább a kulturális mintákban
keresendő.

• Csótó (2016) állítása szerint az információs szegénység nem köthető kizárólagosan a gazdasági
szegénységhez, bár vitathatatlan, hogy a két jelenség sokszor együttesen van jelen. Az
információs szegénység leginkább az egyén cselekvőképtelenségében érhető tetten, ha az
egyén nem képes az adott élethelyzethez szükséges kielégítő információ megszerzésére. Ebből
az következik, hogy az információforrásokhoz hozzáféréssel rendelkező és azokat használni képes
személy is lehet egyszerre információs szegény és információs gazdag is.
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Az információs műveltség, digitális kompetencia alapvető definíciói. (Alexandriai
Nyilatkozat, EU Parlament és EU Tanács meghatározásai) Beacons of the information society the alexandria
proclamation on information literacy and lifelong learning
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20891&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Az információs műveltség fogalmát az Alexandriai Nyilatkozat közismerten a következőképpen definiálja:
Az ember azon képessége, hogy
•
•
•
•
•

felismeri információs igényét,
megállapítja és értékeli az információ minőségét,
tárolja és visszakeresi az információt,
hatékonyan és etikusan használja az információt, és
felhasználja azt tudás létrehozására és a tudás kommunikálásra.

A digitális kompetencia fogalma az Európai Parlament és az Európai Tanács 2006-ban bevezetett
meghatározása szerint:
A digitális kompetencia megköveteli az információs társadalom technológia (IST) természetének, szerepének és
lehetőségeinek alapos megértését és ismeretét a mindennapokban: a magán-és a társas életben, valamint a
munkában. Ez magába foglalja az alapvető számítógépes alkalmazásokat, mint például a szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, adatbázisok, az információ tárolása és menedzselése, és az internet valamint az elektronikus médián
keresztül a munka, szabadidő, információ megosztás és hálózati együttműködés, tanulás és kutatás céljából történő
kommunikáció lehetőségeinek és esetleges veszélyeinek megértését. Az egyéneknek meg kell érteniük, hogy az IST
hogyan tudja támogatni a kreativitást és az innovációt, tisztában kell lenniük az elérhető információ megfelelőségével
és megbízhatóságával és a jogi és etikai alapelvekkel, beleértve az IST interaktív használatát. Képesnek kell lenniük az
információ keresésére, gyűjtésére, kezelésére, kritikus és következetes felhasználására, a relevanciájának
értékelésére…az IST használatára a kritikus gondolkodás, a kreativitás és az innováció támogatására.
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Keretrendszerek és indikátorok
Európai Unió 2010-ben elfogadott digitális menetrendje, a Digital Agenda for Europe https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe (EURÓPA 2020 Az
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, a hét kezdeményezés egyike)
Kiemelt kezdeményezés: „Európai digitális menetrend”
E kezdeményezés célja, hogy a nagy sebességű és szupergyors internetre és az interoperábilis
alkalmazásokra épülő egységes digitális piac révén fenntartható gazdasági és szociális előnyöket
teremtsen, valamint 2013-ig mindenkinek szélessávú, 2020-ig pedig mindenki számára ennél is sokkal
gyorsabb, legalább 30 Mbps sebességű internet-hozzáférést biztosítson, az európai háztartások legalább
fele pedig a 100 Mbps-t meghaladó internetkapcsolatra szóló előfizetéssel rendelkezzen.
Uniós szinten a Bizottság a következő célokon fog munkálkodni:
• A nyitott és versenyképes, nagy sebességű internetes infrastruktúrába és a kapcsolódó szolgáltatásokba
való beruházásokat ösztönző stabil jogi keret létrehozása;
• Hatékony frekvenciapolitika kidolgozása;
• A strukturális alapok e menetrend megvalósítását elősegítő felhasználásának megkönnyítése;
• Az online tartalom és szolgáltatások valóban egységes piacának megteremtése (határok nélküli és
biztonságos, magas fokú bizalmat élvező uniós webszolgáltatások és digitálistartalom-piacok,
kiegyensúlyozott, a jogokat egyértelműsítő szabályrendszer, multiterritoriális engedélyek, a
jogtulajdonosok számára megfelelő védelem és díjazás, Európa gazdag kulturális öröksége
digitalizálásának aktív támogatása, valamint az internet globális irányításának alakítása);
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• A kutatási és innovációs alapok reformja és az IKT-ra fordított támogatások növelése annak
érdekében, hogy a kulcsfontosságú stratégiai területeken megerősítsük Európa technológiai
erejét, a nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k számára megteremtsük a feltörekvő
piacokon való vezető szerep lehetőségét, valamint valamennyi gazdasági ágban ösztönözzük az
IKT- innovációt;
• Az európai polgárok internet-hozzáférésének és- előfizetésének ösztönzése, elsősorban a digitális
jártasság és hozzáférhetőség támogatására irányuló intézkedések révén.

Nemzeti szinten a tagállamoknak a következőkről kell gondoskodniuk:
• A nagy sebességű internetre irányuló operatív stratégiák felvázolása és a közfinanszírozás –
ideértve a strukturális alapokat – azon területekre összpontosítása, amelyeket a magánberuházás
nem fed le teljesen;
• A hálózatbővítés költségeinek csökkentése érdekében az építési munkálatok koordinálását
lehetővé tévő jogi keret létrehozása;
• A hozzáférhető, modern online szolgáltatások (pl. e-ügyintézés, online egészségügy, intelligens
otthon, digitális készségek, biztonság) bevezetésének és alkalmazásának elősegítése.
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Digital Agenda for Europe 2010. Conceptual framework for digital competence
Environmental factors:
(1) Access to ICT

• Computers
• Internet
• Smart phones
• Tablet PCs
• Etc.

Individual competence:
(2) Basic use/operational skills

• Basic computer use and skills
• Basic internet use and skills

(3) Active application to aspects of life (or "advanced
use")
• Work/professional
• Learning(LLL)
• Communication

• Participation in society
• Leisure

• Collaborative networking
(4) Personal attitudes
• Critical/reflective use
• Responsible use
• Legal and ethical principles

• Confident use
• Creative use
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Európai digitális egységes piaci stratégia. 2015. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN

• A világgazdaság viharos gyorsasággal digitalizálódik. Az infokommunikációs technológiák (ikt) már
nem minősülnek külön ágazatnak, hanem a modern, innovatív gazdasági rendszerek alapját
képezik. Az internet és a digitális technológiák a gazdaság és a társadalom valamennyi szektorába
való intenzív beágyazódás révén minden szinten átalakítják életvitelünket és
munkamódszereinket: egyénenként, az üzleti világban és a közösségben is.
• A digitális egységes piac olyan piac, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és
a tőke szabad mozgása, és ahol az egyének és vállalkozások akadálymentesen, a fogyasztó- és
adatvédelmi szabályok messzemenő betartása és tisztességes versenyfeltételek mellett
végezhetik internetes tevékenységeiket. A digitális egységes piac megvalósítása révén Európa
megtarthatja a digitális gazdaságban elfoglalt vezető pozícióját, elősegítve az európai
vállalkozások globális növekedését.
4.3.Inkluzív e-társadalom
• A Bizottság célja az inkluzív digitális egységes piac elősegítése, amelyben a polgárok és a
vállalkozások rendelkeznek a szükséges készségekkel és lehetőségekkel ahhoz, hogy részesedjenek
az összekapcsolt és többnyelvű e-szolgáltatások, az e-kormányzat, e-igazságügy, e-egészségügy, eenergia vagy az e-szállítás előnyeiből.
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4.3.Inkluzív e-társadalom

• 4.3.1. Digitális készségek és szakértelem

• A digitálisan képzett munkavállalók iránti kereslet évente megközelítőleg 4%-kal növekszik.
Határozott lépések nélkül 2020-ra a szakemberhiány következtében a betöltetlen IKT-álláshelyek
száma elérheti a 825 000-t. Az uniós polgárok digitális alapkészségei javultak ugyan (a lakosság
55%-áról 59%-ra), de még hosszú út áll előttünk. Valamennyi gazdasági ágazatban növelni kell a
munkavállalók digitális készségeinek szintjét, az álláskeresőknek pedig a foglalkoztathatóságuk
javítása érdekében van erre szükségük. A digitális forradalomhoz való alkalmazkodás érdekében
változtatni kell az oktatási és képzési rendszereken. E változások olyan uniós szintű
kezdeményezésekre épülhetnek, mint a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció, az
Európai Programozási Hét és a Megnyíló oktatás.
• A tantervekért a tagállamok viselik a felelősséget, ezért nekik kell sürgősen cselekedniük az
alapvető digitális készségek hiányának megszüntetése érdekében. A Bizottság támogatni fogja a
tagállami erőfeszítéseket, és felvállalja a neki szánt szerepet a digitális készségek és képesítések
elismerésének javításában és az ikt-szakértelem Európán belüli növelése terén.
• A Bizottság a készségekre és a képzésre irányuló jövőbeli kezdeményezésekben
kulcsösszetevőként foglalkozik majd a digitális készségekkel és szakértelemmel.
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The Digital Competence Framework for Citizens - DigComp

• Európai Bizottság által 2011-ben elindított DIGCOMP projekt keretében kifejlesztett digitális kompetencia keretrendszer
• A DIGCOMP (DigComp 1.0) keretrendszer az Európai Parlament és az Európai Tanács 2006-os, a korábbiakban ismertetett
digitális kompetencia fogalmára épít. Öt digitális kompetencia területet azonosít, melyek a következők:
Információ

kommunikáció

tartalom előállítás

biztonság

A kompetenciaterületeken belül 21 kompetenciát sorol fel a keretrendszer a következők szerint.

problémamegoldás
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1. Információ
1.1. böngészés, keresés és az információ szűrése
Hozzáférés az online információhoz és keresés, az információs igény megfogalmazása, a releváns
információ megtalálása, a források hatékony kiválasztása, navigálás az online források között,
személyes információs stratégia készítése.
1.2 az információ értékelése
Az információ gyűjtése, feldolgozása, megértése és kritikus értékelése
1.3 az információ tárolása és visszakeresése

Az információ és a tartalom kezelése és tárolása a könnyebb visszakeresés céljából, az adat és az
információ szervezése
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2. Kommunikáció
2.1 interaktivitás a technológiák felhasználásával
Interaktivitás különböző digitális eszközök és alkalmazások használatával, a digitális kommunikáció
kiterjedtségének, megjelenésének és szervezettségének megértése, a digitális eszközökkel történő
kommunikálás lehetséges módjainak ismerete, a különböző kommunikációs formátumok
használata, kommunikációs módok és stratégiák adaptálása a különleges használók számára
2.2 információ-és tartalommegosztás

A megtalált információ helyének és tartalmának megosztása másokkal, a tudás, a tartalom és a
források megosztásának szándéka és képessége, közvetítőként cselekedni, proaktívan részt venni az

újdonságok, a tartalom és a források terjesztésében, a hivatkozási gyakorlat ismerete, az új
információk beépítése a meglévő tudásba
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2.3 az állampolgári jogok online gyakorlása
Társadalmi részvétel online alkalmazásokon keresztül, az önfejlesztés lehetőségeinek felkutatása, és
felhatalmazás a technológiák és a digitális környezet használatában, a technológiák lehetőségeinek
ismerete az állampolgári részvétel céljára
2.4 együttműködés digitális csatornákon keresztül
A technológiák és a média használata team munkára, együttműködési folyamatokban, a források, a
tudás és a tartalom közös alakítása és létrehozása.
2.5 etikett a neten
Az online, virtuális kapcsolatok során elvárható viselkedési normák és szokások ismerete, a kulturális
különbözőség ismerete, önmagunk és mások megvédésének képessége a lehetséges online
veszélyektől, aktív stratégiák kiépítése a helytelen viselkedés felfedezésére
2.6 a digitális identitás menedzselése
Egy vagy több digitális identitás létrehozása, alkalmazása és menedzselése, a személyes e-hírnevünk
megvédése
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3. Tartalom-előállítás
3.1 tartalomfejlesztés
Tartalom előállítása különböző formában,beleértve a multimédiát is, a magunk vagy mások által létrehozott
tartalmak szerkesztése, fejlesztése, kreativitás kifejtése a digitális médián és technológiákon keresztül
3.2 integrálás és újraformálás
Már meglévő források módosítása, finomítása, vegyítése új, eredeti és releváns tartalom vagy tudás előállítása
céljából
3.3 szerzői jog és licencek
Az információra és a tartalomra vonatkozó szerzői jog és a licencek alkalmazásának ismerete
3.4 programozás
Beállítások, módosítások, alkalmazások használata. A programozás elveinek, valamint annak megértése, hogy
mi van a program mögött. Számítógépes program írása valamilyen speciális programozási nyelven.
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4. Biztonság
4.1 eszközök védelme
A saját eszközök védelme, és az online kockázatok, veszélyek felismerése, biztonsági és védelmi
intézkedések ismerete

4.2 személyes adatok védelme
A szolgáltatás közös feltételeinek ismerete, a személyes adatok aktív védelme, mások

magánszférájának tisztelete, önvédelem az online veszélyek, támadások ellen
4.3 egészségvédelem

A technológia használatával kapcsolatos,a fizikai és lelki egészségre káros hatások elkerülése
4.4 a környezet védelme
Az infokommunikációs technológia környezeti hatásainak ismerete
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5. Problémamegoldás
5.1 a technikai problémák megoldása
A lehetséges problémák azonosítása és azok megoldása (az egyszerű problémától a komplex
problémákig) digitális eszközök segítségével

5.2 a szükségletek és a technológiai válaszok azonosítása

A saját igény azonosítása a forrásnak, az eszközöknek és a kompetenciaszintnek megfelelően, az
igény és a lehetséges megoldási mód megfeleltetése, a lehetséges megoldások és digitális eszközök

kritikus értékelése
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5. Problémamegoldás
5.3 innováció és a technológia kreatív használata
Innováció a technológia felhasználásával, aktív részvétel és együttműködés digitális tartalom és
multimédia előállításban, kreatív önkifejezés a digitális médián és technológián keresztül, tudás-

előállítás és elméleti problémák megoldása digitális eszközökkel támogatva

5.4 a digitális kompetencia hiány azonosítása
A saját kompetencia fejlesztés és megújítása szükségességének felismerése, mások támogatása saját

digitális kompetenciájuk fejlesztésében,
lépéstartás az új fejlesztésekkel
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DigComp2.1.
2017.

DigComp verziók
Szintek DigComp 1.0
Alapszint

Szintek DigComp 2.1

A feladatok összetettsége

Önállóság

Kognitív terület

1.
2.

Egyszerű feladatok
Egyszerű feladatok

Emlékezés
Emlékezés

Középszint

3.

Jól meghatározott, rutinszerű
feladatok, egyértelmű
problémák
Feladatok, jól meghatározott,
nem rutinszerű problémák
Sokféle feladat és probléma
A tevékenységek többségének
helyes megválasztása

Segítséggel
Önállóan, szükség esetén
segítséggel
Önállóan

Önállóan, saját igények szerint

Megértés

Mások segítése
Másokhoz alkalmazkodás
komplex helyzetben

Alkalmazás
Értékelés

Integrálás a szakmai gyakorlat
fejlesztése és mások segítése
érdekében
Új ötletek és folyamatok
ajánlása az adott területen

Létrehozás

4.

Haladó szint

5.
6.

Megértés

Mesterszint
7.

8.

Választás komplex problémák
adott megoldási lehetőségei
közül
Rendkívül összetett, sok
tényező által befolyásolt
problémák önálló megoldása

Létrehozás
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Adat
• Az eseményekkel kapcsolatos elvont, objektív tények összessége.
• Az adat sem saját fontosságára vagy jelentéktelen voltára sem utal semmilyen módon.

• Az adat az információ létrehozásának nélkülözhetetlen alapanyaga.
• Tények és elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető formában való közlése. Az adat reprezentált, de
nem értelmezett ismeret.
• Jellemző tulajdonságai: érzékelhető, felfogható, érthető
Pl. benzinkút, könyvtár: olvasók adatai
Szervezetek:

• adattárolás, információs rendszerek

kevésbé centralizált hozzáférés

• Adatvállalatok – nyilvántartások készítése, pl.: NAV
• Túl sok adat – a túl sok adat a tudományos alaposság látszatát kelti, megnehezíti a lényeg azonosítását.
• Könyvtári statisztika
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Információ
• A használható adat

• Üzenet: feladó

címzett

• Befolyásolás: formál, informál, formát ad.
• Olyan adat, amely a címzett által értelmezhető, s melynek célja a bizonytalanság csökkentése, a
lehetséges alternatívák közötti döntés elősegítése.
• Az információ tudásanyag, intelligencia.

• Az információ adatformában megjelenő értelmezése bizonyos dolgoknak.
• Werner Gitt: Az információ hierarchikus szerkezetű alapfogalom, amelynek öt szintjét célszerű
megkülönböztetni. Az információ nem éri el a célját, ha az átvitel bármely szinten megakad.
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Szervezetek:

Az információ formális és informális hálózatokon keresztül áramlik.
Formális: leírható infrastruktúra
Informális: ad hoc jellegű, kevésbé kötött (Barabási Albert László)
Információmenedzsment:
• Mennyiségi szempontból az információs képességet és a tranzakciókat vizsgálja (üzenetek száma)
• Minőségi szempontból: informativitás és hasznosság
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Adat

Információ

Az információ létrehozója jelentést rendel az adathoz.
Eljárások:
•
•
•
•
•

Kontextusba helyezés
Osztályozás
Számítás
Javítás
Tömörítés

Ezek egy része végezhető számítógéppel, de a kontextusba helyezést mindig ember
végzi, és a többi eljáráshoz is szükség van emberi közreműködésre.
A fejlettebb információs technológia önmagában nem javít szükségszerűen az
információ színvonalán.
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Információ
A Shannon-féle információ-definíció az információnak csak egy nagyon korlátozott
aspektusát ragadja meg. Erre a hiányosságra több szerző is rámutatott, amint azt az
alábbi idézetek bizonyítják:
• Karl Steinbuch informatikus: „A klasszikus információelmélet egy olyan emberhez
hasonlítható, aki egyenértékűnek tart egy kiló aranyat és egy kiló homokot.”
• Warren Weaver informatikus: „Lehetséges, hogy két hír (a Shannon féle
nézőpontból) egzaktul ekvivalens, noha az egyik esetleg jelentésben gazdag, a
másik pedig merő nonszensz.”
• Ernst von Weizsäcker „A Shannon-féle információelmélet ‘haszontalansága’ a
különböző tudományokban azzal magyarázható, hogy egyetlen tudományt sem
lehet szintaktikai szintre redukálni.”

• Az információ lényege nem a felhasznált betűk száma, hanem a szellemi
tartalma. Ha eltekintünk ettől a tartalomtól, akkor érvényes Jean Cocteau
kihegyezett mondása: „Alapjában véve a legnagyobb irodalmi mű sem más,
mint összekevert ábécé.”
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H. J. Flechtner kibernetikus rámutatott az információnak arra a triviális, de gyakran
lebecsült tulajdonságára, hogy szellemi mennyiség – mind tartalmát, mind a kódolási
folyamatot tekintve:
„Egy jel előállítása valamilyen szellemi tartalom kódolása – arra nézve, hogy ez a
szellemi tartalom jelentős vagy jelentéktelen, értékes, használható vagy értelmetlen-e, a
jel nem tartalmaz semmit. Ilyen ítélet csak a vevőben lezajló hírfeldolgozási folyamat
eredményeként születhet.

2.2.

Az információ szintjei- Werner Gitt

2.2.

A 11. ábra kőbe vésett figurákat ábrázol, ahogy a fáraósírokban és a régi Egyiptom
obeliszkjein fellelhetők. Felmerül a kérdés, hogy ez lehet-e információ vagy nem.
Először vizsgáljuk meg a három szükséges feltételét
SZF1:Az információ ábrázolásához különböző jelekre van szükség. A szóban forgó
elrendezés különböző szimbólumokat tartalmaz (pl. bagoly, vízhullám, száj, nádszál),
úgyhogy teljesíti az információ első feltételét.
SZF2: A jeleknek szabálytalan sorrendben kell megjelenniük. Ez a feltétel is teljesül,
mivel a jelek nem mutatnak semmilyen szabályosságot (pl. periodikus elrendezés
vagy ugyanazon jel állandó ismétlődése).
SZF3: A jeleket felismerhetően és rendezett módon kell felírni (pl. rajzolni, nyomni,
metszeni, vésni). Rendezhetők sorokba, oszlopokba, gyűrűkbe vagy spirálokba.
Jelen esetben a jeleket oszlopokba rendezték.
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Az információ első szintje: a statisztika

Ha egy K könyvet, egy P számítógépes programot vagy az ember génállományát (genom) tekintjük,
először a következőkérdésekre szorítkozunk:
Hány betűből, számból és szóból tevődik össze a teljes szöveg?

Mennyi az alkalmazott ábécé (pl. a, b, c,...z vagy G C A és T) betűinek száma?
Milyen gyakorisággal fordulnak elő az egyes betűk és szavak?
Az ilyen kérdések megválaszolásakor közömbös, hogy valamilyen jelentéssel bíró dologgal, merő
zagyvasággal, vagy véletlenszerűen összefűzött jel- vagy szósorozatokkal van-e dolgunk. Az effajta
vizsgálatok nem a tartalomra vonatkoznak, hanem kizárólag statisztikai szempontokat követnek.
Mindez az információ első és egyben legalsó szintjéhez tartozik, nevezetesen a statisztika szintjéhez.
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Az információ második szintje: a szintaxis

Ha ismét a fent említett K könyvet tekintjük, megállapíthatjuk, hogy a betűk nem önkényes
sorrendben fordulnak elő benne. Az olyan kombinációk, mint „der”, „die”, „das”, „Auto”,
„Vater” újra és újra előfordulnak, viszont hiába keresünk olyan elképzelhető kombinációkat mint
„xcy”, „bkaln” vagy „dwust”. Másképpen kifejezve: – Csak bizonyos betűkombinációk alkotják a
német nyelv megengedett (megegyezés szerinti) szavait. Az összes többi elképzelhető
kombináció nem tartozik a szókincshez. – A szavak mondatokká fűzése éppúgy nem történhet
tetszőleges módon, hanem csak a nyelvtan szabályainak megfelelően. Az információhordozó
karakterláncokban a karakterek szavakká és a szavak mondatokká fűzése jól meghatározott
szabályoknak van alárendelve, amelyek minden nyelvben megállapodáson alapszanak. Az
effajta kérdésfeltevések az információ második szintjéhez, nevezetesen a szintaxishoz (gör.
syntaxis = elrendezés; a mondatszerkesztés tana) tartoznak.
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Az információ harmadik szintje: a szemantika
Tekintsük ismét az említett K könyvet. Egy művet nem a betűstatisztika és nem is az alkalmazott
nyelvtan miatt tanulmányozunk, hanem mert érdekel minket a jelentése.
A jelsorozatok és a szintaktikai szabályok jelentik az információ ábrázolásának szükséges
feltételét. Az átviendő információban azonban nem a választott kód, a betűk mérete, száma vagy
formája vagy az átvitel módja (írás; optikai, akusztikus elektronikus, taktilis vagy olfaktorikus
jelek) a döntő, hanem a benne rejlő üzenet, állítás, értelem, jelentés (szemantika). Az információ
ezen központi aspektusának semmilyen szerepe sincs a tárolás és az átvitel szempontjából. Egy
távirat árát nem a tartalmi súly, hanem csupán a szavak (ill. szótagok) száma alapján állapítják
meg. Az adót és a vevőt azonban elsősorban a jelentés érdekli, hiszen csak a jelentés által válik
információvá a jelsorozat. Ezzel elérkeztünk az információ harmadik szintjéhez, a szemantikához
(gör. szemantikosz = jelölő, jelentő; jelentési aspektus). Szemantikai kérdésfeltevések például a
következők:
a) adó-orientáltak:
− Milyen gondolatai voltak az adónak?
− Milyen jelentés rejlik az ábrázolt információban? − Az explicit módon ábrázolt információn kívül
milyen implicit információt tartalmaz? − Milyen jelentéshordozókat alkalmaztak az információ
számára (metaforák, idiómák, példázat)?
b) vevő-orientáltak: − Megértette-e a vevő az információt? − Milyen háttérinformáció szükséges
az adott információ megértéséhez? − Igaz vagy hamis a kijelentés? − Értelmes-e a kijelentés?
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Az információ negyedik szintje: a pragmatika
A korábban már említett K könyv itt is segíthet nekünk abban, hogy megértsük a következő szint lényegét.
Egy orosz közmondás szerint: „Egy pár szavas intelem egy órára szól, egy könyv egy egész életre.” A
könyveknek hosszantartó hatásuk van. Az ember elolvas egy szoftver-kézikönyvet és utána bánni tud a leírt
rendszerrel. Az információ cselekvésre ösztönöz. Szemléletmódunk szerint nem játszik szerepet, hogy az
információ vevője az információ küldőjének szándéka szerint cselekszik-e, ellentétesen reagál-e vagy
egyáltalán nem. Egy mosópor hirdetése után a legrövidebb szlogen hatására is előnyben fogják részesíteni az
adott márkát. A szemantika szintjéig egyáltalán nem merül fel a cél kérdése, amelyet az adó az információ
átadásakor kitűz magának. Minden információátadás azonban az adó részéről azzal a szándékkal történik,
hogy meghatározott eredményt érjen el a vevőnél. Hogy elérje a kívánt eredményt, az adó megfontolja,
hogy milyen cselekvési mód által juthat el a vevő a célhoz. Ezzel az információ teljesen új szintjéhez értünk,
amelyet pragmatikának (gör. pragmatiké = „a helyes cselekvés művészete”; a cselekvés aspektusa) nevezünk.
A pragmatika kérdésfeltevései például a következők:
a) adó-orientáltak: − Milyen cselekvési módot szeretne az adó a vevőnél kiváltani? − Az adó explicit módon
megfogalmazott-e egy meghatározott cselekvést, vagy csak implicit módon közli? − Az adó által előre
meghatározott cselekvés csak ezen az egyetlen módon hajtható végre, vagy eleve számol bizonyos
szabadságfokkal?
b) vevő-orientáltak: − Milyen hatékonyan befolyásolja a vevő viselkedését a vett és értelmezett információ?
− Milyen tényleges viselkedésre készteti a vevőt?
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Az információ ötödik szintje: az apobetika
Goethe egyszer ezt a kritikát írta: „Úgy tűnik, bizonyos könyveket nem azért írtak, hogy tanuljunk belőlük,
hanem hogy megtudjuk, milyen sokat tudott a szerzőjük.” Egy könyv megírásának ez az egyáltalán nem
követésre méltó szándéka mégis valami alapvetőt fejez ki: Az adó kitűz egy célt, amit a vevőnél el szeretne
érni. Egy hirdetési szlogen célja az, hogy a gyártó cég nagy forgalmat bonyolítson le.

Máris felismerhetjük: tetszőleges információra érvényes, hogy valakinek valamilyen célja van vele. Nos, ezzel
elérkeztünk az információ utolsó és legmagasabb szintjéhez, nevezetesen az apobetikához (a cél, az eredmény
aspektusa; gör. apobeinon = eredmény, siker, kimenetel). A vevő oldalán elért eredmény alapja: a célkitűzés, a
cél elképzelése, a terv vagy koncepció az adó oldalán. Az információ apobetikai aspektusa a legfontosabb,
mivel az adó célkitűzését vizsgálja. Minden információ esetén feltehető a kérdés: „Miért küldi egyáltalán az
adó az információt, és milyen eredményt szeretne vele elérni a vevőnél?” Az alábbi példák még tovább
mélyítik ezen aspektus jelentését:
– A számítógépes programokat célorientáltan tervezik (pl. egyenletrendszerek megoldása, mátrixok
invertálása, rendszereszközök).

– Egy csokoládé hirdetési szlogenjével a gyártó azt szeretné elérni, hogy a vevő az ő márkája mellett döntsön.
Az apobetika kérdésfeltevései például a következők: a) adó-orientáltak: − Definiált-e az adó egy egyértelmű
célt? − Milyen célt akar elérni az adó a vevőnél? − Ez a cél közvetlenül felismerhető vagy csak közvetett módon
lehet rá következtetni? b) vevő-orientáltak: − Milyen célt valósít meg a vevő a cselekvéssel? − Egyezik-e a
vevőnél elért eredmény az adó célelképzelésével? − Elért-e olyan célt is a vevő, amit az adó nem vett
számításba? (Például történelmi dokumentumok kiértékelése olyan célt is szolgálhat, ami nem volt
szándékában az adónak.)
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Tudás
A tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek és kontextuális információk heterogén
és folyton változó keveréke; szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok,
információk elbírálásához és elsajátításához, és a tudással rendelkezők elméjében
keletkezik és hasznosul.
A tudás a valós világnak, az abban létező dolgoknak, tényeknek, eseményeknek és
jelenségeknek, az azok között fennálló kapcsolatoknak, okozati összefüggéseknek az
emberi tudatban történő visszatükröződése.
A valós világról megismerés, tapasztalás és tanulás útján szerzett ismeretek, melyek
alkalmasak következtetések levonására, ok-okozati összefüggések vizsgálatára,
elvonatkoztatásra, újabb ismeretek tételére, egy magasabb szintű rendszert alkotnak,
amelyet tudásnak nevezünk.
Az információ kézzelfogható, csupán a terjedését nehéz regisztrálni; a tudás a
fejekben lakik, és nemcsak az átadását nehéz tetten érni, hanem általában keserves
dolog egyáltalán átadhatóvá formálni. Lényegi ismérve, hogy nehéz explicitté tenni,
rögzíteni és továbbadni... A tudás forrása az ember a maga összetettségével és
kiszámíthatatlanságával.
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Információ

Tudás

Tudásgeneráló tevékenységek:
• Összehasonlítás
• Következmények
• Kapcsolódások
• Párbeszéd: mit gondolnak mások az adott információról
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Tudás piramis
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbiconsulting.hu%2Fletoltes%2F2016budapestdata%2Fgollnhofer_gabo
r_adatmodellezes_workshop.pdf&psig=AOvVaw3JSICoOSjmigAXyewBykMT&ust=1581675401053000&source=images&cd=vfe
&ved=2ahUKEwin0tqUps7nAhVsobQKHfrTB1EQr4kDegUIARDVAQ
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Tacit és explicit tudás (Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? http://mek.oszk.hu/03100/03145/html/km5.htm
Tacit (implicit, kimondatlan) tudás:

Döntő szerepe van a gyakorlati problémák
megoldásában annak ellenére, hogy gyakran nemhogy másoknak, de tulajdonosának sincs
tudomása a létezéséről - aztán egyszer csak történik valami és a titkos tudás megmutatkozik. Ezt a
fajta tudást sejtik az ösztönös megérzés mögött. A mindennapi életben legtöbbször semmilyen
esemény nem világít rá a néma tudásra. A vállalaton belül az összes tudás akár 80 százaléka is lehet
tacit tudás.
Az implicit tudás gyakran csak hosszú gyakorlás útján szerezhető meg, pusztán magyarázattal
nehezen vagy egyáltalán nem tanítható meg másokkal.

Explicit tudás:

Az a fajta tudás, amit birtokosának sikerült megfogalmaznia. Így ez a tudás már
(elvileg) közzétehető, másnak átadható. A kifejezés révén megragadott, ily módon alakot öltött, azaz
formába öntött tudás nem más, mint információ.
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Egyéb tudásfajták
Felületes tudás:

Tapasztalati úton nyugszik, nem foglalkozik miértekkel, ok-okozati

kapcsolatokkal.

Alapos tudás:

Az a fajta tudás, amely elveken, axiómákon, törvényszerűségeken alapul, okokozati összefüggéseket kereső absztrakció eredménye.

Metatudás:

A tudásról alkotott ismeretek összessége, amely a tudás felépítésével,
interpretációjával foglalkozik.
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Tudásmenedzsment. Tudásfajták transzformációja
A tudásbázis egy része leírt, dokumentált, ezt nevezzük explicit tudásnak. A tudásanyag
másik része általában nagy tapasztalattal rendelkező személyekhez köthető, nem
dokumentált, egyéni tapasztalatokon alapul, ez az implicit vagy tacit tudás.
A tudásmenedzsment elsődleges célja a tacit tudás előcsalogatása, megfogalmazása:
• Rögzítés
• Kodifikálás
• Rendszerezés
Ez a folyamat az externalizáció, amely jelentheti a hagyományos értelemben vett írásba
foglalást (levelező csoportok, e-mailek, facebook bejegyzések, az analógiák keresését,
metaforák alkalmazását, példázatok és történetek mesélését (story telling).
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Tudásfajták transzformációja - tudásspirál
Szocializáció: A tacit tudásból új tacit tudás lett. Mester-tanítvány viszony.
Kombináció: (összehasonlítás, tendenciavizsgálat, összefüggések feltárása stb.)
révén az explicit tudáselemekből (információkból) újabb explicit tudáselemek
(információk) születnek. A kombináció egyfajta szintézis, új információ létrehozása
az összegyűjtött explicit elemek együtteséből.
Internalizáció: explicit információ megértés révén ismét személyes tudássá válik.
Az externalizáció, szocializáció, kombináció és internalizáció körforgást alkotnak, szerencsés esetben
nem egyszerű ismétlődésről, hanem emelkedő spirálról beszélhetünk: a mások számára
hasznosíthatóvá tett tudás kombinálódik további információkkal, majd új tudásként beépül a
tudatba és ismét átadásra vár. Egy-egy vállalaton belül megszámlálhatatlanul sok, egymással átfedő
tudásspirál azonosítható. A tudásmenedzsment célja akár úgy is megfogalmazható, mint a
tudásspirálok számának gyarapítása, s egyben a spirálok emelkedésének gyorsítása. (Definíció 1.)
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Vállalati tudástőke
Egy cég tudástőkéje három összetevőből áll:
• A piaci kapcsolatok tőkéje,
• A strukturális tőke: mindazt magában foglalja, ami az alkalmazottak távozása után is megmarad,
például a folyamatokat, a szervezeti felépítést, az információs rendszereket, a szabadalmakat.
• Az emberi tőke: a dolgozók ismereteiből, készségeiből, tudásából tevődik össze és a munkatársak
távozása után sajnálatos módon elvész a vállalat számára.
A tudásmenedzsment az intézményi/vállalati tudástőke növelését célzó törekvések összessége.
(Definíció 2.)
A tudásmenedzsment a tudástőke létrehozásának, megtartásának, megosztásának és
felhasználásának alapvető módja. Célja, hogy keretet szolgáltasson egy közösség (vállalat,
intézmény, szervezet) szellemi javainak minél gazdaságosabban történő kiaknázásához és
felhasználásához. (Definíció 3.)
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A tudásmenedzsment okai
• Az intézmények nincsenek tudatában annak, milyen információkat birtokolnak.
• A rendelkezésre álló információk halmaza széteső, rendezetlen, nincs szerkezete, nem
összpontosul célok köré.
• Az emberek egyszerre szenvednek az információk tömegétől és az ismeretek hiányától.
• Szakmai jártasság, szakértői tudás, értékes tapasztalatok és munkakapcsolatok semmivé válnak,
mihelyst mindezek birtokosa, a dolgozó elhagyja az intézményt.
• A tanulságok és a tapasztalatok megosztásának nehézsége oda vezet, hogy rengeteg idő és pénz
pazarlódik el (ugyanazon a cégen belül) az egyszer már megoldott feladatok újbóli megfejtésére.
• Nem használják ki a drágán megszerzett információt, még kevésbé használják fel ugyanazt új
módon.
• Tengernyi bonyodalmat okoz a meglévő nyilvántartások nehézkessége.
A tudásmenedzsment a következőket foglalja magában: a tudás rögzítése, kodifikálása, a tudás
strukturálása, kategorizálása, a tudás elérhetővé tétele, megosztása, a szellemi tőke jobb
kihasználása (újrahasznosítása) és védelme, mindezt integrált megközelítésben és az összetevők
szinergizmusára építve. (Definíció 4.)
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A vállalati tudáskezelés alapvető feladatai
• a szervezeten belül fellelhető információs hézagok szisztematikus feltárása és
megszüntesse ,
• a szervezet valamennyi tagjának bevonása az információgyűjtési tevékenységbe,
• ezáltal egy kifinomult és etikus információgyűjtő rendszer kiépítése,
• a szervezet kommunikációs csatornáinak megtervezése és kiépítése ,
• olyan szervezeti kultúra kialakítása, ahol a tudás megosztása, a folyamatos tanulás
és ismeretszerzés, a szervezet tudásbázisának állandó építése a napi
munkafolyamatok szerves részét képezik.
Ezek eredményeként a tudásmenedzsment a megfelelő információt nyújtja a
megfelelő embernek a megfelelő időben, ezzel segítve új tudás létrehozásában,
megosztásában, oly módon, hogy mérhetően javítsa az egész szervezet
teljesítményét.

2.3.

Vállalati tudástőke – emberi tőke
Az okos vállalat jóval több, mint okos emberek együttese. A sok-sok egyéni értelem azonban nem
magától alakul át vállalati intelligenciává. Ennek a következő feltételei vannak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az értékteremtés légkörében dolgozni,
alternatív megoldásokat keresni döntéshozatal előtt,
meglátni a tanulás lehetőségét minden változásban,
megbirkózni a bizonytalanság tudatával,
a változó környezethez igazítani a stratégiát,
rendszerben gondolkodni,
bátorítani az információáramlást,
időt és találkozóhelyet biztosítani,
megnyerni és felhatalmazni a vezetőket minden szinten,
fegyelmezetten meghozni a döntéseket.

A tudásmenedzsmentet az különbözteti meg az eredményes információkezeléstől, hogy az előbbi az
az új tudás létrehozására és a meglévő tudás alkalmazására ösztönöz. Ugyanakkor lehet az
információfeldolgozás tökéletes, mégsem születik belőle innováció.

2.3.

A vállalati tudástőke mérése
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szabadalmak,
publikációk,az ezekre adott hivatkozások,
licencmegállapodások és -bevételek,
új termékek, az ezekből származó bevétel és e bevétel részaránya a teljes forgalomban, az arány
mértéke összevetve a versenytársakéval,
az új termékek kifejlesztéséhez szükséges idő, összevetve a versenytársak teljesítményével,
a munkatársak továbbképzésére fordított összeg abszolút értékben, a vállalat egyéb kiadásaihoz
viszonyítva és összehasonlítva a versenytársak számadataival,
a meghívott előadók által tartott tanfolyamokon vagy külső tanfolyamokon töltött napok száma,
házon belüli előadások száma,
a házi tanfolyamokon töltött napok száma,
tudományos fokozat megszerzésére törekvő munkatársak száma,
az alkalmazottak által látogatott szakmai rendezvények mennyisége,
az adatbázisokban végrehajtott keresések száma,
az automatikus témafigyelések mennyisége.

2.3.

Tudásmenedzsment a gyakorlatban
• Mérjük fel a helyzetet, térképezzük fel a tudásvagyont, hogy tudjuk, mit tudunk. (Tudástérkép)
• Tegyük könnyen elérhetővé az intézményi tudást minden érdekelt számára.
(Információtechnológia)
• Bátorítsuk a tudás megosztását, a kimondatlan tudás kifejezését. (Szervezeti kultúra)

• Ösztönözzük az új tudás létrehozását, a szellemi tőke jobb kihasználását.

2.3.

Tudástérkép
A pillanatnyi helyzet felmérésében hasznos lehet, ha meggondoljuk, hogy hány perc/óra/nap alatt
lehet cégünknél választ kapni bizonyos kérdésekre, például:
•
•
•
•
•
•

a tulajdonosi struktúra, a vezetés összetétele,
a múlt heti értékesített mennyiség, forgalom,
mi jelent meg a médiában rólunk a múlt héten?
a vállalatnál futó X projekt helyzete,
kik a kulcsügyfelek?
ki beszélt utoljára Y ügyféllel?

Valamiféle tudástérképe minden dolgozónak van, hiszen sejtik, hogy mikor hova érdemes
fordulniuk. A legegyszerűbb tudástérkép a vállalat szervezeti felépítése. Ennél lényegesen jobban
használható egy árnyalt információkat (szakmai életrajzokat, egyéni tapasztalatokat, személyes
kapcsolatokat) is tartalmazó vállalati arany oldalak típusú adattár.
A meglévő tudás céltudatos felmérése a leggyakoribb tudásmenedzsment-feladat. A szakemberek
nem győzik hangsúlyozni a rendszerezés, a strukturálás fontosságát.

2.3.

Információtechnológia
Az információtechnológia szerepe a tudásmenedzsmentben:
A tudásbázis lehet specializált alkalmazás, weboldal, közös hálózati meghajtó, share-point, cloudtárhely. A lényeg, hogy legyen mindenki számára elérhető, szerkeszthető.
• Minden érdekelt számára könnyen tegye elérhetővé és egymással kombinálhatóvá a rögzített
ismereteket.
• Infrastruktúrát, keretet biztosít, amit elkötelezett embereknek kell értékes tartalommal
megtölteniük. Anekdotikus történet: a vezető, aki éppen megvenni készül cége számára a
méregdrága csoportmunka-szoftvert, felháborodik, amikor megtudja, hogy mindennek tetejében
még a munkatársai idejéből is áldoznia kell a tudásmenedzsment-projektre! Leandro Herrero
szerint a számítógépes rendszerek szerepe ugyanaz a tudásmenedzsmentben, mint ami a
nyelvtané az irodalomban. Bőgel így ír erről: "A tudásmenedzsment zászlaja alatt informatikai
projektet indítani: kiváló lehetőség arra, hogy rengeteg pénzt elköltsünk, éjjel-nappal dolgozzunk,
látványos bemutatókat tartsunk, impresszív beszámolókat írjunk, de a valóságban ne történjen
semmi.„
• A jelenlegi eszközökkel könnyen rögzíthető az információ, a tanítás, az üzenet pontosan abban a
formában, ahogyan megszületett: írott szöveg, hang, mozgókép mind tárolható.
• A tárolt információk visszakereshetősége, a rendszerek bővíthetősége és továbbfejleszthetősége
magától értetődő követelmény.

2.3.

Szervezeti kultúra
Mi késztetné arra az embereket, hogy tudásukat megosszák másokkal?
• Közös célok megléte és az ebből fakadó együttműködés légköre
• A létbiztonság.
• A törekvés, hogy nevünket ismertté tegyük.
• A részvétel jóleső tudata.
• A kölcsönös előnyök érzékelése.
• A változás szédülete.
Összefoglalva: a tudás megosztását támogató szervezeti kultúra.
A tudásmenedzsment szempontjából nézve a szervezeti kultúra legfontosabb elemei:
• a bizalom
• a kommunikáció és
• a tanulás.
"A bizalom a szervezet éltetőereje és az emberek motiválásának legmagasabb szintű módja. Az emberek akkor dolgoznak
együtt a leghatékonyabban, ha megbíznak egymásban."
"A nyílt kommunikáció növeli a bizalmat, és természetes módon vezet az együttműködés igényéhez."

"A gyors tanulás növeli a kompetenciát, növeli a bizalmat, és természetes módon vezet a tudásmegosztás igényéhez."

2.3.

Hogyan, miképpen változtatható meg az intézményi kultúra?
• Mindennél fontosabb, hogy az embereknek közös céljaik legyenek.
• Latba vethető számos eszköz, például: bizalomerősítő beszélgetések; olyan kommunikációs technikák
elsajátítása, amelyek az odafigyelésre és a párbeszédre helyezik a hangsúlyt.
• Sokat segít, ha az alkalmazottakat is bevonják a döntéshozatalba (de legalább a tervezett
tudásmenedzsment-programok kialakításába).
• Átütő erejű a felső vezetők személyes példája.
• Döntő jelentőségű a jutalmazás rendszere, az együttműködés ösztönzése.
Mi kell a tudásmegosztáshoz?
• Bizalom, bizalom és bizalom.
• Legyünk képesek világosan kifejezni magunkat.
• Legyen határozott okunk vagy célunk [mármint tudásunk megosztására/megosztásával].
• Egy nyelven beszéljünk.
• Jusson rá időnk.
• Legyen mód a kötetlen kapcsolatfelvételre.
• Magunk dönthessük el, hogy bekapcsolódunk-e.
• Legyen a kezünkben (fejünkben) olyan helyi/személyes tudás, ami könnyen átadható.
• A tudás megosztásában támogassanak a feletteseink.
• Az infrastruktúra is támogassa a tudás megosztását.

2.3.

Tudásmegosztás - módszerek
• Work shadowing – megfigyelésen alapuló gyakorlati tanulás / oktatás, rögtön a

•
•
•
•

célkörnyezetben. Az új kolléga csatlakozik egy tapasztalt munkavállalóhoz, megfigyeli mit, hogyan
kell csinálni, és relatíve rövid időn belül, közvetlen segítséggel és támogatással el is kezdi végezni a
munkát.
Önálló tanulás meghatározott tudásbázisból. A tudásbázishoz hozzáférést és minimális
iránymutatást adunk, minden mást az alany egyedül végez.
Tanítási óra, előadás, elméleti oktatás (classroom traning)
Gyakorlati oktatás - izolált környezetben, mesterségesen generált teszt-eseteket
bemutatva és gyakorolva
Elméleti tanulás tankönyvből (Hardskill training alapvető eleme)

2.3.

Új kollégák fogadás, integrálása, betanítása. (ONBOARDING)
Strukturált, de rugalmasan alakítható folyamat mentén történik.
1. Cég bemutatása
2. Közvetlen csapat bemutatása
3. Ügyfél bemutatása
4. Hardskill training
5. Classroom training
6. Softskill training
7. Shadowing
A 4-7. pontok igény szerint kombinálhatók, elhagyhatók és a sorrend változtatható. Az onboarding
folyamat általában 1-3 hónap, a cél, hogy egy, a későbbi önálló munkavégzést elősegítő tudás- /
információ-csomagot adjanak az újonnan érkezők kezébe.
A hangsúly a gyakorlati ismeretek, illetve a módszertan átadásán van, hogyan közelítsenek meg egy
problémát, és hol találják meg hozzá a segítséget (információt illetve embert).

3. Folyamatmenedzsment
• 3.1. A folyamatmenedzsment alapfogalmai
• 3.2. Szolgáltatásmenedzsment
• 3.3. Változáskezelés
• 3.4. Folyamatmodellezés

3.1.

A folyamatmenedzsment alapfogalmai
A folyamatmenedzsment a vállalati folyamatok és a szervezet állandó hozzáillesztése a
vevői igényekhez és a tágabb értelemben vett környezeti elvárásokhoz.
A hatásos folyamatmenedzsmenthez alkalmas szemléletre, jó modellező eszközre és a
folyamatok szabályozott, strukturált végrehajtásának kényszerpályájára (work-flow) van
szükség.
Jellemzői:
• Fenntartható: relatíve hosszabb távra készül (min. fél év – 1 év)
• Standard: a lehető legkevésbé legyen termék- , ügyfél- környezet / csapatspecifikus,
ennek eredménye az egységes működés, könnyebb és gyorsabb szervezeti adaptáció
• Üzleti modellhez igazodik: a vállalat üzleti / piaci céljainak megfelel
• Flexibilis: reális keretek között folyamat-módosítás lehetséges, így a vállalat / szervezet /
folyamat gyorsabban igazodhat a piaci vagy a belső igényekhez
• Fokozatosan / Szakaszosan bevezethető: a szervezetnek idő kell, amíg az új folyamathoz
alkalmazkodik.

3.1.

A folyamatmenedzsment résztvevői
• Folyamat-menedzser
•
•
•
•

Ő a folyamat felelőse
rendszeresen frissíti a folyamat-dokumentációt
felügyeli a működés zavartalanságát
fogadja és kezeli a változási-igényeket

• Folyamat-végrehajtó
• a folyamat aktív részese
• köteles a lépéseket, minőségi elvárásokat betartani

• Dokumentum-menedzser
• rendszeresen frissíti a folyamat-dokumentációt

3.2.

Informatikai szolgáltatásmenedzsment - ITIL (ITIL - az informatika-szolgáltatás
módszertana. http://www.itsmf.hu/documents/itil1attekintes_v3.1.pdf

Az információtechnológia terjedésével mind az infrastruktúra, mind az informatikai rendszerek
egyre mélyebben épültek be a vállalatok, intézmények működésébe. Az IT alkalmazása során
felmerült problémákra adott egyik válasz angol kormányzati kezdeményezésre és támogatással
született. Elindítottak egy programot, amely egy egységes szerkezetben próbálta meg dokumentálni
a jó és sikeres gyakorlatot (best practice). Ez a dokumentáció sorozat, az IT Infrastructure Library
(ITIL), IT Infrastruktúra Könyvtár, azzal a céllal gyűjtötte össze és írta le a bevált gyakorlati
tapasztalatokat, hogy azokat felhasználva a kormányzati területen javítsák az informatikai
infrastruktúra működtetését. Ennek nyomán megszületett brit kormányzati ajánlás a 10
legfontosabb témakört kiválasztva hozta létre ITIL néven azt az informatikai szolgáltatásirányítási,
üzemeltetési módszertant, amely az óta „de facto” nemzetközi szabvánnyá vált.

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment fogalma:
Az informatikai szolgáltatásmenedzsment egymással együttműködő folyamatok együttese,
amelynek feladata, hogy az ügyféllel megállapodott szolgáltatási szinteken biztosítsa az
informatikaszolgáltatás minőségét. Az ITIL módszertan leírja és definiálja a kulcsfolyamatokat és egy
keretet az informatikaszolgáltatás irányítására.

3.2.

Informatikai szolgáltatásmenedzsment - ITIL (ITIL - az informatika-szolgáltatás
módszertana. http://www.itsmf.hu/documents/itil1attekintes_v3.1.pdf

A szolgáltatásmenedzsment három fő célkitűzése a következő:

• Az informatika szolgáltatását hozzá kell rendelni a jelen és jövő üzleti igényeihez és
felhasználóihoz.
• Javítani kell a nyújtott informatikaszolgáltatás minőségét.
• Csökkenteni kell a szolgáltatások hosszú távú költségét

Az ITIL filozófiája folyamatorientált megközelítést alkalmaz, amely méretezhető és alkalmazható
mind a kis, mind a nagy informatikai szervezetekre. A szolgáltatásmenedzsmentet szorosan
összefüggő, magasan integrált folyamatok rendszerének tekinti. Annak érdekében, hogy a
szolgáltatásmenedzsment megvalósíthassa fő célkitűzéseit, e folyamatoknak hatékonyan, hatásosan
és gazdaságosan kell használni az emberi erőforrásokat és a termékeket, miközben biztosítania kell
az üzleti folyamatokkal összehangolt, minőségi és innovatív informatikaszolgáltatást.

3.2.

Informatikai szolgáltatásmenedzsment - ITIL (ITIL - az informatika-szolgáltatás
módszertana. http://www.itsmf.hu/documents/itil1attekintes_v3.1.pdf

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment az összefoglaló neve azoknak a folyamatoknak és
eljárásoknak, amelyek egy szervezet üzleti, működési igényeit jó minőségben kielégítik és
támogatják.
Az ITIL a szolgáltatásmenedzsmenthez tartozó témaköröket két fő csoportba szervezte:
• Szolgáltatásbiztosítás
• Szolgáltatási szint menedzsment
• Rendelkezésreállás menedzsment
• Informatikaszolgáltatás-folytonosság menedzsment
• Kapacitásmenedzsment
• Informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása

• Szolgáltatástámogatás
•
•
•
•
•
•

Ügyfélszolgálat
Incidensmenedzsment
Problémamenedzsment
Változáskezelés
Konfigurációkezelés
Kiadáskezelés

3.2.

Informatikai szolgáltatásmenedzsment - ITIL (ITIL - az informatika-szolgáltatás
módszertana. http://www.itsmf.hu/documents/itil1attekintes_v3.1.pdf

• Szolgáltatásbiztosítás
• Szolgáltatási szint menedzsment
A szolgáltatási szint menedzsment az a folyamat, amely a szolgáltatási megállapodásban (SLA) dokumentált célokkal az
ügyfélnek nyújtott szolgáltatások szintjeit meghatározza, egyezteti, megállapodik róluk, majd implementálja, figyeli,
folyamatosan értékeli és menedzseli azokat.
• Rendelkezésreállás menedzsment
Ez az informatikaszolgáltatás tervezési, implementálási és irányítási folyamataiból áll a rendszerek elérhetőségének
magas szintjét biztosítandó, hogy kielégíthetőek legyenek a szervezet üzleti igényei. A rendelkezésreállás
menedzsmentje számos kulcsfontosságú elemből áll. Ezek:
•
•
•
•
•
•

Rendelkezésreállás
Megbízhatóság
Javíthatóság
Szervizelhetőség
Biztonság
Ellenállóképesség

• Informatikaszolgáltatás-folytonosság menedzsment
Az informatikaszolgáltatás-folytonosság kifejezést abban az értelemben használjuk, mint az üzletmenet-folytonosság
tervezésének az informatikára vonatkozó részét. Tartalmazza a katasztrófa-elhárítás és az informatika előre nem látható
helyreállítási tevékenységeit. Ezek a folyamatok határozzák meg a kockázatokat és a katasztrófákkal szembeni
sérülékenységet, és megfelelő intézkedéseket foganatosítanak az üzletmenet folytonosságának biztosítására.

3.2.

Informatikai szolgáltatásmenedzsment - ITIL (ITIL - az informatika-szolgáltatás
módszertana. http://www.itsmf.hu/documents/itil1attekintes_v3.1.pdf

• Szolgáltatásbiztosítás
• Kapacitásmenedzsment
Ez biztosítja, hogy a szervezet mindig megfelelő informatikai kapacitással rendelkezzen, ugyanakkor minimális legyen a
túlterhelés, illetve az alacsony kihasználtság. A nem kielégítő kapacitás rendszerint teljesítményproblémákat okoz, míg a
fölösleges megdrágítja a szolgáltatás költségeit. A fő területei az üzleti, a szolgáltatási és infrastruktúra kapacitáskezelés.
• Informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása
Minden olyan pénzügyi szemponttal foglalkozik, amely az informatikaszolgáltatás biztosításával és támogatásával
kapcsolatos.

• Szolgáltatástámogatás
• Ügyfélszolgálat
Az ügyfélszolgálat célja, hogy egyetlen központi kapcsolati pontot biztosítson az ügyfél és az informatikai
szolgáltatásmenedzsment között, kezelje az incidenseket és az igényeket, és kapcsolatot biztosítson a többi folyamathoz:
a változás-, probléma-, konfiguráció-, kiadás-, szolgáltatási szint és az informatikaszolgáltatás-folytonosság
menedzsmenthez. Eltérően a többi szakterülettől, amely folyamat, az ügyfélszolgálat egy funkció. Feladatai: • központi
hely legyen minden informatikai felhasználó számára • helyreállítani a szolgáltatást, amikor csak lehetséges • maximálni
a szolgáltatás rendelkezésreállását • minden incidens kezelése a lezárásig • legyen tisztában az üzleti követelményekkel
és az üzletmenetre gyakorolt hatással.

3.2.

Informatikai szolgáltatásmenedzsment - ITIL (ITIL - az informatika-szolgáltatás
módszertana. http://www.itsmf.hu/documents/itil1attekintes_v3.1.pdf

• Szolgáltatástámogatás
• Incidensmenedzsment
Az incidensmenedzsment elsődleges célja zavar esetén a normál szolgáltatási feltételek visszaállítása, amilyen gyorsan
az lehetséges, minimalizálva a üzleti tevékenységre gyakorolt káros hatását, így biztosítva a szolgáltatás minőségének
lehetséges legjobb színvonalát. Tevékenységei a következők: • az incidens detektálása és naplózása • osztályozás és
kezdeti támogatás • hibakeresés és diagnózis • megoldás és helyreállítás • az incidens lezárása • az incidens birtoklása
(gazdaszerep), megfigyelés, nyomkövetés és kommunikáció.
• Problémamenedzsment
A problémamenedsment célja az informatikai infrastruktúrán belüli hibák által okozott incidensek és problémák üzleti
tevékenységre gyakorolt káros hatásának a minimalizálása, és az ezekhez a hibákhoz tartozó incidensek ismételt
előfordulásának a megakadályozása. Ennek a célnak az eléréséhez a problémakezelés az incidensek kiváltó okát keresi,
és kezdeményezi azokat a tevékenységeket, amelyek az így kialakult helyzet javítását, helyreállítását eredményezik,
illetve megelőzik annak jövőbeni ismételt előfordulását.
• Változáskezelés
A változás az a folyamat, amikor az egyik definiált állapotból a másik definiált állapotba mozdulunk el. A változáskezelés
célja, hogy minden változás gyors és hatékony kezelésére szabványos módszerek és eljárások használatát biztosítsa
annak érdekében, hogy a változással összefüggő incidensek szolgáltatás minőségre gyakorolt hatását minimalizálja, és
következésképpen javítsa a szervezet napi működését.
• Konfigurációkezelés
• Kiadáskezelés
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Informatikai szolgáltatásmenedzsment - ITIL (ITIL - az informatika-szolgáltatás
módszertana. http://www.itsmf.hu/documents/itil1attekintes_v3.1.pdf

• Szolgáltatástámogatás
• Konfigurációkezelés
A konfigurációkezelés annak a folyamatnak a neve, amely magában foglalja minden informatikai komponens
azonosítását, rögzítését és jelentését, beleértve azok verzióját, alkotó részeit és kapcsolatait. A konfigurációs elemekre
(CI) vonatkozó információkat a konfigurációkezelő adatbázisban (CMDB) tárolja, amelyet a szolgáltatásmenedzsment
minden folyamata használ.
• Kiadáskezelés
A kiadás az informatikaszolgáltatás jóváhagyott változásainak halmazát írja le. A kiadáskezelés végzi a hardver és
szoftver ütemezését, tervezését, építését, konfigurálását és tesztelését, hogy a kiadás komponensek egy készletét hozza
létre a működő környezet számára. Tevékenységei ugyancsak lefedik egy kiadás több ügyfél és több helyszín számára
történő tervezését, előkészítését és ütemezését.
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A szolgáltatásmenedzsment bevezetésének okai
Okok, amelyek meghatározzák a magas színvonalú informatikaszolgáltatás iránti igényt:
• A szervezetek egyre nagyobb mértében válnak függővé az informatikaszolgáltatástól

• A hibák észlelhetőségének magasabb foka
• A felhasználói igények pontosodása, konkrétabbá válása
• Az infrastruktúra komplexitásának (bonyolultságának) növekedése

• Az informatikaszolgáltatás költségterhei
• Az ügyfelekért folytatott verseny

Szolgáltatási kultúra létrehozására van szükség az informatikai szolgáltató szervezet területén. Ennek
tartalmazni kell:
• Annak felismerését, hogy az informatikai szervezet azért van, hogy az adott szervezet üzleti céljait támogassa

• Egy szervezeti küldetést (missziót), hogy a megállapodás szerinti minimális szolgáltatási szintet (vagy annál magasabbat) biztosítsa
• Az ügyfél perspektívájának a megértése • Hajlandóság annak a plusz-lépésnek a megtételére, hogy kielégítse az ügyfél
szükségleteit

• A felső-vezetés támogatása
• Annak a megértése, hogy miért nyújtják az informatikaszolgáltatást és a nem kielégítő szolgáltatás hatásának ismerete
• Világos és mérhető célok, amelyek alapján a javítás iránya meghatározható.
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LEAN vállalatszervezési rendszer
Célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait.

A lean filozófia alapelvei:
• az ember tisztelete
• a veszteségek, azaz az értéket nem teremtő lépések eltávolítása minden folyamatból, tevékenységből.
A lean vállalat a tevékenységeit elsősorban az alapján alakítja ki, hogy a vevő számára mi az érték. Ami a vevő
számára nem teremt értéket, amiért a vevő nem fizet, azt a lean veszteségnek (pazarlásnak) tekinti, és a
munkafolyamatok hatékonyságát ezeknek a veszteségeknek a megelőzésével, megszüntetésével vagy
minimálisra csökkentésével növeli. A vevő nemcsak a vállalat vásárlóit, megrendelőit jelenti (külső vevők),
hanem a vállalaton belül egy olyan másik osztály, részleg munkatársait is (belső vevők), aki az egy másik osztály
vagy részleg által előállított termékekkel, szolgáltatásokkal tovább foglalkoznak, mielőtt azok a külső vevőkhöz
érnek.
A lean filozófiának a Toyota Motor Corporation Toyota Termelési Rendszere (TPS, Toyota Production System)
képezi az alapját. A TPS az 1950-es években született, Taylor, Gilbreth, Smiles, Miles és Gantt munkássága és a
Ford addig elért eredményei nyomán.
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Toyota Production System https://2.bp.blogspot.com/_j2JlBvjyj10/R2ikk36w0UI/AAAAAAAAAA8/g3AwPNhXO28/s320/tps+House.jpg
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Toyota Production System
• JIT: Just In Time: Gyártásszervezési és készletgazdálkodási leltárstratégia.
• Jidoka: „intelligens automatizáció”. Felügyeleti funkciókat lát el. Ha egy
abnormális helyzet lép fel, akkor a gép megáll, és a munkás megállítja a
gyártósort. Megelőzi, hogy hibás termékeket gyártsanak és megszünteti a
túltermelést. Emellett ráirányítja a figyelmet a probléma megértésére, így
biztosítja, hogy az többet ne forduljon elő
• Heijunka: a termelési mennyiség kiegyenlítése = időegységenként ugyanannyit
gyártunk. Minden típusból, minél kisebb időegységenként a vevők átlagos
igényének megfelelő mennyiséget gyártjuk.
• Kaizen: japán szó, jelentése: változtatás (kai) a jó (zen) irányába. Az élet minden
területén, ahol emberek tevékenykednek, meg lehet valósítani, azaz mindig jobbá
és jobbá lehet tenni bármilyen tevékenységet és így annak eredményét.

3.2.

Six Sigma módszer- strukturált problémamegoldó és folyamatfejlesztő
eljárás
A Six Sigma módszer egy strukturált problémamegoldó és folyamatfejlesztő eljárás. Célja az üzleti kulcsfolyamatokban
előforduló hibák számának nullára csökkentése, és azok kimenetét jelentő termékekben, szolgáltatásokban megjelenő
ingadozás minimalizálása. A módszer 5 lépésből áll, amelyek a definiálás, mérés, analízis, fejlesztés és kontroll. E szavak angol
megfelelőinek kezdőbetűiből áll elő az ismert DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) rövidítés.
Definiálás:
A folyamatfejlesztő csapat azonosítja a folyamat kereteit, „vevőit”, „szállítóit”. Definiálásra kerül a probléma, illetve a cél
kvantitatív módon, mérőszámokkal kifejezve.
Mérés:
A folyamat inputjainak és outputjainak részletes feltérképezésével és analízisével kezdődik. A folyamatot jellemző kulcs
mutatók mérőrendszerének analízisét követően pedig kezdődhet a tényleges adatgyűjtés, elemzés.
Elemzés:
Az összegyűjtött adatok elemzését, ismeretek, információk kinyerését foglalja magában. Hipotézisek megfogalmazását,
megerősítését, illetve elvetését, hogy a probléma fundamentumait, azaz gyökérokait feltárjuk.
Fejlesztés:
Az előző 3 lépés során azonosításra került gyökérokokra (root cause) vonatkozóan próba-jelleggel fejlesztést eszközöl a
problémamegoldó csapat, s annak hatásait vizsgálja statisztikai módszerekkel. Terv készül a fejlesztések lemásolására hasonló
területekre, hogy az elért eredményekből származó megtakarítás maximalizálva legyen.
Ellenőrzés:
A folyamat stabilizálásáról szól, amennyiben az az elvárt követelményeknek megfelelően teljesít. Ezt az utolsó lépést
fenntartás fázisának is nevezzük
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Six Sigma módszer- strukturált problémamegoldó és folyamatfejlesztő
eljárás. https://www.sixsigma-institute.org/images/six_sigma_DMAIC_methodology.jpg
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Változáskezelés
Mint bármely változással kapcsolatban, a folyamatok fejlesztésével kapcsolatban is
az elején fel kell készülni bizonyos mértékű bizalmatlanságra és ellenállásra. A
folyamatok felmérése, elemzése, a meglévő munkájuk mellett többlet terhet ró a
folyamatban résztvevőkre, és kialakulhat egy félelem, hogy a folyamatok
megváltoztatásával bizonyos szereplők hátrányosabb helyzetbe kerülhetnek.
Ezért fontos, hogy
• A folyamatfejlesztési projektek elején megfelelően kommunikáljunk.
• Ne a változásra való kényszert tudatosítsuk, hanem a változás várható előnyeit
ismertessük.
• Biztosítsuk a felső vezetés aktív részvételét és elkötelezett támogatását.
• Olyan problémák megoldására koncentráljunk, amelyek a folyamat lényeges
érintettjei számára fontosak, ezért a fejlesztési fókuszok meghatározásánál
célszerű egy stakeholder elemzést és egy várható hatás-elemzést végezni.
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Változáskezelés - Buono - Kerber- féle kérdőív
(Rátkai-Füzesi Adrien: Változásmenedzsment a közintézményekben, non-profit szervezetekben. Budapest 2017.)

Kerber és Buono által összeállított kérdőív a szervezetek változtatási képességének felmérésében és
meghatározásában nyújt segítséget. 36 állítást kell minősíteniük a megkérdezetteknek annak
alapján, hogy mennyire tartják jellemzőnek a saját szervezetükre vonatkoztatva a kérdésben
leírtakat.

1.

Különös súlyt helyezünk a szervezeti tanulásra és az információk megosztására.

2.

Olyan megbeszéléseket tartunk az összes funkcionális egységben, ahol az új üzleti lehetőségek azonosítására és kritikus értékelésére összpontosítunk.

3.

Közösen használható, szervezeti szintű keretet adunk a változásokról való gondolkodásnak és eszmecserének.

4.

A szervezet minden tagja számára jól érthető, tartósan érvényes, közös célt beszélünk meg.

5.

Szervezetünk változtatási kapacitásának növelése érdekében a célhoz kijelölünk és felelőssé teszünk egy „tulajdonost”.

6.

Alkalmazottjainkat részben az alapján választjuk ki, bocsátjuk el, értékeljük és jutalmazzuk, hogy mennyire képesek boldogulni a változásokkal.

7.

A szervezet minden tagját arra biztatjuk, hogy tegyen föl kérdéseket és beszéljen őszintén, főleg, ha valamilyen problémát vagy akadályt észlelnek.

8.

Az új ötletekkel alacsony költségű kísérleteket végzünk.

9.

Szervezetünk tagjai értik, hogy a változtatásnak többfajta megközelítése is van, és hogy mikor melyik alkalmas.
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10. A szervezet minden tagját arra biztatjuk, hogy a gyors stratégiaváltások érdekében gondolkodjon dinamikusan és szisztematikusan.
11. Erőforrásokat szánunk a külső környezet pásztázására, új ötleteket keresve vállalatunk számára.

12. A lehető legváltozatosabb összetételű csapatokat állítjuk össze, biztatva az innovációt és a kreativitást.
13. Mindenkit arra biztatunk, hogy fogadja nyitottan és értékelje az eltérő nézőpontokat.
14. Elismerjük és jutalmazzuk azokat, akik támogatják, biztatják és vezetik a szervezeti változásokkal kapcsolatos tapasztalatok
szerzését és megosztását.
15. Gondot fordítunk rá, hogy komoly szakértelmet fejlesszünk ki a szervezeti változtatások megvalósításában.

16. Alaposan megvizsgáljuk a jövő piacait, versenytársait és üzleti lehetőségeit.
17. Arra biztatjuk alkalmazottjainkat, hogy legyen jó sok külső kapcsolatuk, főleg a vevőinkkel.
18. Fejlesztjük, jutalmazzuk és előléptetjük azokat a munkásfőnököket és menedzsereket, akik lehetővé teszik a változásokat.
19. Támogatjuk azokat az embereket, akik vállalják a kockázatot, és innovatív elképzeléseket alkalmaznak.
20. Olyan képlékeny szervezeti struktúrát tartunk fenn, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén gyorsan új csoportokat
alakíthassunk.
21. A változásra személyesen felkészítő (coaching) és tanácsadó szolgáltatásokat nyújtunk az embereinknek és a részlegeinknek.
22. Mostani döntéseinkben figyelembe vesszük a jövő forgatókönyveit.
23. Minden szervezeti változtatáshoz kinevezünk egy elkötelezett védnököt.
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24. Keményen dolgozunk azért, hogy növeljük szervezetünk vezetőinek személyes hitelességét.
25. A tanulás érdekében toleráljuk a hibázást.

26. Rendszereket és folyamatokat hozunk létre a tudás, az információ és a tapasztalatok megosztásának elősegítésére a szervezeti
határvonalakon át.
27. Biztatjuk a változtatási ügynökök hálózatának létrehozását, hogy megoszthassák a szervezeti változtatásokkal kapcsolatos legjobb
gyakorlatokat és módszereket, és közösen kutassák azokat.
28. Gondot fordítunk rá, hogy mindenkori kompetitív előnyeink szakadatlan időbeli láncolattá fölfűzve kövessék egymást.
29. Elegendő erőforrást szánunk a kulcsfontosságú változtatási projektekre, hogy nagyon jól látható, nyilvános sikerekké válhassanak.
30. Meghallgatjuk, biztatjuk és jutalmazzuk a saját útjukat járókat és az úttörőket.
31. Értékeljük a konfliktusokat, és a megértés és a kreativitás szolgálatába állítjuk őket.
32. Gyorsan reagálva proaktív tréninget és oktatást tartunk specifikus szervezeti változtatások megalapozására.
33. Fontos szervezeti változtatásokat után beszámoltatjuk az embereket a tapasztalataikról azzal a céllal, hogy tanuljunk belőlük.

34. Változásbarát identitást alakítunk ki és kommunikálunk mind a szervezeten belül az alkalmazottjainknak, mind pedig azon kívül a
vevőinknek és a partnereinknek.
35. Megóvjuk az áttörést hozógondolatokat, a hozzájuk rendelt erőforrásokkal és emberekkel együtt.

36. A bizalom, becsület és átláthatóság légkörét teremtjük meg.
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Kiértékelés
Kérdések:
A változtatási kapacitás melyik dimenziójának
pontszáma a legmagasabb? Miért?
A változtatási kapacitás melyik dimenziójának
pontszáma a legalacsonyabb? Miért?
A változtatási kapacitás melyik dimenziójának
fejlesztését tartja a legfontosabbnak?
Konkrétan mit lehetne tenni a változtatási
kapacitás fejlesztéséért ebben a
dimenzióban?

3.3.

Folyamatmodellezés
Miért jó, ha folyamat-modelleket készítünk?
Dokumentációs /specifikációs célzattal
Egységes nyelvezet a felhasználók között
Elemzési lehetőségek, pl. szimuláció
Kódgenerálás/rendszerintegráció alapja lehet

IT folyamatmodellezési eszközök (IT PROCESS MODELING TOOLS):
Microsoft Visio
ARIS Architect & Designer
Microsoft Word, Excel, PowerPoint

4. E-marketing

A kép forrása: https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-hu/course/become-searchable-online

4.

4.

4.

Köszönöm a figyelmet!

"A tananyag elkészítését az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

