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1. A projekt

Minden munka projekt is egyben, ha

 határozott eredménye van,
 erőforrásokon alapszik (emberi és általában más erőforrásokon is) és
 időkeretek korlátozzák.

A projektek lényege egy kitűzött cél megvalósítása – legyen az egy építkezés vagy valamilyen előnyös 
változás  bevezetése,  mint  például  a  munkafolyamatok  optimalizálása.  A  projektek  alapelvei  nem 
különböznek attól, hogy a projekt mekkora, milyen méretű.

Az  idő,  a  költség és  a  minőség az  a  három tényező,  amely  minden projektben megtalálható, 
jóllehet fontossági sorrendjük esetenként változik. A körülmények hatására előfordulhat, hogy a fenti 
tényezők  közül  valamelyiket  kulcsfontosságúnak  kiáltják  ki,  ám  a  gyakorlatban  mindhármat  az 
ellenőrzésünk alatt kell tartani ahhoz, hogy a projektünk valóban sikeres legyen.

Például egy-egy rendezvény megtervezésekor általában az idő a legfontosabb tényező. Néhány projekt 
viszont  azt  követeli  meg,  hogy  az  eredmény  kivételes  minőségű  legyen,  még akkor  is,  ha  ezzel  
meghosszabbodik a kivitelezéshez szükséges idő és megnőnek a költségek – ilyen lehet egy mérnöki  
vagy orvosi projekt. A legtöbb kereskedelmi projektben kulcsfontosságú szerepet játszik a költség – 
különösen, ha az ügyféllel már megegyeztünk a díjazásról és az árakról.

Akár jelképesen, akár konkrétan vesszük, 
a projektek alapvető tulajdonságainak 

háromszöge lehet az idő, a költségek 
és a minőség három alapvető tényezője. 

Törekedjünk a tényezők mindegyikének 
szem előtt tartására, amennyiben projekt

feladatunk van!

Szükségem van a képességeim fejlesztésére? Válaszoljak az alábbi kérdésekre!

Az elkövetkezendő időszakban (hónap, félév, év) szeretnék bizonyos dolgokat elérni. Igen? ð
Munkám során nagyszabású és rendkívül összetett feladatokkal kell megbirkóznom. Igen? ð
Vannak dolgok, amelyek a hatékonyság érdekében változtatásra szorulnak. 
Igen? ð
A munkahelyen vagy otthon vezetői magatartást várnak el tőlem az emberek. Igen? ð
Nehezen tudom a gondolataimat tettekké alakítani.

Igen? ð
Céljaim megvalósításához mások együttműködése szükséges.
Igen? ð
Rendszeresen részt veszek olyan megbeszéléseken, ahol az emberek azt taglalják,
miért nem sikerült teljesíteniük a feladatokat, és közben irreális ígéreteket tesznek
a jövőre nézve.

Igen? ð

Ha a válaszok között találunk „igen”-t is, akkor hasznunkra válhat a menedzseri 
képességeink csiszolása. Jó gyakorlást és sikeres alkalmazást!
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Bár a projektmenedzsmentet leginkább az üzleti környezetben szokás tanulmányozni, ez ennél sokkal 
általánosabb jelenség. Mivel a projektek lényege valamilyen előnyös változtatás végrehajtása, az élet 
minden területén találkozhatunk vele.  Sport  rendezvényeken, kulturális  programokon,  jótékonysági 
célú alapítványi munkáknál, a politikában, a mérnöki kutatások és fejlesztések terén vagy akár otthon.

Ma  már  léteznek  projektközpontú szerveződések is.  Korunk  globális  gazdaságában  egyre 
nagyobb szerephez jut a verseny, illetve a versenyben való helytállás. Egyre inkább csakis azok a  
cégek  fejlődhetnek  tovább,  amelyek  képesek  felismerni  ügyfeleik  igényeit,  és  vannak  olyan 
rugalmasak, hogy ezeket kimerítően, gyorsan és gazdaságosan elégítsék ki. A szolgáltatóiparban – 
különösen a nagy kreativitást  igénylő helyeken,  például  a  tervező  és reklámcégek esetében – az 
ódivatú, hierarchikus vezetési szerkezetet egy sokkal alkalmazkodóbb rendszerrel cserélték fel, hiszen 
a projektekben dolgozó csapatok munkáját csak így lehet összehangolni az ügyfél igényeivel. 

Sokaknak  a  mindennapos  teendők  mellett  projektmenedzsmenttel  is  kell  foglalkozniuk,  és  ilyen 
körülmények  között  nehéz  feladatnak  bizonyul  a  fontossági  sorrend megállapítása,  különösen,  ha 
naponta merülnek fel újabb és újabb halaszthatatlan problémák.

Munka közben mindenki találkozik közvetlen reakciót és gondos tervezést igénylő, azaz  reaktív és 
proaktív teendőkkel.  Az  alábbi  ábra  bemutatja  tevékenységeink  különféle  kategóriáit,  továbbá 
illusztrálja  a  fontosság  és  sürgősség  viszonyát  is.  A  hatékony menedzsment lényege az 
egyensúlyteremtés.  Bár  a  projektek  esetében  valamiképpen  mindegyik  tényező  szerephez  jut, 
összességében mégis leginkább nagyon fontos, de kevésbé sürgős feladatoknak tekinthetők. A nagyon 
fontos  és  nagyon  sürgős  teendők  ideiglenesen  háttérbe  szorítják  őket,  azt  azonban  nem szabad 
hagynunk,  hogy  a  figyelemelterelő  tennivalók  (például  a  kevésbé  fontos  telefonhívások) 
megzavarjanak és „feljöjjenek” a második helyre.

   válsághelyzet               fejlesztési
 vagy vissza nem             feladatok
    térő alkalom             (projektek)

      figyelem-                   háttér-
      elterelés                  feladatok

FONTOS

SÜRGŐS

REAKTÍV PROAKTÍV

Nagyon 

Kevésbé 

Nagyon Kevésbé 
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2. A projektek menete és a tervezés fontossága

Ha belevágunk egy projektbe, mindenképp nagy előrelátásra, tervezésre van szükség ahhoz, hogy a 
feladat ne maradjon huzamosabb ideig a fontossági sorrend végén. Az alábbi ötletek ehhez nyújtanak 
segítséget. 

 Csakis akkor vállaljunk el egy projektet, ha siker érdekében hajlandók vagyunk áldozatokra is!
 Szakítsunk időt arra, hogy kijelöljük a teendőket, valamint az azokhoz szükséges időt!
 Reálisan becsüljük fel, hogy a ránk váró munka milyen mértékben reaktív, és ehhez mennyi idő 

szükséges!
 Időbeosztásunkat úgy alakítsuk ki, hogy rendszeresen foglalkozhassunk a projekttel!
 Kérjük menedzsereink és kollégáink segítségét is!
 Kérjünk  meg  valakit,  hogy  a  projekt  során  tanácsaival  segítse  a  célok  meghatározását,  a 

problémák megoldását és a munka menetének ellenőrzését!

Milyen a projekt menete? A projekt menedzsment alapjában véve tevékenységek logikai láncolatát 
jelenti. A lépések sorrendje az alábbi.

1. Meghatározás.  Mit akarunk elérni? Mikorra és természetesen milyen feltételek mellett? Ezt 
akár a projekt feltérképezésének is nevezhetjük. Ebben a fázisban döntünk az idő, a költség és 
a minőség viszonylagos fontosságáról is.  

2. Tervezés.  A  legtöbb  projekt  szépszámú  feladatot  ölel  fel,  de  gondos  tervezéssel  előre 
biztosíthatjuk, hogy mindvégig pontos képünk legyen a teendőkről és azok ideális sorrendjéről. 
A tervezéssel biztosíthatjuk a már definiált projekt kivitelezhetőségét is. Esetenként persze meg 
kell ismételnünk az előző fázis lépéseit, ám egy pontos tervvel csak világosabbá válik, hogy az 
adott idő alatt és a rendelkezésre álló feltételek mellett mi valósítható meg.

3. Kivitelezés. Elkezdjük a cél megvalósítását. Ebben a folyamatban lehetőséget kell teremtenünk 
arra  is,  hogy  ellenőrizzük  a  munka  előrehaladását,  és  szükség  esetén  változtatásokat 
eszközöljünk a terven. Ebben a fázisban különösen fontos szerephez jut a kommunikáció és az 
emberek hatékony irányítása.

4. Átadás.  A projekt eredményeit  át  kell  adnunk azoknak,  akik  használni  fogják.  Ez általában 
magatartásbeli változások esedékességére is rámutat, és egyúttal a képességek fejlesztését is 
maga után vonhatja.

5. Értékelés.  A  projektek  kitűnő  alkalmat  nyújtanak  a  csoportos  és  az  egyéni  fejlődésre. 
Mindebből  úgy  profitálhatunk  a  legjobban,  ha  elemezzük  az  elvégzett  munkát,  és  miután 
kiegyensúlyozott képet alkottunk a tanultakról, azokat a jövőben is alkalmazzuk.

Önértékelési gyakorlat

Írja össze egy átlagos munkanapjának teendőit, megjelölve a feladatokhoz szükséges időtartamot 
is!
Másolja le az előző táblázatot, és sürgősség, valamint fontosság szerint csoportosítsa teendőit a 
mezőkbe!
Számolja ki, hogy idejének hány százalékát foglalja le egy-egy mező!
A nagyon sürgős mezőkbe osztott teendők időszázalékait adja össze! Az eredmény adja az Ön 
„reaktivitási hányadosát”.

Bizonyos munkák – például egy telefonos ügyfélszolgálat – eleve, természetüknél fogva több 
közvetlen reakciót igényelnek, azaz reaktívabbak. Reaktivitási hányadosunk kiszámítása azért is 
lényeges, mert segítségével ésszerűen becsülhetjük fel a proaktív teendőkhöz, vagyis a 
tervezéshez szükséges időt. Ha például a munkánk 75%-a reaktív, akkor egy kétórás előkészítést 
igénylő feladatot nyolc óra végezhetjük el.
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3. Projekt szerepek és szereplők

Amikor felkérnek minket egy projekt vezetésére, a legfőbb feladatunk minden bizonnyal az lesz, hogy 
a csapat  munkáját  koordináljuk.  Pontosan  meg kell  határoznunk,  hogy milyen szerepet  tölt  be  a 
projekt  kivitelezésében,  és  mennyire  érdekelt  a  sikerben.  Akit  tehát  a  projekt  folyamata  vagy 
kimenetele valamiképpen befolyásol, azt érintettnek tekintjük. Ez lehet pozitív, negatív vagy éppen 
semleges értelmű is.

Olykor  egy  ember  több  szerepet  is  betölthet.  A  kapcsolatok  közül  a  legfontosabbnak  a 
projektszponzor, az ügyfél/végfelhasználó és a projektmenedzser közti viszony tekinthető, így ha a 
három fél között nincs hatékony kommunikáció, jelentősen megnő a projekt sikertelenségének esélye.

A  projekt szponzora a projekt kivitelezéséért felel. Ő nyilvánítja sikeresnek vagy sikertelennek az 
elvégzett feladatot, és az eredményes munkához szükséges források felett is ő rendelkezik. A szponzor 
feladata  a  projekt  képviselete  az  érintettek  körében,  továbbá,  hogy  segítse,  irányítsa  a 
projektmenedzser és a csapat munkáját. A szponzor a projekt mind négy fázisában szerephez jut, de 
különösen az alábbiak hárulnak rá.

A projektben érintettek

Projektszponzor 

Projektmenedzser

Ügyfél/végfelhasználó
„Láthatatlan 

csapat”

ProjektkoordinátorMinőségi garancia

A projekten dolgozó csapat

Technikai 
szakemberek

Belső csapat

Külső csapat
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A szponzor kiemelten fontos feladatai:
 a részletek egyeztetése, a projektet meghatározó dokumentumok elfogadása;
 a kezdeti tervek ellenőrzése;
 a krízishelyzet meghatározása;
 a kivitelezés fázisában a munka menetének rendszeres ellenőrzése;
 a projekten történő változások engedélyezése a megvalósítás során;
 a minőségi ellenőrzés irányítása, felügyelete;
 az eredmények átadásához szükséges engedély megadása;
 az elvégzett projekt értékelésének irányítása.

Világosan  kell  látnunk,  hogy  a  szponzor  az  egyetlen,  aki  lezárhatja  a  projektet!  Amennyiben  a 
projektmenedzser választhatja meg a szponzort,  két fontos szempontot kell  figyelembe vennie: az 
elérhetőséget és a hatáskört. Az ideális szponzorral  bármikor fel lehet venni a kapcsolatot, és van 
ideje a projekt előmenetelével foglalkozni. Másfelől minél nagyobb hatalommal rendelkezik a szponzor, 
annál kisebb ellenállással kell a projektünknek megbirkózni.

E két tényező általában komplementer, vagyis a magasabb pozíciójú szponzorok túl elfoglaltak ahhoz, 
hogy  a  projekt  alakulását  közelebbről  is  figyelemmel  kísérjék.  Noha a  kevésbé  magas  beosztású 
szponzoroknak általában több idejük van, nincs akkora hatáskörük, hogy az érintettek széles csoportja 
komolyan tudja venni.

A projektmenedzser felel a projekt hatékony működéséért. A kommunikációs ábra középpontjában 
ő áll, és a projekt sikere legfőképpen az ő hozzáértésétől és lelkesedésétől függ. Ideális esetben a  
projektmenedzsert  már  a  „feltérképezés”  fázisába  is  bevonják,  és  az  ügyfelekkel,  valamint  a 
végfelhasználókkal is neki van alkalma találkozni.

A projektmenedzser feladatai, amiért felel:
 a projekt terveinek előkészítése;
 ütőképes csapat összeállítása;
 a csapattagok motiválása;
 a szerepek és a célok kijelölése;
 ellenőrzési pontok és határkövek megállapítása;
 a tervezett és a ténylegesen végrehajtott munka összehasonlítása;
 a szponzor folyamatos és kielégítő informálása;
 jelentések készítése a munka menetéről;
 a zökkenőmentes információáramlás biztosítása a projekt hierarchiáján belül;
 a projekt szükségleteinek ismertetése az érintettekkel;
 az eredeti feltételekben bekövetkező változtatások hiánytalan dokumentálása;
 a fejlődés rendszeres áttekintése.
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A projektmenedzsment nyolc paradoxonja

Abszolút ego 
Biztosan tudja, hogy képességei, jogai folytán 
követeléseket támaszthat másokkal szemben.

Zéró ego 
Nem használja ki a pozícióját – született 
„beosztott vezető”.

Autokrata
Szükség esetén határozott, és nem tűr 
ellentmondást.

Követ
Önálló kezdeményezésre ösztönzi a 
csapattagokat.

Vezető
Hosszú távú elképzelései vannak, és lelkesíti a 
csapatát.

Menedzser
A konkrét kivitelezést menedzseli.

A bizonytalanság ismerője
A projekteket rengeteg bizonytalan tényező veszi 
körül. A túlzott aggályoskodás tehetetlenséget 
eredményez.

A szabatosság megszállottja
Némely dolgok nagy precizitást igényelnek, és a 
projektmenedzsernek ehhez jó orra van.

Négyszemközt rendkívül kommunikatív
A szemtől szemben történő eligazítás során 
kellően magabiztos, meggyőző és bizalmat 
ébreszt.

Írásban kiválóan kommunikál
Kellő fegyelemmel rendelkezik az írásos 
rögzítéshez, és  papírmunkát naprakészen 
elvégzi.

Az összetettség mestere
Általában úgy gondolja, hogy nem a legrövidebb 
út a legjobb.

Az egyszerűsítés mestere
Szerinte a világos szabályokat könnyebb 
megtartani, és inkább az egyszerű megoldások 
működnek.

Nagy rálátása van
A projekt tágabb (politikai, gazdasági és üzleti) 
környezetét is figyelembe veszi.

A részletek ismerője
Az apróbb, de lényeges tényezők sem kerülik el a 
figyelmét, hiszen ezen is múlhat egy projekt 
sikere.

Türelmetlen
Egy projektmenedzsernek gyakran korteskednie 
is kell az ellenállás megtörése és a siker 
érdekében.

Türelmes
Néha a figyelmes hallgatás hatékonyabb a 
beszédnél. A szükségtelen felügyelet csak lassítja 
a munkát.

Tom Peters amerikai menedzsment szakértő szerint egy jó projektmenedzser nyolc ellentmondással 
küzd. Az igazán sikeres menedzsernek meg kell találnia az egyensúlyt a fenti két oszlop ellentétes 
tulajdonságai között.

Mivel  projektünk  terméke  végül  is  az  ügyfelekhez  jut  el,  a  munka  kezdetén,  vagyis  még  a 
meghatározás  fázisában  értekeznünk  kell  az  érintettek  ezen csoportjával.  Világos,  hogy  mindig  a 
végfelhasználó szükségletei határozzák meg, pontosan mit is kell a projektnek felölelnie.

A  „megfoghatatlan  végfelhasználó”  problémájáról  akkor  beszélhetünk,  ha  az  ügyfél  és  a 
végfelhasználó nem ugyanaz. Ha például új utat építünk, a helyi hatóságot, nem pedig az utat majdan 
használó  autóst  tekintjük  ügyfélnek.  Általában  véve  leszögezhetjük,  hogy  ha  a  végfelhasználót 
kielégítjük, az ügyfelünk is elégedett lesz.

A projekt előtt szükségesnek bizonyulhat a piackutatás, és tervünk érzékeltetése érdekében ajánlatos 
a prototípus elkészítése. Tanácsos továbbá, hogy a projektmenedzser folyamatosan tájékoztassa az 
ügyfeleket és a végfelhasználókat a munka alakulásáról.  A projekt utolsó fázisában ez akár azt is 
jelentheti, hogy segítséget nyújt a szükséges új készségek elsajátításához.

Előfordulhat, hogy egy projektnek több, különböző végfelhasználója van. Egy projektmenedzsernek 
pontosan ismernie kell ezeket a csoportokat, és ennek megfelelően kell irányítani a kommunikációt.
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A projekten dolgozó csapatunkat a tervezett projekt jellegét és összefüggéseit figyelembe véve 
kell összeállítani. Általában az alábbi három alcsoporttal találkozunk:
 technikai szakemberek,
 külső csapat,
 belső csapat, és ne feledjük, hogy ezek a csoportok különböző menedzsmentet igényelnek!

Technikai szakemberek. Általában tanácsadóként, szakértőként alkalmazzák azokat a csapattagokat, 
akik  valamilyen  speciális  szakmai  tudással  rendelkeznek.  Ez  többnyire  költséges  és  időben  is  
meglehetősen korlátozott  megoldás.  Ezért  vagy nagyon pontosan körülhatárolt  feladattal  kell  őket 
ellát, vagy általánosságban kell megbízni őket a munka menetének ellenőrzésével és a tanácsadással.

A külső csapat. Előfordulhat, hogy a projekt bizonyos feladataival más cégeket is megbízhatunk. Ez 
esetben  azonban  kívánatos  lehet  a  költségeket,  az  időbeosztást  és  a  feladatokat  hivatalosan  is 
tisztázni.  Ha  azonban  a  megállapodást  nem  jól  kötöttük  meg,  a  korrekció  később  szerfelett 
időigényesnek és költségesnek bizonyulhat.

Belső csapat. A belső csapat tagjai általában cégünk, sőt osztályunk alkalmazottjai, ezért a feladatok 
kiosztásakor kevésbé hivatalos hangot is megüthetünk. Vigyáznunk kell azonban, nehogy a formalitás 
mellőzésével egyúttal  a gondos megfogalmazást hanyagoljuk, hiszen a munkatársainknak pontosan 
tudniuk kell, mit is várunk el tőlük. Ez különösen fontossá válik, ha idősebb csapattagokról van szó.  
Gyakran a belső csapatot a legnehezebb menedzselni, mivel a tagjai mással vannak elfoglalva, és a 
projektünkben való  részvételt  némiképp szívességnek tekintik.  Ugyanakkor  nagy előny,  hogy nem 
terhelik  meg  a  költségvetést,  és  a  projektmenedzser  is  közelebbről  ismerheti  a  csapattagok 
képességeit. 

Amikor  elgondolkodunk  a  csapattagokról,  és  fontolgatni  kezdjük,  hogy  a  munkát  külsős  csapat 
végezze el, a következő kérdéseket tegyük fel:
 Szükséges-e, hogy az adott személy tudása állandóan elérhető legyen?
 Vajon a projekt minden fázisában szükség van rá?
 A cégünk kellőképpen felkészült szakmailag a feladat elvégzésére?
 A jelöltünk nincs már más feladatokkal túlterhelve?

Egyéb szerepek. Számos cég olyan minőségi biztosítékokkal dolgozik, amelyek megkövetelik, hogy a 
projektekkel előírásszerűen haladjanak. Általában egy külön csapat (minőség ellenőrzés) az, amely 
ellenőrzi a munkát – adott időpontban –, ám ha nem áll ilyen csapat a rendelkezésünkre, ez is a 
projektmenedzser feladatává válik. Nagyobb projekteknél szükség lehet egy  koordinátorra,  aki  a 
projektmenedzsert  kisegítve  az  irányításért  felel.  Kisebb  munkák  esetén  azonban  a  koordinálás 
továbbra is a projektmenedzser teendője marad. A láthatatlan csapat olyan tényezőket foglal össze, 
amelyek valamiképpen – általában negatívan – hatnak a projektünk lefolyására. Néhány projektnél 
ezek a „láthatatlan” tényezők igenis befolyásolják a terveink alakulását. Egy útépítési projekt esetén 
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például  a  tervek  elkészítésekor  figyelembe  kell  vennünk  az  időjárást  és  az  iskolai  szüneteket.  
Mindkettő tényező tipikusan „láthatatlan csapattag”.
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4. Projekt adatlap

1. Pillanatnyilag milyen projektekben veszek részt?

2. Mik a projekt idő / költség / minőség korlátai?

Idő: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Költség: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Minőség: …………………………………………………………………………………………………………………………….

3. A munkaidőm hány százalékát kötik le a reaktív feladatok?

……………………………… %

4. A fennmaradó időből (proaktív munka) mennyit áldozhatok a projektre?

……………………………… %

5. Mi a szerepem az adott projektben? Ez akár több dolog is lehet, pl. projektmenedzser és 
minőségellenőr.

6. Kik vesznek még részt a projektben?

7. Kik töltik be az alábbi pozíciókat?

Szponzor:…………………………………………………………………
Menedzser:………………………………………………………………
Ügyfél/végfelhasználó:………………………………………………

8. A projektemben kik érintettek leginkább, és hogyan (negatívan, semlegesen vagy pozitívan)?

Érintett……………………………………………………………………………..Pozitív / negatív / semleges 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………
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5. Projekt elindítása

Kereskedelmi projektek

Manapság  a  kereskedelmi  cégek  projektek  formájában  érintkeznek  egymással.  Az  értékesítők 
valamilyen fejlesztést  árusítanak  ki,  megszabva  annak ellenértékét,  valamint  a  határidőt,  amelyen 
belül úgy vélik, hogy hatékony menedzsmenttel kifizetődően tudják megvalósítani. Sajnos azonban sok 
ilyen cég teljesen elkülönítve kezeli az értékesítés irányítását és a projektmenedzsmentet, márpedig 
ezzel  lehetővé  teszik,  hogy  az  értékesítési  csapat  olyan  irreális,  alacsony  költségvetésű  és  rövid 
határidejű munkát kezdeményezzen, amelyet a projektet menedzselő csapat semmiképpen sem tud 
végrehajtani. Az ilyen hiba pedig azt eredményezi, hogy az ügyfél elégedetlenné válik, veszteséges 
lesz a termelés és a cégen belül megindul a vádaskodás. Amúgy az esetek többségében egyszerűen 
csak  a  megfelelő  kommunikáció  hiányáról  van  szó,  ami  könnyedén  kiküszöbölhető,  ha  a 
projektmenedzsereket korábban vonják be az értékesítési folyamatokba. 

Fejlesztési projektek

Tipikusan a cél ilyenkor új munkafolyamatok kidolgozása, vagy éppen új kereskedelmi lehetőségek 
felkutatása  lehet.  Általánosságban  véve  azonban  kijelenthetjük,  hogy  a  fejlesztési  projekteket 
kétféleképpen kezdeményezik: fentről lefelé vagy lentről felfelé. 

Ha egy magasabb hatáskörű szervezet vagy szponzor ismeri fel a projekt szükségességét, és a feladat 
megoldására  projektmenedzsert  nevez  ki,  a  projekt  „fentről lefelé”  kezdeményezett.  Határozott 
módja is lehet annak, hogyan kell előállni új projektötletekkel, miként kell értékelni és engedélyezni 
azokat. Ha olyan személy javasolja a projektet, aki nincs kellően magas beosztásban a kivitelezéshez,  
akkor  „lentről felfelé”  történő  kezdeményezésről  beszélhetünk.  Bármilyen  beosztásban  dolgozó 
munkatársunknak lehet jó projektötlete, és ha a tervéhez kellő támogatást tud szerezni, nincs miért  
elutasítani.

A különböző kezdeményezésű projekt fajták előnyei és hátrányai

Fentről lefelé projektek Lentről felfelé projektek

 Az ilyen projektek gyakran már  Az alacsonyabb beosztású 
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Előnyök

kezdettől fogva rendelkeznek 
tőkével.

 Ha a projekt kezdeményezésnek 
pontosan meghatározott módja 
van, az emberek egyértelműen 
látják, mit kell tenniük egy új 
ötlet ismertetése esetén.

munkatársaktól eredő ötleteket 
általában alaposan leellenőrzik, 
mielőtt elfogadják.

 Ha az ötlet gazdája egyben maga 
a projektmenedzser, sokkal 
jobban motiválja a siker.

Hátrányok

 Sok értelmetlen projektet 
kezdeményeznek ily módon, 
mivel a magas beosztású 
munkatárs agyából kipattanó 
szikrát gyakran meg sem 
kérdőjelezik mindaddig, míg a 
határidőt és a rendelkezésre álló 
forrásokat illetően el nem 
kötelezték magukat.

 A projektmenedzsert gyakran 
vezetői hatáskörének 
megcsorbításával csak a 
„feltérképezés”, vagyis a kezdeti 
lépések után vonják be. Ez pedig 
vagy a projekt sikertelenségét 
eredményezi, vagy a szponzor a 
kelleténél nagyobb szerephez jut.

 Ha a kezdeményező nem tudja, 
hogyan kell a projektjéhez 
támogatást szereznie, az ötlet 
megvalósítása – minden érdeme 
ellenére is – meghiúsul.

A „lentről felfelé” projektek. Sok jó javaslat vall kudarcot amiatt, hogy csupán egyéni ötlet marad. Íme 
néhány tanács, amely segít ötletünk értékelésében, és megmutatja, miként tegyük meg azt a döntő 
lépést, ami a jó ötletből megvalósítható javaslatot csinál. 

 Mi a különleges az ötletemben?
 Milyen nyereséget jelent a cégre nézve?
 Ki segíthet a kidolgozásában?
 Lesz-e rá vevő?
 A vevők segíthetnek-e további vevők felkutatásában?

Néhány jó tanácsa sikeres megvalósítás érdekében! 

1. Avassunk be másokat is! Sok projekt azért nem valósul meg, mert az ötletgazda nem osztotta 
meg másokkal az elképzeléseit.

2. Keressünk szponzort! Ezzel növelhetjük a hatáskörünket is, de készüljünk fel egy alaposabb 
prezentációra. Javaslatunk központi magját a kiadás/haszon elemzése alkossa.

3. Hagyjuk, hogy mások is beleszóljanak a javaslatunkba! Olykor éppen a kezdeményező 
akadályozza  meg  ötletének  megvalósulását  azzal,  hogy  nem  engedi  módosítani  a  javaslatát. 
Márpedig a többiek nem csupán javítani tudnak az ötletünkön, hanem sokkal motiváltabbakká is 
válnak, ha némiképp sajátjukénak érezhetik a projektet.

4. Ne add fel!  Einsteint idézve: „Ha egy ötletben kezdetben semmi abszurd elemet nem találunk, 
nincs értelme foglalkozni vele.”
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6. Hogyan vonjunk be másokat is a projektünkbe?

Minél  korábban  vonunk  be  másokat,  annál  nagyobb  támogatást  remélhetünk.  Erre  különböző 
módszerek vannak. 

Tarthatunk brainstorming-ot!

A brainstorming (ötletroham) célja a lehető legtöbb megoldási  javaslat  összegyűjtése.  Az e célból 
összehívott értekezleten először is ismertessük a problémát, majd kérjük meg a jelenlévőket, hogy 
sorolják  fel  ötleteiket  –  legyenek  azok  bármennyire  is  elrugaszkodottak.  Csakis  akkor  szabad 
megkezdeni a javaslatok értékelését, amikor már kellően szép számú megoldási lehetőség gyűlt össze.  
A választott eljárás gyakran több ember ötletének ötvözete.

Végezzünk erőtérelemzést!

Ezt a problémaelemzési eljárást Kurt Lewin menedzsmentelméleti szakember fejlesztette ki 1951-ben. 
Lewin  szerint  a  status  quo  gyakorlatilag  minden  helyzetben  az  ösztönző  és  a  visszatartó  erő 
egyensúlya. Ha erőtérelemzés segítségével azonosítjuk a visszatartó erőket, olyan tervet állíthatunk 
össze, amely ezeket gyengíti, vagy éppenséggel semlegesíti. Ráadásul így a csoportos megvitatást is  
kellően megalapozhatjuk.

Ösztönző (hajtó) erő Status quo Visszatartó (fékező) erő

Nagyobb kényelem Nincs elég pénz
Kisebb fogyasztás A régi is jó még

Nagyobb megbízhatóság Hátha rossz típust választunk
Kisebb karbantartási költség

Példa egy új autó vásárlásának problémájára

Végezzünk felmérést a végfelhasználók körében!

Egy összetettebb felmérés esetén előfordulhat,  hogy bonyolult piackutatást kell  végeznünk. Kisebb 
projekteknél természetesen elég lehet egy – esetleg néhány – végfelhasználóval konzultálni ahhoz,  
hogy felmérhessük, mik az igényeik, és a tervezetünkről miképpen vélekednek.

Elemezzük a költségek és a nyereségek arányát!

Olyan objektív vizsgálat ez, amely a projekt várható kiadásait és hasznát elemzi. Ezután eldönthetjük,  
érdemes-e a tervvel továbbhaladni. Ez a vizsgálati módszer eredetileg szigorúan pénzügyi természetű 
volt, így a kiadást,  valamint a hasznot is ennek megfelelően fejezték ki. Számos projekt esetében 
azonban nehéz lemérni a nyereséget – különösen, ha az például a közhangulat vagy az életminőség 
javulása.  Sok  cég  a  tőkehozam  módszerét  követi,  vagyis  a  befektetett  tőkéből  nyert  jövedelem 
arányát  veszi  figyelembe,  míg  mások  a  diszkontált  pénzáramlás  módszerét  használják  a  döntés 
meghozásakor. Hiába érezzük, hogy elegendő könyvelési tapasztalattal  rendelkezünk, és ezeket az 
eljárásokat teljes biztonsággal tudjuk alkalmazni, próbáljuk meg a cég pénzügyi szektorát is belevonni 
a  döntésbe.  Ezzel  még a  legrendíthetetlenebb ellenzőt  is  a  magunk  oldalára  állíthatjuk.  A  végső 
döntést persze a szponzornak kell meghozni.
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A projekt kiadásait alapjában véve pénzügyileg határozzuk meg. Mégis, a közvetlen kiadások mellett 
számoljunk a láthatatlan kiadásokkal is, például azzal, hogy a saját és a belső csapat idejéből mennyit 
áldozunk fel! A kiadások felmérésekor rendszerint csak a projektre vonatkozó kiadásokat nézzük, és 
nem  vesszük  figyelembe  azokat  az  általános  költségeket  (pl.  rezsi),  amelyekkel  a  projekttől 
függetlenül is számolnunk kell.

Többnyire helyesen látjuk, hogy a projekt milyen előnyökkel jár, így a feladat inkább a nyereségek 
természetének mennyiségi meghatározásában rejlik. Megbízható képet úgy alkothatunk, ha kijelöljük, 
mikorra  várható  a  nyereség.  Néha a  kisebb  haszon  rövid  távon  jobban  megéri,  mint  a  nagyobb 
nyereség, amely csak hosszú idő alatt érik be. S természetesen a kockázattal is számolnunk kell!

Míg  a  kiadásokat  viszonylag  könnyű  felmérni,  a  potenciális  nyereséget  általában  nehezebb 
mennyiségileg kifejezni.  Segítséget jelenthet az „Öt miért”-ként ismert eljárás.  Az eljárásban az a 
kihívás, hogy öt, láncként kapcsolódó lépésben kell proaktív, tervező gondolatmenetet követni. Ha a 
sor végére nem jutunk el cégünk alaptörekvései egyikéhez, akkor a projektet valószínűleg 
nem érdemes megvalósítani.

- Miért van szükség számítógépesített előjegyzési rendszerre? 
- Azért, hogy a csapaton belül értekezleteket szervezhessünk.
- Miért kell a csapaton belül értekezleteket szervezni?
- Azért, hogy gyorsabban hozhassunk döntéseket.
- Miért kell gyorsabb döntéseket hozni?
- Azért, hogy az ügyfelek igényeire gyorsabban reagálhassunk.
- Miért kell az ügyfelek igényeire gyorsabban reagálni?
- Azért, hogy a versenytársainkat lekörözzük a szerződésekben.
- Miért kell a versenytársainkat lekörözni a szerződésekben?
- Azért, hogy a bevételeket a törekvésekkel összhangban növelhessük.

A fenti példa megmutatja, miként használhatjuk az „Öt miért” technikáját egy olyan projekt  
vizsgálatára, amely egy számítógépesített előjegyzési naptár bevezetését tervezi.

Tökéletesíthetjük a fenti eljárást, ha a végén feltesszük az alábbi kiegészítő kérdéseket:

 Milyen mértékben járul hozzá a projekt a cég törekvéseihez?
 Nincs valami hiba a logikai sorrendben?
 Vannak még más olyan projektek, amelyek ezeket a törekvéseket segítik?
 Mik lehetnek a váratlan következmények?
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7. A projekt meghatározása és rögzítése

A projekt pontos meghatározásakor nemcsak a célokat kell kitűzni, hanem a határidőket, valamint a 
pénzügyi és az egyéb forrásokat is. Azaz, a minőség – költség – idő háromszöget kell figyelembe  
venni. Mindhárom paramétert rögzíteni kell! A pontos  célkitűzésnek olyannak kell lenni,  mint egy 
távoli hegycsúcs a hegymászók számára: néhányan azonnal meg akarnak felelni a feladatnak, és az 
izgatottságon kívül semmi mást nem is éreznek. Másokat kissé megrémíthet a probléma nagysága, 
míg a harmadik csoport ösztönösen felismeri, hogy ezt a munkát nem nekik találták ki. Az egyértelmű 
cél mindenkit egyértelmű választás elé állít: ha már kezdetben pontosan meghatározzuk a tervet, a 
gyengébb „láncszemeket” időben eltávolíthatjuk.

Igen gyakran a változó körülményekre hivatkozva próbálják a meghatározási folyamat hiányosságait 
elkendőzni, kijelentve, hogy előre nem lehet pontosan megállapítani, mire is lesz szükség a projekt  
befejezésekor.  A  rugalmasság  érdekében  tehát  szánt  szándékkal  nem  pontosítják  a  bizonytalan 
részleteket.  Ez  azonban  veszedelmes  tévképzet.  A  paraméterek  rögzítése  nem  jelenti  azt,  hogy 
azoknak a projekt befejezéséig sziklaszilárdan meg kell maradniuk. A rugalmasság a változtatásokra 
való készséget jelenti, nem azt, hogy vonakodunk pontosítani a paramétereket.

A  sikerhez  vezető  út  kijelölése,  pontosítása  és  elfogadása  elsősorban  a  projektmenedzser  dolga. 
Ideális esetben azonban az egész csapatot, valamint a projekt érintettjeit is érdemes bevonni ebbe a 
folyamatba. A kulcskérdések a szükséges időt, költségeket és a minőséget érintik. Az első kérdések  
meglehetősen egyértelműek:
 Mennyi időnk van rá?
 Mennyit költhetünk el?

A „Milyen minőséget akarunk?” vagy a „Hogyan nézzen ki a dolog?”, netán a „Mit várunk el a projekt  
végeztével?” már bonyolultabb megközelítést igényelnek. Mindegyik kérdés a minőség problémáját 
igyekszik körülírni. A projekt minőségi tényezőinek meghatározása művészet és tudomány is egyben. 
A siker titka: megfelelő kérdéseket feltenni a megfelelő embereknek, a reakciókat helyesen értelmezni, 
és mindezt könnyen hozzáférhető módon ajánlatos rögzíteni. Némely projekt esetében hasznos lehet 
feltérképezni az  érintettek körét,  és  azt,  vajon hogyan elfogadják  azt.  Elképzelhető,  hogy minden 
érintettel  személyesen  tudunk  beszélni,  de  sokszor  elég,  ha  néhány  jellemző  véleményből  
általánosítunk.

Például  egy  ötletbörze  segítségével  gyűjtsük  össze,  kiket  érint  a  projekt!  Miután  azonosítottuk  a 
hatáskörüket, soroljuk be őket az alábbi két kategóriába: 
 Nagy befolyással rendelkeznek – a támogatásuk lényeges a projekt sikeréhez, ellenkezésük 

kudarcot von maga után. 
 Kis befolyásuk  van –  támogatásuk  kívánatos,  de  nem elengedhetetlen,  és  a  sikert  sem 

befolyásolja.
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Találkozzunk  az  összes  nagyobb  érdekcsoporttal  ahhoz,  hogy  felmérhessük  a  projektünk  iránt 
tanúsított hozzáállásukat, majd az alábbiak szerint csoportosítsuk őket:
 Pozitív. A projektet támogatja, és az eredményt is kívánatosnak tartja.
 Semleges. Érzelmileg nincs elkötelezve a projekt iránt.
 Negatív. Elutasító, a végrehajtás módját és a végcélt egyaránt ellenzi.

Nagy befolyással bír Kis befolyással rendelkezik

Pozitív hozzáállása van
Őrizzük meg a támogatását! Pl.: 
az ügyvezető igazgató nagyon 
lelkes. Minél jobban vonjuk be, 
és pontosan informáljuk!

Őrizzük meg a támogatását! Pl.: 
a titkár nagyon pozitívan áll 
hozzá és segítőkész. Valamilyen 
módon vonjuk be őt is a 
munkába!

Semleges a hozzáállása
Próbáljuk meg pozitívvá tenni a 
hozzáállásukat! Pl.: az 
igazgatóság nincs különösebben 
elkötelezve. Egy tömör 
prezentációval ismertessük a 
várható nyereséget, és kérjük ki 
a véleményüket!

Lehetőség szerint változtassuk 
pozitívvá, de ne szánjunk rá túl 
sok időt és energiát! Pl. a 
szabadúszó munkatársakat nem 
érdekli a terv. Baráti alapon 
vitassuk meg velük, és kérjük ki 
a javaslataikat!

Negatív hozzáállása van
Próbáljuk semlegessé vagy 
pozitívvá tenni! Pl. a gazdasági 
igazgató kételkedik a sikerben. 
Vonjuk be a költségek/nyereség 
elemzésébe!

Próbáljuk semlegessé vagy 
pozitívvá tenni! Pl.: az 
árucsomagolók tartanak a 
munkájuk elvesztésétől. Egy 
rövid prezentációval nyugtassuk 
meg őket!

Készítsünk terveket, amelyekkel a pozitív hatásokat úgy tartjuk meg, hogy a semlegeseket pozitívvá 
változtatjuk,  a negatívokat  pedig megszüntetjük.  A nagy befolyással  rendelkező érintettek minden 
esetben  elsőbbséget  kell,  hogy  élvezzenek.  Hasznosnak  bizonyulhat  az  itt  található  táblázat 
elkészítése, bejelölve rajta az érintettek csoportjait. Tudnunk kell, hogy a  negatív hozzáállás oka 
gyakran az, hogy az illetőnek téves elképzelései vannak a dologról, esetleg a személyisége 
sérült.  Mindenképpen  figyelembe  kell  vennünk  az  ilyen  emberek  véleményét,  átérezve  az  ő 
helyzetüket, ám vigyázzunk, hogy a projektet ne igazítsuk teljes mértékben az ő igényeikhez, hacsak 
nem ők a végfelhasználók! 

Az  érintetteket  úgy  faggathatjuk  ki  a  leghatékonyabban,  ha  nem  olyan  kérdéseket  teszünk  fel, 
amelyekre egyszerű „igen” vagy „nem” a válasz. A mi?, miért?, ki?, hogyan?, hol?, meddig? és mikor?  
kezdetű  kérdések  sokkal  célravezetőbbek,  hiszen  részletesebb  és  több  információt  tartalmazó 
válaszokra késztetnek. Íme néhány ilyen kérdés!

 Mi a kívánatos cél?
 Mi kell hozzá?
 Miért kívánatos a cél?
 Miért van most szükség rá?
 Kik az eredmény végfelhasználói?
 Ki támogatja?
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 Ki menedzseli?

 Hogyan valósítható meg?
 Hol használják fel?
 Meddig lesz használatban?
 Mikor kezdik el használni?
 Mikor válik használhatatlanná?

Ha már tisztázzuk a célokat, ne felejtsük el rögzíteni a pontos meghatározásokat oly módon, hogy a 
projekt során bármikor  hozzáférhetők  legyenek! Egy nagyobb és összetettebb  projekt  esetében a 
definiálás akár több száz oldalas is lehet, ezért a tapasztaltabb projektmenedzserek egy-két oldalas 
összefoglalót készítenek, a könnyebb kezelhetőség érdekében. Íme, egy ilyen projekt összefoglaló, 
amelyet ilyen formában is használhatunk, de a saját szempontjainkkal is kiegészíthetjük. … Sokszor az 
ügyfeleknek/végfelhasználóknak  nincs  pontos  képe  arról,  mit  is  akarnak.  Ilyen  esetben  a 
meghatározás folyamata dialógus formájában zajlik le. A kezdeti elképzeléseik alapján elkészíthetjük a 
prototípust, amelyet az érintettek értékelés céljából megkapnak.

A projekt neve: Projektazonosító:

Alprojektek:

Projektmenedzser: Projektszponzor:

Végfelhasználó(k):

Nyereség, haszon:

A célok és törekvések két szintje:
Elengedhetetlen, minimális: Kívánatos, optimális:

Határidők: 

Kiadások/források: 

Paraméterek, műszaki és humán feltételek:

Feltételezések: 

Engedélyezés: 

Elfogadva:
Szponzor: Projektmenedzser:
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8. A projekt tervezés áttekintése, és a terv elkészítése
Összefoglaló  a  jelenlegi  helyzetről  Monor  Város  Polgármesteri  Hivatalában  és  Monor 
Város Önkormányzatának intézményei esetében

Önkormányzati és intézményi projektek legtöbb esetben a pályázatokhoz kapcsolódnak Monor Város 
Önkormányzatánál.  A  hivatali  projektet  a  jegyző  vagy  polgármester  utasítására  indulnak.  Az 
önkormányzati  intézményei  projektek  elindítását  szintén  az  imént  megnevezett  két  személy 
kezdeményezi, az intézményvezetőknek jelenleg nincs döntési jogkörük a projektek tekintetében. 
A mind az önkormányzati mind az intézményi projektet indulásánál a felelősök és a határidők nem 
minden  esetben  kerülnek  meghatározásra.  A  következőkben  ezen  jelenleg  működő  gyakorlaton 
kívánunk javítani.

Javaslatok  az  önkormányzati  (hivatali  és  intézményi)  projektek  elindításával 
kapcsolatban

Javasoljuk, hogy minden egyes hivatali  és intézményi projekt indításakor kerüljön létrehozásra egy 
Projekt  Alapító  Okirat  (PAD).  A  PAD  tartalmi  és  formai  követelményeit  az  1.  számú  melléklet 
tartalmazza.

Habár  a  terv  papíron  vagy számítógépen ölt  végleges  formát,  a  projektmenedzsernek átfogó 
képet  kell  alkotnia  az  összes  munkafolyamatról.  Ha  egy  tervet  hagynak  megszilárdulni, 
fokozatosan  elveszíti  az  értékét.  Állítólag  Eisenhower  mondta,  hogy  „a  terv  semmi,  a  tervezés 
minden”.

A 

tervezéssel  az  előttünk  álló  feladatokról  készítünk  gondolati  modellt,  térképet.  Segítségével  előre 
felmérhetjük a szükséges forrásokat, és a siker esélyét is a maximumra növelhetjük. Nyilvánvaló, hogy 
a  munka  menetét  rendszeres  időszakonként  meg  kell  vitatni,  szükség  szerint  korszerűsíteni.  A 
projektmenedzsernek  minden  alkalmat  meg  kell  ragadnia,  hogy  a  csoporttagokkal  kellőképpen 
megismertesse a projekt tervet.

A tervezés szokásos menete az alábbi:

1) Állapítsuk meg a projekt célját!
2) Mérjük fel, miket kell elérni, beszerezni a projekt teljesítéséhez!
3) Jelöljük ki a feltételek megvalósulásához elengedhetetlen feladatokat!
4) Pontosítsuk a feladatok elvégzéséhez szükséges határidőket és forrásokat!
5) Ismerjük fel a feladatok közötti összefüggéseket!
6) A feladatokhoz rendeljünk hatásköröket!
7) Csiszoljuk tökéletesebbé a tervünket azzal, hogy felbecsüljük a kockázatokat és az áttekintéshez 

„mérföldköveket” jelölünk ki!

20



GKIeNET Kft. PROJEKTSZEMLÉLET Gyakorlati Útmutató

Miután  pontosítottuk  a  törekvéseinket,  következő  lépésként  kidolgozhatjuk  a  sikerhez  vezető  terv 
részleteit is! Legyen teljesen világos,  hogy  a tervvel pénzt takarítunk meg.  Ugyanis a projekt 
előrehaladásával a költségek emelkednek, és ezzel együtt a lehetőségek is leszűkülnek. Egy alaposan 
átgondolt programmal pedig elkerülhetjük, hogy nagyobb változtatásokat kelljen eszközölnünk akkor, 
amikor már rengeteg pénzt fektettünk be, és a lehetőségeink is lecsökkentek. Másfelől pedig, tudnunk 
kell azt is, milyen gyakori hiba, hogy a rugalmasság érdekében mellőzzük a tervezést. Ez egyrészt  
abból a tévképzetből  eredhet, hogy a tervet minden körülmények között szolgaian követnünk kell. 
Másrészt sokan érzik úgy, hogy nem ismerik eléggé a jövőt, ezért aztán képtelenek tervezni. A projekt 
jellegétől  függetlenül terveink és becsléseink minden esetben tökéletlen információn alapulnak.  Ha 
azonban pontosan tudjuk, mit akarunk elérni – márpedig a meghatározás fázisa után ezt nyugodtan 
elmondhatjuk –, már elegendő adatunk van egy valamirevaló terv elkészítéséhez.

És végül vigyázat! Gyakori, hogy egy projektet a legkorszerűbb menedzsmentszoftverrel állítanak 
össze, ám a terv ettől kezdve csak a projektmenedzser asztalán hever, egyfajta státuszszimbólumként. 
Miután elkészült, nagyrészt figyelmen kívül is hagyják, így alig vagy egyáltalán nem befolyásolja a 
tényleges munkát. Az ilyen terv nem több puszta hivalkodásnál!

A részletes terv elkészítésének első lépése a  termékrendszerezés (TR), és a  munkafolyamat-
rendszerezés (MR).  A termékek rendszerezésével  azokat  a  dolgokat  csoportosítjuk,  amelyeket  a 
projekt során létrehozunk. A munkafolyamat szerkezeti felosztása a mindehhez szükséges feladatokat 
foglalja össze.

A két rendszerezés különbözik egymástól, az elkészítésük során bizonyos párhuzamokat fedezhetünk 
fel. Mindkettő egy kreatív szakasszal indul, amelyet egy logikai szakasz követ, amikor is értékeljük és 
rangsoroljuk a kapott eredményeket. A folyamathoz a következő alapanyagok szükségesek:
 öntapadós cédulák,
 tollak,
 tábla, asztal vagy valamilyen sima felület.

A munka menete:

1) Foglaljuk össze, mit is akarunk elérni! Említsük meg az általunk ismert akadályokat is!
2) Öntapadós cédulákra írjuk fel,  mit  kell  létrehozni (TR),  és ehhez mit  kell  ténylegesen tenni 

(MR).  A  munkában  alkalmazott  gyorsaság  gyakran  növeli  a  kreativitásunkat!  Nyelvtani 
megjegyzés:  a  TR  esetében  a  cédulákra  kézzelfogható  tárgyakat,  főneveket  írjunk,  a  MR 
felosztásához ellenben igéket gyűjtsünk!

3) A kész cédulákat ragasszuk fel a táblára! Ne zavarjon senkit, ha valami kétszer szerepel, inkább 
törekedjünk minél több cédula készítésére!

4) Ha már kifogytunk az ötletekből, válasszuk szét a termékeket a feladatoktól!
5) Próbáljuk  valamiféle  rendszer  szerint  csoportosítani  a  céduláinkat!  A  termékek  esetében 

általában a hierarchikus felépítést szokták alkalmazni, vagyis a főbb tételekhez alcsoportokat 
rendelnek.  A  munkafolyamatoknál  vagy  a  feladatok  sorrendjét  vesszük  figyelembe,  vagy 
aszerint osztályozunk, hogy mely munkákat végez ugyanaz a személy/csoport.
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Termékrendszerezés 

Ház 

Bútorok  Épület  Dekoráció 

Alapok   Falak   Nyílászárók  Tető 
  

Világítás 
  

Szőnyeg 
  

Festés   

Munkafolyamatok rendszerezése 

Szőnyegek  

A padló 
előkészítése  

A padlólapok 
kivágása

A padlólapok 
leszögelése

Az egye-
netlenségek 
kijavítása

Alátét 
lehelyezése

Az alátét 
lemérése és 

kivágása

A padló 
feltakarítása

A szőnyegek 
leterítése

A szegélyek 
levágása

A szegélyek 
rögzítése

A szőnyeg 
kivágása

A padló 
hozzáillesztése 
a szegélyhez

A szőnyeg 
kifeszítése
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Miután a munka részegységeit is kijelöltük, belekezdhetünk a lehető leghatékonyabb munkavégzés 
megtervezésébe. Ennek állomásai, lépései a következők:

 Szűrjük ki a lényegtelen feladatokat! Bizonyos esetekben a TR- és MR-rajzunkról egész 
„ágakat”  kell  leválasztanunk, mivel  azok  a jelenlegi  projekt törekvésein kívül  esnek. Arra is 
szükség lehet, hogy a cédulák közül néhányat a pontosabb megfogalmazás kedvéért átírjunk, 
vagy hogy egyes feladatokat felbontsunk, esetleg másokkal kombináljunk. 

 Pontosítsuk, hogy az egyes feladatokhoz milyen források szükségesek!
 Határozzuk meg az egyes feladatok időtartamát! Az egyes munkák elvégzése meddig 

tart? A tervben legyünk következetesek, és ugyanazt az időegységet használjuk – óra, nap, hét 
vagy hónap. A csúszásokra is kell valamennyi időt hagyni!

 Ismerjük  fel  a  feladatok  terven  belüli  összefüggéseit!  Néhány  feladat  esetében  az 
időzítés  és  sorrend  rugalmas  lehet.  Máskor  a  feladatok  összefüggnek  egymással.  Általában 
kétféle  viszonyról  beszélhetünk: a dolgok egymásnak vagy logikailag vagy a források révén 
lehetnek egymás alárendeltjei.  A  logikai összefüggés: az egyik feladatnak követnie kell  a 
másikat (pl. egy lakásfelújításnál a szőnyegeket addig nem lehet leteríteni, amíg a falak festése  
nem fejeződött be).  Forrásbeli összefüggés: a két feladatot nem lehet egyszerre elvégezni 
(pl. ugyanaz a személy végez több dolgot is egy építkezésen, de a lépéseket csak egymás után 
teheti)
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9. Csoportos tervezés és a projektterv ábrázolása

Az eddig tárgyalt  tervezési teendőket jobb, ha nem a projektmenedzser végzi  egyedül, hanem az 
egész csapat együtt! Sőt,  ne gondoljuk, hogy csakis a leendő csapattagok lehetnek jelen a 
projekt értekezleten.  Ha a résztvevők jól  ismerik  a megvitatandó témát,  jelentősen lerövidül a 
tájékoztatásra szánt  idő,  és a kívülállók új,  a megszokottól  eltérő meglátásokkal  gazdagíthatják  a 
projektet.

Nos, ha több embert is bevonunk a folyamatokba, a tervezést a brainstorming szabályai szerint 
érdemes lefolytatni.  Az  olyan értekezletek,  amelyeknek célja  a  terv készítése,  a  brainstorminghoz 
hasonlóan három szakaszból állnak:

 kreatív szakasz – amikor a csapattagok a lehető legtöbb javaslattal hozakodnak elő
 értékelési szakasz – amikor az ötleteket osztályozzák és a legjobbat kiválasztják, és a 
 tervezési szakasz  –  amikor  a  csapat  eldönti,  miképpen  valósítják  meg  a  legjobbnak  ítélt 

elképzelést.

A  csoportos tervezési folyamatot háttérfelelősnek kell irányítani.  Ő  kezeskedik  a 
brainstorming  lebonyolításáért.  (Nemritkán  maga  a  projektmenedzser  tölti  be  ezt  a  funkciót.) 
Lényegében a háttérfelelősnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy mindenki pontosan tisztában van a 
célokkal és a projekt funkciójával. Következő lépésként ügyelnie kell arra, hogy a  kreatív szakasz 
alatt  ne  kerüljön  sor  egyetlen  elképzelés  bírálatára  sem.  Az  értékelési  fázisban a 
háttérfelelős biztosítja, hogy  mindenkinek lehetősége legyen hozzászólni és véleményének, 
aggodalmának hangot adni. Végül a tervezés szakaszában arra buzdítja a csapattagokat, hogy 
vállaljanak el konkrét teendőket, határidőket és kötelezettségeket.

Ideális esetben a probléma gazdája az ügyfél vagy a végfelhasználó. Ha ezt a szerepet ők mégsem 
tudják betölteni, akkor jó megoldás lehet a szponzor bevonása. A probléma gazdája felelős azért, 
hogy  a  csoport  figyelmét  felhívja  a  megoldandó  kérdésre.  A  felsorolt javaslatok 
rangsorolását is ő végzi.  Először  is  vázlatos  összefoglalóban  ismerteti  a  kitűzött  célt,  majd  a 
brainstorming lebonyolítása alatt a háttérbe húzódik. Csakis akkor kapcsolódhat be a munkába, amikor 
a kreatív szakasz lezárul, és megkezdődik az értékelés. Ekkor az válik a legfontosabb feladatává, hogy 
kiválassza a legértékesebbnek tűnő megoldást. 

A  többiek  „forrásként”  vesznek  részt  a  megbeszélésen.  Az  ő  feladatuk  az  ötletgyártás.  Ha  a 
háttérfelelős és a probléma gazdája jól végzi a munkáját, az emberek élvezettel töltik be a forrás 
szerepét. A tervezés forrása ideális esetben a projekt leendő csapata, de ez nem mindig van így.
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A tervünk megjelenítésére számos lehetőségünk van. A legegyszerűbb és egyben hatékony módszerek 
közé tartozik a Gantt-táblázat és a hisztogram. 

A Gantt-táblázat – ismeretes még: Gantt-diagramként, sőt idő- és feladattábla néven is – az egyes 
feladatok időtartamát mutatja a projekten belül. A vízszintes tengely az idővonal, és a feladatokat 
függőlegesen soroljuk  fel  oly  módon,  hogy az  elvégzésükhöz  szükséges  időtartamot  és  a  pontos 
időzítést bejelöljük az időszalagon. A módszer előnye, hogy a projekt időigényesebb szakaszai azonnal 
szembetűnnek,  ráadásul  az  egyes  feladatok  időzítése  is  az  első  pillantásra  leolvasható.  Ez  az 
ábrázolási mód lehetővé teszi, hogy a csapat bármikor könnyedén összevethesse a projekt tényleges 
előrehaladását a tervezettel. 

Egy termék piacra vitelének projektje

Teendő 1. 
hét

2. 
hét

3. 
hét

4. 
hét 

5. 
hét

6. 
hét

7. 
hét

8. 
hét

9. 
hét

10. 
hét

11. 
hét

12. 
hét

Termék utolsó 
módosítása
A termék marketing 
tervének elkészítése
A termék piacra 
vitelének beindítása
A termék piaci 
helyzetének ellenőrzése
Marketingjelentés 
megírása
A következő termék 
tervének elkészítése

Hisztogrammal jól  ábrázolhatjuk  a  különböző  források  igénybevételének  mértékét  a  projekt 
fázisaiban, és így a projektmenedzser is előre láthatja, mikor van az adott forrásra a rendelkezésre álló 
kereteken  túlmenően  is  szükség.  Az  alábbi  ábrán  látható,  hogy  vannak  időszakok,  amikor  több 
erőforrásra (pl. szakemberre) lesz szükségünk, mint amennyi alapvetően rendelkezésre áll. Ekkor vagy 
meghosszabbítjuk a projekt időszakát, vagy külső segítséget kérünk, hogy a határidőn belül is meg 
lehessen valósítani azt. A tervezési stádiumban az efféle probléma-felismerés értékét semmiképpen 
sem szabad alábecsülnünk! 

Munkatársak
6
5
4
3
2
1

1. 
hét

2. 
hét

3. 
hét

4. 
hét

5. 
hét

6. 
hét

7. 
hét

8. 
hét

9. 
hét

10. 
hét

11. 
hét

12. 
hét

Egy projekt munkaerő kihasználtságát bemutató hisztogram
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A projektmenedzser joga eldönteni, hogy a megjelenítési formák közül melyik felel meg leginkább a 
céljainak. Általában a folyamatábrát tartják a leghasznosabbnak a terv készítése során, ám amint ez 
létrejött, a projekt menetét legkönnyebben Gantt-táblázattal lehet áttekinteni. 

A projektmenedzserek tervezési és koordinálási munkáját jelentősen megkönnyíthetik a célirányosan 
kifejlesztett  számítógépes programok. A szoftver csupán egyféle eszköz a terv elkészítéséhez és 
megvalósításához. Ha a projektünk terve viszonylag egyszerű, a program túlnőhet gyakorlati hasznán. 
Márpedig ekkor nemhogy könnyítenénk a munkánkon, hanem tovább nehezítjük azt.

Ha egy projektet  javarészt  egyedül  csinálunk, és a  költségvetése is  viszonylag  alacsony,  akkor  a 
tervezési szükségleteinket nagyon jól kielégítheti egy számítógépesített előjegyzési rendszer, vagyis 
egy elektronikus határidőnapló.  Manapság már minden nagyobb irodai szoftvercsomagban találunk 
ilyet. Nem csupán a napi vagy egyedi időpontra tervezett teendőinket jegyezhetjük elő a segítségével, 
hanem emlékeztetőt is küldethetünk vele (magunknak éppúgy, mint kollégáinknak), és lehetővé teszi,  
hogy a projekt előmenetelét is követni tudjuk. Ha a csapattagok ugyanazon a számítógépes hálózaton 
vannak,  mint  mi,  egymás  naptárába  is  betekintésünk  lehet,  és  a  munka  ellenőrzése  mellett  az 
értekezleteket is könnyebben meg tudjuk szervezni. 

A  standard  táblázatkezelő  programok  is  képesek  a  tervezett  és  tényleges  költségek,  valamint  az 
időtartamok áttekintő ábrázolására,  ráadásul  ezt sokkal egyszerűbben teszik,  mint a célszoftverek. 
Előnyök, hogy mi dönthetjük el, milyen mélyen akarunk elmerülni a részletekben. Ráadásul, ha már 
ismerjük a programot, nem kell egy újabb rendszer megismerésével bajlódnunk. 

Ha biztosan tudjuk, hogy a projekthez célszoftverre van szükség, igényeinknek megfelelően keressünk 
programot.  Ne  szükségleteinket  igazítsuk  a  programhoz,  mert  így  azokat  a  funkciókat  is 
nélkülözhetetlennek fogjuk gondolni, amelyekre igazából nincs is szükségünk. 

Mit is akarunk? Íme néhány kérdés, amely segíthet igényeink pontosításában:
 Hány embernek kell a programhoz hozzáférnie?
 Milyen szoftvereket használnak?
 Mennyi továbbképzés szükséges?
 A rendelkezésemre álló technikai háttér melyik programcsomagot támogatja?
 Milyen jelentésekre van szükségem?
 Miket akarok megjeleníteni a tervemben?
 Mekkora a projektem költségvetése?

Tervezési adatlap

1. Röviden foglaljuk össze a projekt céljait és funkcióit!
2. A projekt termékeiről tartsunk brainstormingot! 

Készítsük el a termékek rendszerezését (TR)!
3. Ezután brainstorminggal gyűjtsük össze a termékek megvalósításához szükséges teendőket! 

Készítsük el a munkafolyamatok rendszerezését (MR)!
4. Jelöljük ki az egyes teendőkre szánt időt (vagyis a „feladat időtartamát”)!
5. Dolgozzuk ki a feladatok kezdeti sorrendjét!
6. Állapítsuk meg a logikai összefüggéseket!
7. Vegyük észre a hézagokat a projekt folyamatában!
8. A feladatokhoz rendeljünk hatáskört!
9. Állapítsuk meg a forrásbeli összefüggéseket! Az összes korrelációt ellenőrizzük!
10. Ahol a „feladat időtartama” és az „tényleges időtartam” ugyanaz, az ábrán előrefelé haladva 

találjuk meg a befejezéshez vezető legrövidebb utat, vagyis a kritikus folyamatot!
11. A mellékidő kiszámításához elemezzük az ábrát visszafelé haladva!
12. Részletekbe menően elemezzük a kockázattartalmat!
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Ha  a  fenti  lépések  mindegyikét  elvégezzük,  akkor  se  feledjük,  hogy  a  dolgok  könnyen 
megváltozhatnak, és egyes feltételezéseink akár helytelennek is bizonyulhatnak. A projektmenedzser 
legfontosabb feladata a projekt kivitelezése során éppen az efféle tervek összehangolása.

Tervezési fogalomtár

Termékek A projekt egészének vagy bizonyos részeinek eredménye.
Termékrendszerezés 
(TR)

Logikai hierarchia szerint csoportosított lista azokról a dolgokról, amelyeket 
a projektnek létre kell hoznia ahhoz, hogy a célok megvalósuljanak 
(termékek).

Munkafolyamat 
rendszerezés (MR)

A termékek előállításához szükséges teendők. Egyszerű esetben csupán a 
tennivalók felsorolása. Nagyobb projekteknél a teendők hierarchikusan 
kapcsolódnak egy vagy több alcsoportot alkotva. 

Összefüggések Két teendő kapcsolata. A legegyszerűbb összefüggés az, amikor az egyik 
feladatot a másik megkezdése előtt kell befejezni. 

Folyamatábra A projektterv ábrázolásának egyik fajtája. A teendőket négyzetekkel, az 
összefüggéseket pedig vonalakkal illusztráljuk.

Gantt-táblázat Olyan táblázat, ahol a vízszintes tengely jelképezi az időt, a feladatok 
időtartamát pedig mértanilag ábrázoljuk.

Hisztogram Olyan oszlopdiagram, amely a projekt különböző szakaszaiban illusztrálja az 
egyes források igénybevételét.

Feladat A munka egységnyi része. A kijelölt cél érdekében konkrét lépéseket kíván 
egy személytől vagy akár az egész csapattól. Néha több alfeladatra is 
bontható.

Alfeladat Olyan teendő, amely egy lendülettel teljesíthető. Lehet egyéni vagy 
csoportos.

Mérföldkő (avagy 
ellenőrzési pont)

Előre meghatározott időpont a projektben. Általában a munka menetének 
ellenőrzése kapcsolódik hozzá.

Mellékidő Az a többletidő, amely megadja, hogy a projekt tervezett határidejének 
módosítása nélkül meddig lehet az adott feladatot késleltetni.

Kritikus folyamat Azok az egymást követő teendők, amelyek az időtartamát összeadva 
megkapjuk, hogy leghamarabb mikorra készül el a projekt.

A kritikus folyamat 
elemzése

A projekt legrövidebb folyamatsorának felismerése, és a nem kritikus 
feladatok mellékidejének kiszámítása.
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10. A projekt idő- és folyamattervezése

Az  idő és az összefüggés kérdése. A feladatok általában end-start, azaz „vég-kezdet” kapcsolatban 
vannak egymással, csak miután az egyiket befejezték, akkor kezdődhet a másik. Ám vannak kivételek:

 Start-start – „kezdet-kezdet”. Ilyen esetben a két feladatot egyszerre kell megkezdeni. Például 
egy  új  termék  piaci  bevezetésének  projektje  során  törekedhetünk  arra,  hogy  a  marketing 
kommunikáció egyes elemei (óriásplakát reklám, szórólap stb.) egyidejűleg induljanak meg.

 End-end – „vég-vég”. A feladatokat egyszerre kell befejezni. Például ételkészítés során elő kell 
készíteni a hozzávalókat ahhoz, hogy egyszerre tudjuk felhasználni őket.

 Külön indítás.  Esetenként egy feladatot még azelőtt  elkezdhetünk, hogy az előzőt teljesen 
befejeztük volna.

Talán a legnehezebb dolog az egyes feladatokhoz szükséges idő felbecsülése. Ennek valószínűleg az 
a legfőbb oka, hogy az időtartam előzetes felméréséhez tapasztalat kell, márpedig számos projekt 
teljesen  ismeretlen  területet  érint.  Probléma  lehet,  hogy  a  „feladat  időtartama”  és  a  „tényleges 
időtartam” között tekintélyes eltérés lehet. Például a feladat időtartama lehet rövid, de ha számos 
elfoglaltságunk  mellett  alig-alig  jut  idő rá,  a  kis  feladat  tényleges időtartama nagyon hosszúra is 
nyúlhat.  Az eltérést  tehát  leggyakrabban más,  szorosabb határidejű  munkák és elfoglalt  emberek 
előjegyzéseinek összeegyeztethetetlensége okozhatja.

Hogyan becsülhetjük fel az időt? Az alábbi tanácsok segíthetnek abban, hogy pontosabban állapítsuk 
meg a feladatok idejét:

 A nagyobb feladatokat bontsuk kisebb, jobban kezelhető részegységekre!
 Ne keverjük össze a „feladat időtartamát” a „tényleges időtartammal”!
 Viszonyításképpen hasonló feladatokat vegyünk figyelembe!
 Mások tapasztalatait is hasznosítsuk a becsléseink ellenőrzésekor!

Miután  felbecsültük  a  feladatokhoz  szükséges  időt  és  a  feladatok  közötti  kapcsolatrendszert, 
elkészíthetjük a projekt egészéről informáló folyamatábrát! A folyamatábrát mindig balról jobbra kell 
olvasnunk, a különböző ágak vezérfonalait követve. Az ábra a feladatok sorrendjét illusztrálja. Ahol 
leágazást látunk, ott  a munkák a korábbiaktól  függetlenül is végezhetők. A következő oldalon egy 
prezentáció folyamatábrája található…
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Folyamatábra 

¼ óra

Célok 
egyez-
tetése 

ð  ⊗ ∇  

ð  Ügyfélfelelős
⊗ Kereskedelmi igazgató 
∇ Igazgatói asszisztens   

¾ óra

Tartalom, 
formátum,
helyszín 
egyezte-

tése  

ð  ⊗ ∇

1 óra

Vázlat-
készítés 

⊗

½ óra
Szemlél-
tető esz-
közök, 

handoutok 
kivonato-

lása

ð  ⊗

3 óra

A szöveg 
megírása 

⊗  

¼ óra

Asztalok és 
székek 

elrende-
zése

∇

½ óra

Frissítők 
előkészí-

tése 

∇

¼ óra

Audio-
vizuális 

segédesz-
közök fel-
szerelése

∇

1 óra

Szemlél-
tető esz-
közök el-
készítése

ð

1 óra

A 
handoutok 
elkészítése

ð  

1 óra

A szöveg, 
a szemlél-
tető esz-
közök jó-

váhagyása 

ð  ⊗ ∇

1 óra

Próba

 
ð  ⊗ ∇

½ óra

Pre-
zentáció

ð  ⊗
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Miután  felvázoltuk  a  folyamatábrát,  viszonylag  könnyen  megállapíthatjuk  a  projekt  befejezéséhez 
szükséges minimális időt. A „kritikus folyamat” felismerése során induljunk el az ábra bal oldalán, 
adjuk össze az első két feladatra engedélyezett időtartamot, és az eredményt írjuk a második cédula  
jobb  felső  sarkába.  Ez  a  szám  mutatja,  leghamarabb  mennyi  idő  alatt  készülünk  el  a  második 
teendővel. Ekképpen haladjunk végig a folyamatábrán, és jelöljük a feladatonkénti felhalmozott időt.  
Ahol több ág is csatlakozik,  a legnagyobb számot kell  figyelembe venni. Az ábrán a legfontosabb 
feladatok alkotják az ún. kritikus folyamatot. Ez határozza meg a projekt befejezéséhez szükséges 
minimális időt. Összetettebb projektek esetében tervezőprogram segíthet ennek kidolgozásában.

A „mellékidő”  kiszámítása.  Szükségesnek bizonyulhat  a  kritikus folyamaton kívül  eső feladatok 
esetén  megvizsgálni  azt  is,  nincs-e  pangó  idő.  Ennek  felméréséhez  írjuk  a  kritikus  folyamathoz 
szükséges óraszámot a sor utolsó cédulájának jobb alsó sarkába. Az ábrán visszafelé haladva vonjuk 
ki ebből a feladathoz szükséges időt, és ezeket az eredményeket egyenként írjuk fel. Az így kapott  
adatokból megtudjuk, legkésőbb mikorra kell az adott feladattal elkészülni.

A kritikus folyamaton kívül eső feladatoknál a cédula alján lévő szám (vagyis a befejezés legkésőbbi 
időpontja) nagyobb, mint a felette található (legkorábbi időpont). A kettő különbsége adja ki az ún. 
mellékidőt,  vagyis  azt,  hogy  a  projekt  tervezett  határidejének  módosítása  nélkül  mennyit  lehet 
késleltetni a feladatot. Előfordulhat, hogy nem tudjuk kiszámítani a feladatok elvégzéséhez szükséges 
időt,  vagy  nem lehet  elkülöníteni  „kritikus  folyamatot”.  Ilyen  esetekben  ne  vesztegessük  az  időt 
számolgatással,  inkább fordítsunk kitüntetett  figyelmet a projekt azon részére,  amelynek késése a 
legnagyobb problémát okozhatja! A következő oldalon a kritikus folyamat és a mellékidő számítási 
módja olvasható.

A kritikus folyamat elemzésének gyakorlati haszna. Tudnunk kell, hogy bármelyik részfolyamat 
könnyen kritikus folyamattá válhat, ha nem tudjuk tartani az eredetileg megállapított határidejét. A 
kritikus folyamat kijelölésével nemcsak a tervezést könnyíthetjük meg, hanem a feladatok kiosztását  
is,  hiszen  a  kritikus  vagy  annak  közelében  elhelyezkedő  teendőkre/forrásokra  különösen  nagy 
figyelmet kell fordítanunk.

A kritikus folyamat feladatait, valamint a kevés pangó idővel rendelkező munkákat általában – ha nem 
is  mindig  –  ajánlatos  a  leghozzáértőbb  és  legelkötelezettebb  emberekre  osztani.  Álljunk  ellen  a 
kísértésnek, és ne vállaljuk magunkra az összes kritikus feladatot! Ha mégis ezt tesszük, koordinálási 
munkánkat aknázzuk alá, és szükség esetén nem tudjuk a hibákat rögtön kijavítani. Előfordulhat az is, 
hogy  a  projektben  negatívan  érintetteket  a  kritikus  feladatokba  is  bevonjuk,  így  ha  esetleg 
kedvezőtlenül is alakulnának a dolgok, kevésbé kritizálhatnak majd.

A kritikus folyamat feladatainak alakulását ajánlatos az átlagosnál gyakrabban ellenőrizni. Győződjünk 
meg arról, hogy a kritikus teendőknél jóval a határidő előtt lehetőségünk van a felülvizsgálatra, és az 
időpontot  elő  is  jegyezzük – így még szükség esetén korrigálhatunk!  Hasznos,  ha a projekteknél 
egyértelmű szabályokat  állítunk  fel  a  projekt  menedzser  értesítésére,  így  ha probléma merül  fel, 
azonnal tudomást szerezhet róla. 

A „mellékidőben”  rejlő  lehetőségekről  szólva,  érdemes szem előtt  tartani,  hogy a kevésbé szoros 
határidejű  feladatok  pangó  ideje  alatt  a  csapattagokkal  új  készségeket  sajátíttathatunk  el  –  egy 
projekten való részvétel fejlődési lehetőség is. Ne féljünk tehát a tapasztalatlanabbakat is bevonni a 
kritikus folyamattól távolabb eső feladatok elvégzésébe.

Végül, természetesen a projektmenedzsernek bizonyos időközönként ellenőriznie kell, hogy megvan-e 
az összhang a munka alakulása és a kritikus folyamat között, mivel a projekt előrehaladása során a  
kritikus feladatok módosulhatnak.
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Folyamatábra 

¼ óra

Célok 
egyez-
tetése 

ð  ⊗ ∇   ¾ 
 

ð  Ügyfélfelelős
⊗ Kereskedelmi igazgató 
∇ Igazgatói asszisztens   

¾ óra     1 

Tartalom, 
formátum,
helyszín 
egyezte-

tése  

ð  ⊗ ∇     1 

1 óra  2

Vázlat-
készítés 

⊗       2

½ óra     2½ 

Szemléltető 
eszközök, 
handoutok 

kivonatolása

ð  ⊗       2 ½ 

3 óra  5 ½ 

A szöveg 
megírása 

⊗       5 ½ 

¼ óra        1 ½ 

Asztalok 
és székek 

elrendezése

∇                  5

½ óra        2

Frissítők 
előkészítése 

∇           5½  

¼ óra     1¼ 

Audio-vizuális 
segédesz-
közök fel-
szerelése

∇          4 ¼ 

1 óra   3½ 
 

Szemlél-
tető esz-
közök el-
készítése

ð         4½ 
  

1 óra   4½ 

A 
handoutok 
elkészítése

ð         5½ 

1 óra   6½ 

A szöveg, 
a szemlél-
tető esz-
közök jó-

váhagyása 

ð  ⊗ ∇ 6½

1 óra  7 ½ 

Próba

 
ð  ⊗ ∇7 ½

½ óra     8 

Pre-
zentáció

ð  ⊗        8
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11. Kockázat a projektekben

A  kockázatok  felbecslése  és  beszámítása  a  projektmenedzser feladata,  még  a  tervezés 
stádiumában.  A  kockázatoknak  különféle  fajtái  vannak,  ám a projektmenedzsernek csakis  azokkal 
érdemes foglalkoznia,  amelyek a projekt három fő paraméterét – az idő, a költség és a minőség 
tényezőt – befolyásolják. 

A projektek lehetséges kockázatforrásai általában:

Emberi kockázatok

 Az emberek elérhetők?
 Megfelelően elkötelezettek?
 Szakmailag elég felkészültek?
 Tudják, hogy mit várnak el tőlük?

Technikai kockázatok

 Valóban működik az adott technológia?
 Megbízható az alkalmazni kívánt technológia?
 Hozzáférhető a technikai megoldás?
 Érthető a projekt technikai vonatkozásában?

Politikai kockázatok

 Elfogadták a projekt szükségességét?
 A szponzor ellenőrzése alatt tartja az érintettek csoportját?
 A negatívan érintettek mennyire befolyásos személyek?
 Hatékony kommunikációs kapcsolat áll fenn az érintettekkel?

Pénzügyi kockázatok

 Folyamatosan ellenőrzésem alatt tartom a projekt alaptőkéjét?
 A projekt során előforduló váratlan helyzetekre is felkészültünk pénzügyileg?

Jogi, szerződéses kockázatok

 Jogi szempontból felelős vagyok-e/vagyunk-e, ha a projekt valamelyik része kudarcot vall?
 Kivel/kikkel állunk szerződéses, jogi viszonyban a projekt folyamata során?

Fizikai kockázatok

 Rejtenek-e magukban valamiféle fizikai kockázatot a projekt feladatai?
 Milyen szinten kerülnek veszélybe fizikai objektumok vagy élőlények?

Környezeti kockázatok

 Az időjárás mennyiben befolyásolhatja a projektet?
 Milyen környezeti tényezők jelenthetnek kockázatot a projekt sikerére nézve?
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Megjegyzés: a projekt menedzsmentben és azon túl is széles körben alkalmazható, hasznos vizsgálati 
módszer az ún. Ishikawa (halszálka) elemzés, melyre ezúton nem térünk ki, de ajánlott módszer!
A kockázatok viszonylag pontos felbecsüléséhez a következő két tényezőt kell figyelembe venni:
 Mennyire valószínű az esemény?
 Milyen következményekkel jár?

Mennyire valószínű?
Valószínűtlen Valószínű Nagyon valószínű

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Milyen súlyos következményekkel jár?
Jelentéktelen Súlyos  Nagyon súlyos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A kockázatokat  minden esetben egy 10-es  skálán  kell  osztályoznunk.  Felbecsülhetjük a dolog,  az 
esemény valószínűségét, majd pedig egy hasonlóan 10-es skálán a következményeit. A kettő tényező 
szorzata egy 100 alatti jelzőszám, és minél nagyobb ez a szám, annál komolyabban kell vennünk az 
adott kockázatot. Használhatunk például egy ilyen elemző táblázatot!

A projektre vonatkozó 
kockázat formája, típusa 

A kockázat 
valószínűsége

Következmény 
súlyossága

Kockázati 
jelzőszám
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Általánosságban azt javasoljuk, hogy a 25-ös jelzőszám legyen a vízválasztó – ami annyit jelent, mint  
közepes valószínűség x közepesen komoly következmények. Ha a vizsgált  feladat kockázattartama 
ennél  nagyobb,  akkor  ajánlatos  azzal  előzetesen  is  foglalkozni,  és  a  befejezés  felé  közeledve  a 
szokásosnál is alaposabban ellenőrizni. Komolyabb kockázatok esetén készítsünk krízistervet!
Miután megállapítottuk, mely feladatoknak van az átlagosnál magasabb kockázattartalma, ajánlatos 
erről  egy  jegyzéket  készíteni.  Ehhez  használhatjuk  az  alábbi  formátumot  is.  Ily  módon  arra 
ösztönözhetjük magunkat, hogy elébe vágjunk mindannak, ami esetleg teljesen váratlanul ért volna 
bennünket.

A problémák kezdeti  jeleinek felismerése sok esetben aktív odafigyelést kíván. Például, tegyük fel, 
hogy egy piackutatási projekthez 400 ember megkérdezésére van szükségünk, és az interjúalanyok 
felkutatását osztottuk ki feladatként. Ilyen helyzetben figyelmeztető jel, ha az első nap végére csupán 
20  embert  sikerült  összetoboroznunk,  ám erről  csakis  akkor  szerezhetünk  tudomást,  ha  naponta 
jelentést készítünk a projekt előrehaladásáról.

Kockázati jegyzék

Feladat Mi hiúsulhat 
meg?

A kockázat 
értékelése

(1-100 között)
Érintett 

paraméterek

Korai 
figyelmeztető 

jelek
Megoldás

Interjúalanyok 
toborzása

Nem lehet 400 
embert ennyi 

idő alatt 
összeszedni

15 Idő
Kevesebb, 

mint 80 fő az 
első napon

A paraméterek 
bővítése, 

kisebb minta

A kockázat felismerése után tovább kell tudnunk lépni – ez a  kockázat kezelésének témája. Erre 
három főbb módszer létezik: az elkerülés, a kitérés és a kiegészítő terv készítése.  Elkerülés során 
azonosítsuk  a  kockázat  forrását,  és  igyekezzünk  elkerülni  azt!  A  példánkban  előfordulhat,  hogy 
rádöbbenünk  400  interjúalanyt  öt  nap  alatt  lehetetlen  összetoborozni,  és  inkább  a  piackutatást 
tervezzük kisebbre. A kitérés során próbáljunk másokat rábírni arra, hogy vállaljanak át a kockázat 
terhéből,  így  a  következményekkel  nem egyedül  kell  majd megbirkóznunk.  Talán  rávehetnénk az 
ügyfeleket, keressenek maguknak interjúalanyokat. A kiegészítő terv készítése pedig lehetőséget ad 
arra,  hogy  a  projektterv  egészében  véve  érintetlen  maradjon.  Megnövelhetjük  például  a 
megkereséssel foglalkozók számát, vagy kicserélhetjük a munkájuk alapjául szolgáló adatbankot, de 
akár a megfelelő interjúalanyok „paraméterein” is bővíthetünk.
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12. A projekt csapat menedzselése

Ha egyedül dolgozunk, gyakran a legnehezebb feladat elegendő „minőségi” időt találni a projekt 
számára  akkor,  amikor  előjegyzési  naptárunk  már  teli  van  naponta  sűrűsödő,  rövid  határidejű 
teendőkkel. Mégis – ha projektet vállaltunk magunkra – ügyeljünk, hogy mindennap legalább egyetlen 
lépéssel haladjunk tovább a projektünkkel, még akkor is, ha ez a lépés nagyon kicsi. 

Iktassunk  be  rendszeres  „projektidőt”.  Az  értekezletekhez  hasonlóan  hetente  kétszer-háromszor 
jegyezzük  elő  ezeket.  Ideális  esetben  két  órát  szánjunk  rá,  és  hetekkel  korábban  rögzítsük  az 
időpontjukat.

Igyekezzünk olyan nyugodt, csendes helyet találni magunknak, ahol nem zavarják a munkánkat. 
Néhány nappal korábban áldozzunk tíz percet arra, hogy milyen információkra van szükségünk és ezek 
megszerzése érdekében tegyünk lépéseket.

A távollétünk okozta fennakadást tegyük minimálissá, pl.  kérjünk meg egy munkatársat,  vegye fel 
helyettünk a telefont, aztán a „projektidő” után visszahívjuk azt, aki szeretett volna beszélni velünk. 

Gyakran az is segítséget jelenthet, ha találunk valakit, aki a lelkiismeretünket testesíti meg. 
Olyan  személyt  válasszunk,  aki  kellően  erőszakos  és  követelőző  tud  lenni,  ha  a  projektünk 
előmenetelének rendszeres ellenőrzéséről van szó. Ha van egy kijelölt szponzor, ez a szerep rá hárul.

Egészen más a helyzet,  ha csapatot menedzselünk a projekt során. Ha projektünkben többen is 
részt  vesznek,  a  siker  legalább  annyira  függ  kapcsolatteremtő  képességeinktől  –  csapatkialakítás, 
feladatkiosztás és motiválás –, mint szakmai felkészültségünktől. 

A sikeres menedzserek – írja John Adair Functional Model of Leadership című könyvében – képesek  
egyensúlyt teremteni az alábbi „igények” között:
 Teendő – egy adott cél megvalósítása.
 Az egyén – egyértelmű célok meghatározása, motiválás, visszajelzés.
 A  csapat –  a  hatékony  kommunikáció  lehetővé  tétele  és  alkalmazása,  a  közösségi  tudat  

kialakítása.
Bár a vezetőnek mindhárom téren bizonyítania kell, egyes lépések több területre is hatással lehetnek. 
Ha például a projektmenedzser érthetően közli a csapattagokkal (egyénekkel) a célokat, valószínűsíti a  
teendő sikeres befejezését, miközben nemcsak egyénileg motivál, hanem a csapaton belüli szerepeket 
is pontosítja. Hasonlóképpen, ha csupán az egyik szükségletre koncentrálunk – a többi rovására –, az 
egész projekt sikerét kockáztatjuk.

A projekt különböző fázisaiban a vezetői feladatok is változnak. Nézzünk meg alaposabban, hogy egy 
projektmenedzsernek a különböző fázisokban milyen feladatokat kell ellátnia!
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Szakasz Feladat Csapat Egyén

Meghatározás  A projekt funkcióinak 
meghatározása – 
találkozás az ügyféllel és a 
szponzorral.

Termék: a meghatározás 
dokumentációja

 A projekt elnevezése. Így 
lehetővé válik, hogy a 
csapat a későbbiekben 
egyértelműen 
hivatkozhasson a 
munkára.

 Egyeztessük a csapat 
költségvetését!

 Jelöljük ki azokat, akiket 
be szeretnénk vonni a 
munkába! Puhatoljuk ki, a 
jelölteknek van-e szabad 
kapacitása, és érdekli-e 
őket a projekt.

 Állítsuk össze a 
„csapattervet”!

Tervezés  Tervezzük meg a 
feladatokat, teendőket, a 
termékeket, a 
kockázatokat, a 
mérföldköveket, az 
összefüggéseket, a 
kiadásokat és a 
felelősséget!

Termék: a projekt terve és 
költségvetése

 Tartsunk előzetes csapat- 
értekezletet, hogy 
tisztázzuk a szerepeket és 
az alapelveket!

 Készítsünk szerkezeti 
rajzot a projektről!

 A csapat számára hozzunk 
létre közös előjegyzési 
naptárt és e-mail címet!

 Tűzzük ki az értekezlet 
időpontját!

 Válasszuk ki a 
csapattagokat!

 Osszuk szét a feladatokat!
 Ismerjük fel a 

hiányosságokat, és 
egyeztessük az egyéni 
fejlődés céljait!

 Minden egyes csapattagról 
nyissunk aktát!

Kivitelezés  A tervezett és a tényleges 
ütem / költségvetés 
alakulásának összevetése.

 Szükség esetén a terv 
módosítása.

 Ismerjük fel és rögzítsük a 
célokban történő 
esetleges változásokat!

 Tartsuk fenn a kapcsolatot 
a szponzorral és az 
ügyféllel!

Termék: a projekt termékei

 A csapat minden tagjával 
ismertessük a projekt 
előrehaladását!

 A projekt alakulását 
jegyzetek, cikkek és 
összefoglalások 
formájában rögzítsük!

 Rendezzük a felmerülő 
nézeteltéréseket!

 Segítsük az új csapattagok 
beilleszkedését!

 Szervezzünk rendszeres 
csapat-összejöveteleket!

 Ellenőrizzük a kezdetben 
kiosztott feladatok 
helyénvalóságát!

 További teendőket is 
osszunk ki!

 Szükség esetén új csapat-
tagokat is vonjunk be!

 Képezzük beosztottainkat!
 Tartsunk egyéni 

megbeszéléseket is!
 Ügyeljünk a csapaton belül 

a társas kapcsolatok 
fenntartására!

Átadás  Ellenőrizzük, hogy a 
kitűzött célok 
megvalósultak-e!

 A terméket hivatalos 
keretek között adjuk át!

 A végfelhasználót lássuk 
el használati 
utasításokkal!

Termék: a teljes projekt

 Az átadásba vonjuk be a 
csapatot is!

 Vállaljuk fel a csapat 
képviseletét sikerben és 
kudarcban egyaránt!

 A csapatnak továbbítsuk a 
visszajelzéseket és 
jutalmakat!

 Kérjünk jelentést az egyéni 
teljesítményekről! A 
menedzserhez érkező 
visszajelzéseket hagyjuk 
jóvá!

 A sikert jutalmazzuk!
 Mondjunk köszönetet a 

csapattagoknak!

Értékelés  Az elvégzett munka 
áttekintése. A fejlesztést 
igénylő pontok 
felismerése.

Termék: projekt értékelés 
dokumentációja (a megfelelő 
formában közzétéve)

 Az értékelést kössük össze 
egy kis összejövetellel, 
ahol mindenkinek 
köszönetet mondunk! 

 Írjunk jelentést minden 
csapattagról! Emeljük ki 
azokat a készségeket, 
amelyekben fejlődtek, 
valamint a jövőre nézve 
csatoljuk az ajánlásunkat!
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13. A projekt feladatainak kiosztása

Egy menedzsernél döntő fontosságú, hogy a feladatokat milyen jól tudja kiosztani. Ez különösen akkor 
bizonyul nehéznek, ha a munkacsoportok csak átmeneti jellegűek, és a hatáskör sincs pontosítva. 
Előfordulhat, hogy a projektmenedzser alacsonyabb beosztású, mint csapatának bármely tagja, vagy 
hogy a munka más, sokkal sürgősebb határidejű feladatok miatt kevesebb figyelmet kap.

Idejekorán  tervezzük  meg  a  munka  elosztását,  és  jó  előre  bízzuk  meg  a  feladatokkal  a 
kiszemelt munkatársakat. A feladatok kiosztásakor már részletes projekttervvel rendelkezzünk, hogy 
tudjunk mire hivatkozni. Rendszeresen szakítsunk időt arra, hogy megtervezzük, kire, mit és hogyan 
bízzunk.  Amint  pedig  felismertük  egy  feladat  átruházásának  szükségességét,  értesítsük  erről  a 
jelöltünket,  röviden  felvázolva  a  feladatot,  majd  egyeztessünk  egy  konkrét  időpontot,  amikor 
hivatalosan is megbízzuk.

A feladatkiosztás előnyei

A cég szempontjából A projektmenedzser (megbízó) 
szempontjából

A csapattag (megbízott) 
szempontjából

 A rendelkezésre álló forrásokat 
így sokkal jobban ki lehet 
használni.

 Szélesebb körben növeli a 
szakmai tapasztalatot.

 Segíti a csapatszellem 
kialakulását és a magas szintű 
csapatmunkát.

 Több szabadideje lesz a 
folyamatok ellenőrzésére.

 Minőségi munkát eredményez.
 A párhuzamosan futó feladatok 

gyorsabb munkavégzést 
tesznek lehetővé.

 Lehetőséget kap új készségek 
elsajátítására és gyakorlására.

 A cég fontosabb munkálataiban 
is részt tud venni.

 Új és valódi kihívást jelentő 
helyzetekkel szembesülhet.

A megbízások megbeszélését gondosan elő kell készíteni. A megbeszéléseken ügyeljünk arra, 
hogy  a  megbízott  személy  pontosan  tisztában  legyen  elvárásainkkal,  és  kellőképpen  motiválja  a 
feladat  végrehajtása.  Világosan  meg  kell  fogalmaznunk,  hogy  mit  és  mikorra  kell  elkészíteni. 
Hallgassuk meg a kérdéseiket, aggodalmaikat, és egyezzünk meg a határidővel, a költségekkel és a 
minőséggel kapcsolatban is! Ne feledjük, szükséges lehet a betanítás is! A projektmenedzserek közül 
többen is elismerik, hogy a feladatokat nem osztják szét a kellő mértékben . Ennek egyrészt 
oka, hogy nem szívesen adják ki a kezükből a munkát, másrészt nem is igen tudják, hogy hogyan,  
illetve mikor érdemes a teendőket átruházni. Ha nehezünkre esik másokat megbíznunk, előfordulhat,  
hogy túlterheljük  magunkat,  a  csapattagok  pedig  elégedetlenkedni  kezdenek a  bizonytalanságunk 
miatt. Fontos tehát felismerni, mi is tart vissza bennünket. 

A projekteken belüli megfelelő munkamegosztás akadályai

Bizonytalanság Túlzott 
lelkesedés

Tehetetlenség Bűntudat Félelem Az önbizalom 
hiánya

A pozíciójukat 
féltők gyakran 
azért nem bíz-
zák másra a te-
endőket, mert 
félnek attól, 
hogy nélkülöz-
hetővé válnak.

Gyakran azért 
nem bízzuk 
másra a mun-
kát, mert mi is 
örömünket 
leljük benne.

Vagyis az a 
(téves) nézet, 
hogy nincs a 
feladatra meg-
felelő ember. Ez 
azonban leg-
többször csak 
hozzáállás kér-
dése.

Amiatt, hogy 
nem osztottuk ki 
időben a 
feladatot. 
Amiatt, hogy a 
kellemetlen 
feladatokat 
bíztuk másra.

Kicsúszik a ke-
zünkből az irá-
nyítás. Csaló-
dást okozunk a 
beosztottaknak. 
A tehetségesebb 
beosztottak fe-
lülmúlnak ben-
nünket.

A tapasztalatlan 
projektmened-
zserek gyakran 
kudarcot val-
lanak a feladat 
átruházásában 
amiatt, hogy 
nem elég 
határozottak.
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Az emberek nem azt csinálják, amit elvárunk, hanem amit leellenőrzünk – tartja egy régi mondás. 
Nos, biztosak lehetünk abban, hogy a csapattag megértette a ráruházott feladatot, ha a megbízást két 
részletben  bonyolítjuk,  kis  „gondolkodási  időt”  hagyva  a  kettő  között.  A  módszer  egyszerűen  a 
következő:

A megbeszélés végeztével aztán sose feledkezzünk meg a határidő egyeztetéséről, és legalább 
egy beszámoló időpontját konkrétan jelöljük ki. Érdemes meghatározni a beszámolók konstrukcióját, 
lehetőséget adva arra, hogy
 lépést tartsunk a megszabott ütemezéssel, és szükség esetén módosíthassunk;
 összegyűjthessük a legjobb ötleteket;
 a jó munkát elismerjük, megdicsérjük;
 a folyamatban lévő munkára koncentrálhassunk.

Az  előre  nem látható  eseményekre  akkor  is  érdemes  időt  hagyni  a  tervünkben,  ha  a  megbízott 
várhatóan  sikeresen  meg  tud  birkózni  a  feladattal.  A  végső  határidő  előtt  tűzzünk  ki  egy 
időpontot, amikor utoljára áttekinthetjük az eredményeket. Ilyen módon marad egy kis idő az 
esetleges korrekciókra.

Az embereket sokkal jobban motiválja,  ha egy munka elvégzése után elmondhatják, hogy „ezt én 
csináltam!”  Ha  lehetséges,  a  kézzelfogható  eredménnyel  kecsegtető  munkákat  teljes 
egészében  ruházzuk  át  –  persze  előfordulhat,  hogy  a  megbízottat  be  kell  tanítani,  vagy  a 
korábbinál  nagyobb  hatáskörrel  kell  ellátni  ezért.  A  kiadott  munka  végrehajtása  kapcsán  pedig 
figyeljünk arra, hogy legyünk elérhetőek, ha éppenséggel segítségre van szüksége a munkatársnak, 
de  ne  alkalmatlankodjunk  a  munkát  végző  ember  körül,  minden  lépését  figyelve.  Azért 
ruháztuk rá a feladatot, mert megbízunk benne, és mert ezzel időt takarítunk meg – amúgy pedig 
nagyon zavaró, ha folyton a dolgozó sarkában áll valaki! A feladat befejeztével a végső értékelésünk 
legyen pontos és hasznosítható.  Nyilvánosan dicsérjünk, kritikáinkat viszont négyszemközt 
osszuk meg a munkatárssal.

A feladatok kiosztása, a megbízás módja a megbízott képességeinek és elkötelezettségének 
függvénye. Minél nagyobb a hozzáértése, és minél inkább elkötelezett, annál kevésbé kell irányítani  
a dolgozó munkáját. Igyekezni kell a kommunikációhoz a megfelelő stílust alkalmazni, mert ezáltal  
tesszük lehetővé, hogy a lehető legkevesebb idő alatt a legjobb minőségű eredményt kapjuk. A stílus 
kiválasztásakor fontoljuk meg a következőket:
 A megbízott szakmailag mennyire alkalmas az adott feladatra?
 Mennyiben érdekelt a feladat vagy a projekt sikerében?
 Más területen mennyire kell a megbízottnak kezdeményező szerepet vállalnia? Előfordul, hogy 

ha valakinek más feladatokban túl sokat kell kezdeményeznie, lehet, hogy örömmel veszi, ha ez 
alkalommal őt irányítják!
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1. Ismertessük a feladatot! Tárjunk fel a munkatárs előtt világosan és érthetően a munkát!
2. Kérjünk visszajelzést! Ugyanis ebből kiderül, hogy a megbízott miként értelmezi a kitűzött 

célokat, és hogyan akarja azokat megvalósítani.
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14. A projekten belüli kommunikáció

A  megfelelő  megbízói  stílus  kiválasztásához  egy  mottó:  „Ne feltételezzünk  semmit  sem!  Ha 
kétség  merül  fel,  kérdezzünk  rá!”  Ez  a  módszer  egy  olyan  egyszerű  megoldás,  hogy  csak 
csodálkozva figyelhetjük, mennyire kevesen alkalmazzák ezt. Javasolható, hogy tegyük félre a negatív 
beidegződéseinket, az előítéleteinket önmagunkkal és másokkal szemben, aztán egyszerűen és célra 
irányultan  törekedjünk  a  feladataink  megoldására.  Meglátjuk  és  tapasztaljuk  majd,  mennyire 
könnyedén és simán működnek a dolgok, gyakran még a legbonyolultabb szituációk esetében is.

A megbízói stílus lehetőségei

Tegye azt, amit 
mondok!

Kérje ki az 
engedélyemet!

Kérjen tőlem 
tanácsot!

Számoljon be az 
elvégzett 
munkáról!

Vegye át a 
munkámat!

Akkor válasszuk 
ezt a megoldást, 
ha azonnali 
cselekvésre van 
szükség, vagy ha 
elmagyarázunk 
egy kötelezően 
követendő 
eljárást.

Megbízóként 
megtartjuk 
ellenőrzésünket, 
de a megbízottól 
elvárjuk, hogy 
ötleteivel 
forduljon 
hozzánk.

Az ellenőrzési 
jogot a 
megbízottra 
ruházzuk, de 
érdeklődéssel 
figyeljük a 
tervezett 
eljárásait.

Annyira bízunk a 
beosztottban, 
hogy elég, ha 
csak utólag 
tájékoztat az 
elvégzett 
munkáról.

A megbízó végső 
célja, hogy a 
megbízottja teljes 
mértékben át tudja 
venni a munkáját. 
Ha érzékeltetjük, 
hogy mi erre is 
hajlandóak 
vagyunk, 
megbízottunk 
motiváltabbá válik, 
és mi is tanúságot 
teszünk menedzseri 
rátermettségünkről.

Ajánlás, hogy „ha a projektünkkel kapcsolatban újabb lépéseket teszünk, szokjunk rá arra, 
hogy megkérdezzük magunktól: kinek kell még erről tudnia?” A projektmenedzser nemcsak a 
csapaton belüli kommunikációért felel, hanem a projekt és az érintettek kapcsolattartásáért is. Ez a 
megvalósítás szakaszában különösen fontos. 

 Célszerű,  hogy a tervezési  szakaszban  készítsünk egy ábrát  a  projektcsapatról  és  az 
érintettekről, és ne feledkezzünk meg a külső csapatról sem! A kivitelezés fázisában pedig ezt 
rendszeresen tekintsük át! 

 A kezdeti  csapatmegbeszéléseken szakítsunk időt arra,  hogy  megállapodjunk a csapaton 
belüli  kommunikáció  módjáról  és  gyakoriságáról.  Ha  nincs  csapatunk,  akkor  se 
feledkezzünk el a szponzorral egyeztetni, hogy miként lépünk majd kapcsolatba vele.

 Beszéljük  meg,  hogy  a  fontosabb  érintetteknek  –  főként  a  végfelhasználóknak  –  milyen 
információkra van szükségük.

 A jövőbeli hivatkozás könnyítése végett  minden döntésről és megállapodásról készítsünk 
feljegyzést!

 Készítsük el a projekt csapatának és érintettjeinek a telefon és e-mail listáját!
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A kommunikáció az egyik legtitokzatosabb dolog a világon. Aki igazán ért a kommunikációhoz, az a 
partner  szemével  is  látja  a világot.  Ez  azonban  általában  akkor  érhető  el,  ha  megfelelő 
kérdéseket teszünk fel,  és a válasz meghallgatására is szakítunk időt.  Az ún. kifejtendő kérdések 
segítségével kipuhatolhatjuk az emberek álláspontját, és ha válaszaikat jól összefoglaljuk, látni fogjuk, 
hogy ha nem is osztjuk a nézeteiket, a véleményüket pontosan megértettük.

Íme, néhány kifejtendő kérdés:
 Mi az Ön véleménye erről a projektről?
 Miért akarja a projekt ezen részét kiadni külsősöknek?
 A végső stádiumban mi módon tudja Ön és csapata a projekt ütemét tartani?
 A következő három hétre melyik feladatokat rangsorolta előre?
 Ön szerint mikorra lesz kész ez a feladat?

A  kommunikáció  a  körülményektől  függően,  számos  formában  mehet  végbe.  Amikor  az  üzenet 
továbbításának legjobb módjáról döntünk, érdemes a két legfontosabb tényezőt különösen figyelembe 
venni: a bonyolultságot és az érzelmeket. Ehhez az alábbi kérdéseket tegyük fel magunknak:
 Mennyire nehéz az üzenetet megérteni?
 Van-e negatív színezete az üzenetemnek?
 Konkrét lépésekre kell motiválnom az adott személyt?

Kutatások igazolják, hogy a kommunikáció során nem vagyunk kifejezetten „racionális” lények – ezt 
mutatja az alábbi  ábra is. Továbbá a vizsgálatok azt is  mutatják,  hogy leghatékonyabban szemtől 
szembe  kommunikálhatunk.  Ez  viszont  nem  mindig  a  legpraktikusabb  megoldás,  főleg  mivel  a 
hatékony  kommunikáció  mellett  az  időnk  (és  természetesen  kollégáink  idejének)  eredményes 
kihasználására is gondot kell fordítani.

hanghordozás 
30%

tartalom
10%

testbeszéd
60%

Miből áll össze az üzenet a kommunikáció során?

A legcélravezetőbb kommunikációs forma kiválasztása
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Logikailag bonyolult üzenet Logikailag kevésbé bonyolult üzenet

Alacsony érzelmi 
telítettség

Magas érzelmi 
telítettség

Alacsony érzelmi 
telítettség

Magas érzelmi 
telítettség

Példa: „Íme a cég 
teljes ügyféllistája.”

Javaslat: Írásban 
továbbítsunk! Ha az 
információra sürgősen 
van szükség, 
használjunk e-mailt!

Példa: „A projekt céljai 
közül ezt a hármat meg 
kell változtatni.”

Javaslat: Szemtől 
szembe közöljük 
mindezt! A vevő 
minden bizonnyal 
kérdéseket akar majd 
feltenni. Szervezzünk 
hivatalos 
megbeszélést!

Példa: „Kérhetnék egy 
fénymásolatot arról az 
iratról?”

Javaslat: A célnak 
kiválóan megfelel az e-
mail vagy a telefon. Ne 
pocsékoljuk az időnket 
személyes kontaktusra, 
hacsak nem nagyon 
sürgős a feladat.

Példa: „A projekt nem 
lesz kész időben…”

Javaslat: A legjobb ezt 
személyesen közölni, 
esetleg telefonon. Ha 
mégis írásban kell 
elküldeni, előtte egy 
rövid találkozó vagy 
telefonhívás szükséges.

Végül jó, ha megjegyezzük, gyakorlatilag képtelenség eleget tudni a kommunikációról  vagy eléggé 
rutinosnak  lenni  a  témában.  A  gyakorlás  elengedhetetlen,  valamint  a  kommunikáció  mögötti  
események (szándékok, motiváció,  okok és összefüggések stb.)  fölötti  gondolkodás és elmélkedés 
szintén sokat segíthet a személyes stílusunk fejlesztésében. Sőt, kifejezetten javasolható az is, hogy 
más  élő  organizmusok  (virágok,  lovak,  kutyák  stb.)  érintkezési  és  kommunikációs  szokásait  
tanulmányozzuk, mert ezzel szintén finomíthatjuk a meglévő kommunikációs módszereinket.
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A projektet megbeszéléssel kezdjük és zárjuk. Az első értekezlet feladata a projekt meghatározása, az  
utolsóé  pedig  az  értékelés,  a  tanulságok  levonása.  Az  értékelő  értekezletekkel  –  függetlenül  a 
témájuktól – nemcsak a projekt menetét ellenőrizhetjük, hanem azt is felmérhetjük, hogy a jövőben 
miként érdemes a feladatokat a csapattagok között felosztani.

A megbeszélés elnökének és a megbízottnak egyaránt fontos az alapos előkészítés. Ha az értekezlet 
elnöki szerepét látjuk el, fél óra alatt  átgondolhatjuk a megbeszélés célját, és azt,  hogy az egyes 
csapattagoktól  mit  várunk el.  Ezután  dönthetünk az  időtartamról,  a  kellékekről  és  a  meghívottak 
listájáról.

Figyeljünk arra, hogy a résztvevők előre tudják, mit várunk el tőlük! Legyünk precízek, és lehetőleg 
álljunk ellen az „általános” megbeszélés kísértésének – amúgy ez az általános beszélgetés később 
csupán általános mentegetőzést vonna maga után. Készítsünk egy logikus felépítésű napirendet!

A projektértekezlet egy lehetséges vázlata

Napirendi vázlat

Meghívottak:

Helyszín: 

Dátum:

Idő:

Kezdés:

Befejezés:

Cél:

1. … napirendi pont

Cím:

Cél:

Előkészület:

Eredmény:

Hatáskör:

Idő:
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A projekt  megbeszélés  előtt 2-3  héttel  küldjük  szét a  legfontosabb  információkat  tartalmazó 
napirendi vázlatot! Kérjük meg a címzetteket, hogy az értekezlet előtt legalább öt nappal közöljék 
esetleges észrevételeiket az értekezlet vezetőjével, elnökével! A megbeszélés előtt 2-5 nappal küldjük 
ki a változtatásokkal kiegészített,  végleges napirendet, megerősítve az időpontot és a meghívottak 
listáját.

Igyekezzünk  időben  elkezdeni  a  megbeszélést.  Ez  nem  csupán  udvariasságból  fakadó 
kötelezettség, hanem kellőképp hivatalossá is teszi a továbbiakat. Szögezzük le az értekezlet célját és 
az egyes napirendi pontok funkcióit.  Figyeljünk az idő múlására, és arra is, hogy a terv szerint 
haladjunk! Ne hagyjuk, hogy lényegtelen dolgokkal teljen el az idő, és a személyeskedéseknek is 
vegyük  elejét!  Nyilvánvalóan  a  passzív  hozzáállást  vagy  a  megengedhetetlen  viselkedést  sem 
hagyhatjuk szó nélkül. 

Foglaljuk össze az elmondottakat, megbizonyosodva arról, hogy mi és a résztvevők egyaránt jól 
értettünk mindent.  Rögzítsük a megbeszélt tennivalókat, mert így későbbi félreértések esetén 
tudunk mire hivatkozni! Ügyeljünk arra is, hogy minden feladat gazdára találjon, és a határidőt 
is pontosan meghatározzuk! Mindezt a követhetőség érdekében írjuk be a határidőnaplónkba – ez 
lehet közös napló is! 

A megbeszélés után érdemes 24 órán belül sort keríteni a „teendők jegyzőkönyvezésére”, vagyis az 
elvégzendő munka rövid  összefoglalására.  Ha szükséges,  a  teendőkről  készített  emlékeztetőt  egy 
héten belül egy részletesebb áttekintés is követheti. Sose halasszuk a jegyzőkönyv közrebocsátását a 
következő megbeszélésig!

Végül fontos, hogy szükség esetén személyesen  ellenőrizzük, hogy a munka a tervek szerint 
halad-e. Ezt többek között négyszemközti megbeszélések lebonyolításával tehetjük meg.

 

A projekt nyilvántartás szabályai:

 Nyissunk egy mappát a projektnek, és mellékeljünk egy listát azokról a dolgokról, amelyeket 
mindenképp tartalmaznia kell!

 Színes papírokat használjunk, mivel így első látásra azonosítani tudjuk a dokumentumokat!
 Havonta selejtezzük ki az érvénytelenné vált információkat!
 Verziószámmal  lássuk  el  azokat  az  iratokat,  amelyeket  többször  is  átdolgozunk  vagy 

korszerűsítünk!
 Válasszuk szét a végső értékeléshez archivált információkat (pl. a dokumentumok másolatát) a 

rendszeresen  használt,  hivatkozási  adathalmaztól  (pl.  projekttervtől),  mivel  így  sokkal 
gyorsabban megtaláljuk a keresett anyagot!

 A  különös  odafigyelést  igénylő,  intézésre  váró  dokumentumokat  is  külön  csoportosítsuk 
(elintézendők), méghozzá időrendben!
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A megbeszélés menete

 Előkészítés
 Tájékoztatás
 Ellenőrzés
 Rögzítés
 Jegyzőkönyvezés 
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Kulcsfontosságú iratok egy projekt során, ennélfogva mindig vegyük nyilvántartásba az alábbiakat:

 Meghatározási okirat
 Az érintettek táblázata
 A csapatszerkezet ábrája
 Kommunikációs tervrajz
 Projektterv
 Kockázati jegyzék

Ezen kívül érdemes még megőrizni:

 Az értékelési megbeszélések jegyzőkönyveit
 A változások jegyzékét
 A csapattagok aktáit

Igyekezzünk önmagunkat  is  hozzászoktatni,  hogy a  projekt  célokon ritkán változtassunk,  de 
alkalomadtán mégis szükséges lehet a projekt újradefiniálása. Fontos, hogy a projekt céljait érintő 
változtatásokat írásban fogadtassuk el a projekt szponzorral, ez az írott dokumentum aztán kizárja az 
esetleges  félreértéseket,  és  egyben  arra  kényszerít  bennünket,  hogy  alaposan  átgondoljuk  a 
módosítás  határidőre  és  a  rendelkezésre  álló  forrásokra  gyakorolt  hatását.  Íme  egy  lehetséges 
formátum:

Módosítási kérelem

A kért módosítás:

Kérelmező:

A módosítás oka:

A tervezett eljárás:

Az eljárás érintettjei:

Hatása a minőségre:

Hatása az időre:

Hatása a költségekre és 
forrásokra:
Egyéb információk:

Projektszponzor 
jóváhagyása:
Projekt menedzser:

Bizonyos esetekben ez a forma túlzottan hivatalosnak tűnhet, így ilyenkor érdemes az itt felsorolt 
tételekről levél, e-mail vagy jelentés formájában értesíteni a szponzort. Amúgy pedig ne felejtsük el, 
hogy azonnal értesítsünk mindenkit, akit a módosítás érint. 
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15. Hivatali és intézményi projektek követése és 
dokumentálása

Összefoglaló  a  jelenlegi  helyzetről  Monor  Város  Polgármesteri  Hivatalában  és  Monor 
Város Önkormányzatának intézményei esetében

A jelenleg működő projektkövetési és dokumentálási folyamat szabályozatlan mind a hivatali mind az 
intézményi projektre nézve. A projektek megvalósítása során az ellenőrzés és számonkérés funkció 
nem működik megfelelően. A projekt érintettjei  nem minden esetben tudják, hogy mi a feladatuk 
illetve felelősségük. A következő részben szeretnénk javaslatot adni a projektkövetés és dokumentálás 
fejlesztésére.  

Javaslatok  az  önkormányzati  (hivatali  és  intézményi)  projektek  követésével  és 
dokumentálásával kapcsolatban

Javasoljuk,  hogy  minden  egyes  hivatali  és  intézményi  projekt  megvalósítása  során  legalább  havi 
gyakorisággal  kerüljön kitöltésre a 2.  számú mellékletben található Hivatali  és intézményi  kontroll 
jelentés sablon. Javasoljuk, hogy a kitöltött sablon kerüljön minden esetben a testület elé, hogy a  
képviselő testület is pontos képet kapjon a jelenleg futó projektek státuszáról.
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16. A projekt átadása

Bár  a  projekt  átadása  a  legutolsó  látványos  mozzanat,  az  átadási  teendők  már  a  legelején 
elkezdődnek. 

A csapat kötelezettségei az átadással megszűnnek. Ekkor a végfelhasználók teljes egészében birtokba 
vehetik azt, amit a projekt létrehozott. A gyakorlatban ez mindkét fél részéről bizonyos előkészületet 
igényel.  Az  átadásnak  egyébiránt  van  egyfajta  pszichológiai  vonatkozása  is,  amelyről  a 
projektmenedzserek  hajlamosak  megfeledkezni.  Jó  tudni,  hogy  például  nagyobb  és  összetettebb 
projektek esetében olykor az is megtörténik, hogy a csapattagok egészen az átadásig bizonytalanok 
munkájuk  hasznosságában  és  eredményességében.  Sőt,  annak  a  veszélye  is  fennáll,  hogy ha  az 
átadás  megtörténte  nem  egyértelmű,  a  csapattagoknak  továbbra  is  foglalkozniuk  kell  a 
végfelhasználókkal, s így nem összpontosíthatnak az újabb feladatokra. 

A végfelhasználóknak az átadás pillanatáról  kezdve kötelezettségei vannak a projekt eredményével 
kapcsolatban  –  ez  legtöbbször  annyit  jelent,  hogy  meg  kell  tanulnia  azt  használni,  amihez 
természetesen új képességek elsajátítására, avagy új kötelezettségek felvállalására is szükség lehet.  
Tartsuk szem előtt, hogy az emberek a hosszú távú előnyök felismerése ellenére is nehezen fogadják 
el  a  változásokat,  különösen  ha  azokat  indoklás  nélkül  próbálják  rájuk  erőltetni.  Az  „átadási 
teendőknek”  azokat  a  módszereket  nevezzük,  amelyeket  alkalmazva  a  végfelhasználók  előtt  is 
világossá válhat, mire számíthatnak, és mire van szükségük az átálláshoz.

Kategória Történés Jellemző teendők
Bevonás A sikeres átadás alapja, hogy az 

esetleges változtatásokba minél 
korábban vonjunk be minden érintettet, 
különösen a végfelhasználókat. Az 
emberek így könnyebben elfogadják a 
változásokat, hiszen azoknak ily módon 
ők lesznek a kezdeményezői. A bevonást 
általában a meghatározási szakaszban 
végezzük.

 „Eligazítás” a projektszponzor 
nevében

 Ötletek gyűjtése
 Prototípus bemutatása és 

megvitatása
 Javaslatok meghallgatása

Egyeztetés A kivitelezési szakaszban folyamatos 
párbeszédnek kell zajlania a csapat és a 
végfelhasználó kötött. A felhasználónak 
meg kell tudni, mit kap majd, mikor és 
milyen feltételek mellett. Ki kell emelni a 
projekt előnyeit, de utalni kell annak 
hátrányaira is. A projekt hatókörét érintő 
változásokról a végfelhasználót a lehető 
leghamarabb értesíteni kell.

 A végső változat 
dokumentációjának kiosztása

 A változások dokumentációjának 
kiosztása

 A projektértekezletek 
jegyzőkönyveinek közrebocsátása

 A menedzsment informálása
 Előadások tartása
 A csapattagok informálása

Elvárások 
tisztázása

Az emberek tudni akarják, milyen 
változásokra kell felkészülniük a projekt 
eredményeként, és hogy ehhez milyen 
segítséget kapnak. Lényeges szempont 
az időzítés: ha mindezeket túl hamar 
tisztázzuk, félő, hogy az érintettek 
megfeledkeznek róla. A szükséges 
információkat valószínűleg többször is az 
érintettek tudomására kell hoznunk.

 A termék (az eredmény, a projekt 
megoldás) bemutatása

 A végfelhasználók betanítása
 Ügyfélszolgálat
 Kezelési útmutatók
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Logikai szempontból az átadási fázisnak a projekt menetében a kivitelezés és az értékelés között kell 
helyet kapnia, a siker záloga éppen az, hogy a munkafolyamatok nem különülnek el egymástól, és a 
kivitelezés  fázisait  már  a  meghatározás  stádiumában  is  meg  lehet  tervezni.  Chan  Kim  és  René 
Mauborgne szerint az átadási  teendőknek három kategóriája van: a bevonás, az egyeztetés és az 
elvárások tisztázása.

Ellenőrző lista a projekt életútjához az átadás szemszögéből

Meghatározási 
szakasz

 Készítsünk prototípust a végfelhasználó számára!
 Határozzunk meg egy időpontot, amikor ezt bemutatjuk!
 Indokoljuk meg a projektet, és mutassuk be az előnyeit!
 Lehetőségeink szerint ismertessük a végfelhasználóval a termék 

várható hatásait (a pozitív hatásokat és negatívakat egyaránt)!
Tervezési szakasz  Különítsünk el időt és pénzt az átadási teendők számára!

 Állapodjunk meg az érintettekkel, hogy rendszeresen értékeljük a 
projekt menetét!

 Tűzzük ki a termékbemutató időpontját!
 Foglaljuk le a szükséges eszközöket és felszerelést!
 Figyelmeztessük a csapattagokat a termékbemutató időpontjára!

Kivitelezési szakasz  Az érintetteket a lehető leghamarabb értesítsük az eredeti terv vagy a 
teljesítés időpontjának megváltozásáról!

 Szakítsunk időt arra, hogy meghallgassuk az érintettek véleményét 
vagy várakozásait a projekttel kapcsolatban!

 Mérjük fel, milyen mértékűek lesznek a változások!
 Tervezzük meg és gyakoroljuk be az átadás menetét! Ne legyünk túl 

biztosak a dolgunkban, de a projektünk hitelét se ássuk alá azzal, 
hogy nem bízunk annak sikerében!

Átadási szakasz  Teszteljük a terméket! Ebbe vonjuk be a szponzort és a 
végfelhasználót is!

 Készítsünk megfelelő dokumentációt, és ellenőrizzük, hogy ez minden 
kérdésre választ ad-e!

 Tanítsuk meg a végfelhasználókat a termék értelmezésére és 
felhasználására!

 Tervezzük meg az átadási eseményeket! Rendezzünk próbát!
 A munka végén tartsunk egy ünnepélyes összejövetelt!
 A csapattagoknak adjunk új feladatot!
 Adjuk vissza vagy szabaduljunk meg a projekthez használt 

felszerelésektől, nyersanyagoktól és készletektől!
 Szervezzünk ügyfélszolgálatot, amely a projekt lezárása után is 

kapcsolatot tart a végfelhasználóval!

Ha a csapatunk sikert ért el, gondoljuk végig, miként tudnánk ezt megünnepelni. Még ha sikerünk 
apró volt is, és hibákat vétettünk – ez a legtöbb projektnél előfordul – akkor is, bizonyára vannak 
dolgok, amelyeket érdemes megünnepelnünk. Ha ezt elmulasztjuk, az ránk és a csapatunkra is rossz 
hatással lehet. Az, hogy miként ünnepeljük meg a sikert, személyiségünktől és a körülményektől függ.
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Az  ünnepség  jellege  a  csapat  nagyságától,  a  rendelkezésre  álló  pénzügyi  kerettől  és  a  projekt 
sajátosságaitól  függ.  Az  alábbi  lista  néhány,  projektmenedzserektől  ellesett  ötletet  tartalmaz.  Ne 
feledjük, hogy az ünneplés bármilyen formáját válasszuk is, az emberek a személyes jelleget értékelik 
a legtöbbre!

Ötletek a siker megünneplésére:

 Különítsünk el egy kisebb összeget a projekt költségvetéséből ünneplés céljára! Az összeg attól 
függően nőhet vagy csökkenhet,  hogy a csapat  milyen mértékben használta  fel  a projektre 
szánt időt és pénzt. Bízzunk meg valakit a csapatból azzal,  hogy találja ki, a projekt végén 
miként kellene elkölteni az összeget!

 Adjunk  a  csapattagoknak  valamilyen  dedikált  asztali  díszt  –  ennek  az  a  szerepe,  hogy  jól  
láthatóan emlékeztesse a projektben dolgozó személyt a projekt sikereire.

 A projekt végén készítsünk fényképet a csapattagokról! A képből adjunk mindenkinek!
 Adjunk minden csapattagnak egy bekeretezett projekttervet, saját, kézzel írt megjegyzésekkel 

ellátva!
 Rajzoltassuk meg a csapat karikatúráját, és adjunk mindenkinek egy másolatot!
 Adjunk minden csapattagnak kézzel írt köszönőlevelet – tegyük személyessé a leveleket, hogy 

ne keverjék össze őket!
 Küldessünk minden csapattagnak egy palack pezsgőt vagy bort,  rajta egy kis köszönő vagy 

emlékeztető cédulával!
 Látogassunk  el  a  projekt  átadása  után  a  projekt  helyszínére  (például  egy  lakópark  vagy 

üzemcsarnok esetében könnyen megvalósítható) és személyesen is éljük át, tapasztaljuk meg a 
projekt eredményeit és sikerét!

 Találkozzunk  a  projekt  végfelhasználóival  egy  kötetlen  vacsora  keretében,  ahol 
megemlékezhetünk  a  tevékenységünkről,  derűsen  visszaemlékezhetünk  a  nehézségekre  és 
megünnepelhetjük a sikereket! Az esemény legyen feszültségoldó és jó hangulatú.

 Kapjanak a projekt csapat tagjai egy miniatűr másolatot a projekt termékéről, eredményéről (pl. 
egy híd, egy gépkocsi, ház vagy egyéb objektum esetén viszonylag könnyen megoldható).

 Ha  szinte  egyáltalán  nincs  időnk  és  pénzünk  sem  áll  rendelkezésre  a  projekt  méltó 
megünneplésére, akkor pár perce hozzuk össze a projekt csapatot és mondjunk néhány őszinte 
és  elismerő  mondatot  az  elvégzett  munkáról.  Beszédünk  nyílt  legyen,  köszönő  jellegű  és 
előremutató – szilárdítsuk meg és építsük tovább a kapcsolatainkat, hogy később is konstruktív 
munkát végezhessünk, ha az élet úgy hozza.
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17. A projekt értékelése és a tanulási kultúra 
létrehozása

Minden projektet – a sikerességétől függetlenül – tanulási lehetőségként kell kezelni. 
Az értékelési szakasznak éppen ez a funkciója.

Mikor  kerüljön  sor  az  értékelésre?  Az  értékelés  az  átadás  után  következik,  így  tulajdonképpen  a 
projekt  menetének  legutolsó  stádiuma.  Ennek  ellenére  természetesen  szükséges  lehet  az 
elvégzett munkát a kulcsfontosságú fázisok végén is áttekinteni, értékelni, azért, hogy a javaslatainkat 
késedelem nélkül alkalmazni lehessen.

A helyzet az,  hogy minél szigorúbb vizsgálatot  végzünk, annál inkább a csapat és a cég érdekeit 
szolgáljuk.  Részletesen  gondoljuk  át  a  tényeket,  és  következetesen  tegyünk  fel  további 
kérdéseket!

Mi az értékelés haszna? A jól végzett értékeléssel nemcsak a projektmenedzser és csapata, hanem a 
cég is nagyon jól jár. Különösen az alábbiak válnak lehetővé:

1. Megállapíthatjuk, mi volt sikeres, és miért!
2. Megakadályozhatjuk a hibák megismétlődését!

3. Motiválhatjuk a csapattagokat!
4. Üdvözölhetjük a további ötleteket!
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 Szokta rendszeresen áttekinteni és értékelni az üzleti projektjeit? 
 Ha nem, mi akadályozza meg ebben, pl. a rossz időbeosztás vagy túlterheltség? 
 Ha igen, mi történik az értékelés után, a tanultakat beépíti a következő projektbe?

 Pontosan mi is történt? Ha a válasz nem egyértelmű, minden elérhető bizonyítékot 
szerezzünk be és vizsgáljuk meg.

 A fenti események miért mentek végbe? Ennek megválaszolása után jobban látjuk 
majd, hogy egyszeri esetről van-e szó, vagy esetleg a jövőre nézve is tanulságot 
vonhatunk le belőle.

 Ki, mit és mikor csináljon ahhoz, hogy mindenki fejlődhessen? A módszereink 
változtatásához szükség van új képességek kifejlesztésére, vagy a jelenlegiekkel is 
meg tudjuk oldani?

Az emberek szeretik tudni, hogyan 
teljesítettek, különösen akkor, ha a 

projektbe rengeteg energiát fektettek. 
Az értékelés során tehát minden 

munkatárs teljesítményét 
összegezzük. 

Az értékelés pedig akkor válik igazán 
hasznossá, ha a csapattagok előre 
tudják, hogy teljesítményüket a 
projekt végén értékelni fogják. 

Ismerniük kell a feltételeket és az 
értékelés módját, sőt azt is, kik 

értesülnek a visszajelzésről.
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Projektmenedzserként a cég szokásaitól függetlenül is felelősek vagyunk a projekt alatti tanulás, 
fejlődés bátorításáért, és ezt a magatartásunkkal is példáznunk kell. Ha ugyanakkor a cégünknek 
kulturális alapelvei vannak, akkor bizonyára a tanulás fontosságáról  sem feledkezünk meg, azaz a 
szervezet  tagjai  elfogadják  a  jóhiszemű hibákat,  és  az  új  ötletekre  is  nyitottak.  No,  ezek  persze 
azonban csak szavak, a kultúráról a tényleges viselkedésünk árulkodik!

Az  észrevételekben az értékes meglátásokat keressük! Mindig legyünk készek megfontolni a 
javaslatokat! Ha a csapattag olyan indítvánnyal áll elő, amely pillanatnyilag még nem hasznosítható, 
kérdésekkel  segítsük  az  ötlet  kidolgozását!  Amennyiben  ez  nem  lehetséges  –  mert  olyannyira 
használhatatlan a javaslat – indokoljuk meg! Ha végül el kell  utasítanunk egy ötletet, mindenképp 
tegyük világossá, hogy nem a kezdeményezés folyamatát vetjük el! Így talán valóban nyitva hagyjuk 
az utat az újabb javaslatok előtt.

Végeredményben nagyon fontos,  hogy  hagyjunk teret a hibáknak is!  Csapatunk úgy nem tud 
semmi újat tanulni, ha nem hagyjuk próbálkozni. Ha tehát nagyobb hatáskörrel ruházunk fel valakit, 
készüljünk fel bizonyos kockázatok vállalására, és erre a megbízott figyelmét is hívjuk fel! Amennyiben 
a munkával mégsem tud megbirkózni, vezessük rá, miként kerülheti el hibái megismétlését, és minél 
előbb adjunk lehetőséget az új tudás gyakorlati hasznosítására!

Ismerjük el, ha hibáztunk! Egyes projektmenedzserek úgy hiszik, sosem szabad hibázniuk, ezért 
tévedéseiket  lehetőségek  szerint  elkendőzik.  Amennyiben  mi  is  így  teszünk,  a  csapatunktól  sem 
számíthatunk másra. Márpedig ilyen körülmények között nem lehet tanulni. Az a veszélyes helyzet 
állhat elő, hogy a tévedéseket palástoló csapat munkájából téves konzekvenciákat vonunk le. Nem 
baj, ha csapatunk látja, hogy mi is hibázunk, hiszen így ők is bátrabban ismerik el a tévedéseiket.

Lelkesen tanuljunk! Csakúgy mint a fenti pontban, itt is példamutatásról van szó! Ha úgy teszünk, 
mint aki mindent tud, a csapattagok azt hiszik, tőlük is ezt várják el, és vonakodnak majd egymástól  
tanulni.

Mivel már lehet némi tapasztalatunk az ötletbörzék terén, így könnyen érthetővé válik az a javaslat is, 
miszerint hagyjuk, hogy ötleteinket mások továbbfejlesszék! A szervezett tanulás legfejlettebb 
szintjén  az  emberek a forrás  jellegétől  függetlenül  is  nyitottak  az  új  ötletekre.  Meglátásaink  már 
önmagunkban is nagyon jók lehetnek, de a többiekével ötvözve tovább javíthatunk rajtuk. Itt is jó 
példával kell elől járni: bátorítsuk ötleteink továbbfejlesztését, és meglátjuk, ez a csapattagok egymás 
közti eszmecseréjét is fellendíti.
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 Van valamiféle üzleti kultúránk? Milyen?
 Mi a cégünknél jellemző magatartás?
 Én milyen személyes példával járok elől a többiek előtt?
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A projekt értékelése nem sokat ér, ha az eredményeit nem tudjuk közrebocsátani  és megfelelően 
elraktározni.  Amennyiben  a  cégünknek  nincsenek  szisztematikus  utasításai,  magunknak  kell  a 
rendszert  kidolgozni.  Miből  áll  egy  tanulási  rendszer?  A  legegyszerűbb  formájában  a  tanulási 
rendszereknek három funkciója van:

 a megfelelő információs összegyűjtése (ennek gerince lehet a projektjegyzőkönyvek sora);
 az  információk  hozzáférhető  tárolása (archív  információk  a  múltbeli  eseményekre 

vonatkozóan,  hivatkozási  adatok  a  jövő  szempontjából  és  tennivalók,  pl.  egy  eljárás 
módosítása); valamint

 az információk megfelelő emberekhez való eljuttatása (a hatékony tanulási rendszerben 
az embereknek tisztában kell lenniük az új ismeretekkel).

Gondolkodjunk el alaposan a megfigyelésen: a  legtöbb szervezet csak tudásának töredékével 
van tisztában – és nyilván ennek megfelelően is használja az ismereteket, információkat és különféle 
adottságaikat.

A projekt végén a szponzornak a projektmenedzser munkáját kell értékelnie, aki viszont ugyanezt teszi 
a csapattagokkal. Az értékelést megbeszélésbe kell ágyazni, de kiegészítésképpen írásos feljegyzést is 
készíthetünk. Íme, néhány megjegyzés az egyéni értékelést illetően:

 már a munka legelején szögezzük le a tanulási és teljesítménybeli célokat;
 egyezzünk meg a visszajelzés módjáról, idejéről és a nyilvánosságra hozataláról;
 mindig személyesen bíráljunk, sosem közvetítőn keresztül;
 értékelésünk legyen akkurátus, kiegyensúlyozott és használható;
 a sikereket megfelelően jutalmazzuk.

A  projektértékelő  megbeszélést  az  átadást  követően  mielőbb tartsuk  meg!  Ha  halogatjuk  az 
áttekintést,  időközben lényeges tényekről  feledkezhetünk meg. Az átadás megtervezésekor kell  az 
értékelést is beütemezni, mivel így könnyebben tudjuk az időpontot a csapattagokkal egyezetni.

Határozzuk el, hogy a projektet  milyen szempontokból értékeljük! Egy kisebb projekt esetén a 
napirendünk igen egyszerű lehet: „Mi ment jól? Mi ment rosszul? Min lehetne változtatni? Teendők?”

Az  értékelésnek  tulajdonképpen  az  összes  érintett  véleményét  kellene  összegezni,  ám 
gyakorlati  megfontolásokból  (idő,  elérhetőség)  valamiféle  köztes  megoldásra,  egyensúlyra  kell 
törekedni – ám az ügyfél vagy végfelhasználó észrevételeire minden körülmények között szükség van.  
Szükség esetén (pl. nagyobb projekteknél), a pártatlan vélemény kinyilvánítása miatt célszerű lehet 
harmadik félt, hivatalos piackutató céget felkérni az értékelő vélemények összegyűjtésére.
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Az értékelés jellegét tekintve azt mondhatjuk, hogy legyünk objektívek, de tapintatosak! A hibák 
és tökéletlenségek tapintatlan hangsúlyozása heves ellenreakciót válthat ki, ezért ügyelnünk kell arra, 
hogy a projekt értékelése ne csapjon át boszorkányüldözésbe. Lényeges lehet, hogy a nyílt és őszinte 
párbeszéd  érdekében  hangsúlyozzuk,  a  bírálatot  nem fogjuk  közzétenni.  Jó  ötlet,  ha  a  tanulság 
megszövegezését és közzétételét közösen végezzük azzal, aki a hibákat elkövette.

Észrevételeinket és  tanácsainkat  szabatosan  fogalmazzuk  meg!  Az  értékelő  szöveg 
megírásakor  gondoljunk  az  írásos  anyag  olvasójára,  és  a  lehető  legtömörebben  fejtsük  ki  a 
tanácsainkat!  Ha  mégis  sokat  kell  írnunk,  akkor  szerkesszük  úgy  a  jelentést,  hogy  könnyen 
áttekinthető legyen, és mindenki gyorsan megtalálja benne a számára szükséges információkat!

Általában egy  fődokumentumot  szokás  írni,  amelyet számos mellékdokumentummal 
egészíthetünk ki.  A  fődokumentumban  találhatjuk  a  jövőbeli  projektek  szempontjából  lényeges 
javaslatokat,  ezért  ezt  az  iratot  a  csapattagok  és  a  legfontosabb  érintettek  között  széles  körben 
terjesztenünk  kell.  A  mellékdokumentumok  vagy  a  javaslatokat  részletezik  egyenként,  vagy  az 
egyéni/csoportos munkáról szolgálnak további visszajelzéssel.

Lényeges, hogy a szponzorral vitassuk meg a javaslatainkat! Ő maga is részt vehet az értékelő 
megbeszélésen, de ha nem, abban az esetben célszerű külön konzultálni vele a véleményéről és az 
észrevételeiről. 
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18. A projekt értékelése

Idő
Mennyire haladt az előzetes tervek szerint a 
projekt?
Milyen eltéréseket tapasztaltunk?

Milyen területekre kellett volna több időt áldozni?

Mi az ütemezés tanulsága?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Költségek 
Mennyire tudta a projekt a tervezett 
költségvetést tartani?
Mi került a tervezettnél többe/kevesebbe?

Mire kellett volna többet költeni?

A költségvetést pontosabban is meg lehet 
tervezni?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Minőség
A projekt kielégítette-e az ügyfél igényeit?

Hogyan lehet az igényeket pontosabban 
meghatározni?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Emberek 
A munkatársak jól értelmezték a szerepüket?

Volt olyan, akire túl sok/kevés munkát 
osztottunk?
Hogyan tudtak a munkatársak együtt dolgozni?

A csapaton belül megfelelően osztottuk ki a 
szerepeket, feladatokat?
Sikeres volt a teljesítmény ellenőrzése?

Volt olyan vita, amelyből tanulságot lehet 
levonni?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 
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Kommunikáció 
Az emberek tisztában voltak a munka menetével?

Elég gyorsan jelezték, ha problémák merültek 
fel?
A csapattagok/érintettek közül nem zártunk ki 
valakit a kommunikációból?
A hasonló projekteknél tudunk majd javítani a 
kommunikáción?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Technológia 
Milyen új technológiát alkalmaztunk?

A technológia hogyan segíthette volna jobban a 
zökkenőmentességet?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Módszerek 
A projekt meghatározása és tervezése a 
várakozásoknak megfelelően bontakozott ki?
Milyen új módszereket és technikákat 
fejlesztettünk ki?
Milyen módosítások bizonyulhatnának 
hasznosnak?
Hogyan ment a munkafolyamatok és a változások 
ellenőrzése?
Az ügyfél és a végfelhasználó elégedett volt az 
átadással?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Külső csapat
Hogyan teljesített a külső csapat?

Milyen tanulságokkal szolgál a tőlük kapott 
értékelés?
Mit tanultunk ebből az üzleti kapcsolatból?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Összkép 
Ha a projektet megismételhetném, mit csinálnék 
másképpen?

További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………………………………... 
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A projektet meghatározó tényezők
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Minőség 

Költség  

Idő  

Emberek  

Kommunikáció  

Módszerek  

Szállítók  

Technológia 
 

Elégtelen  KIELÉGÍTŐ  
Értékelés   

A projekttel kapcsolatos egyéb feljegyzések:
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1. sz. melléklet

projekt megnevezése c. projekt

Projekt Alapító Dokumentum

(PAD)

A dokumentum története

Változat Dátum (kiadás) Módosító Változás
1.0 Létrehozás
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1. Projekt Azonosító adatok

PROJEKTAZONOSÍTÓ ADATOK

Projekt neve: PAD készítés dátuma:

Projektszponzor neve: Projekt felügyelő neve:

2. Bevezetés

A fejezet elkészítése kötelező.

Összefoglalja a projektdefiníció érdekében végzett tevékenységeket, az előzményeket, amelyek lehettek projektek  

is (pl. stratégiai tervezés, rendszer-kiválasztás, igényfelmérés).

Amennyiben a projekt mérete és komplexitása igényli, leírja a projekt definíció célját és felépítését.

3. Általános projektleírás

A fejezet elkészítése kötelező.

Tartalmazza:

• a  projekt  céljainak  rövid  leírását.  Ez  alatt  egyrészt  érthető  a  projekt  "miért"-je,  azaz  

azoknak  az  céloknak  a  megjelölése,  melyek  elérése  érdekében  a  projektet  megvalósítják,  

másrészt pedig a projekt "mi”-je, azaz amit ténylegesen létre fognak hozni a projekt során. Az  

elérendő célokat úgy kell meghatározni, hogy azok mérhető sikerkritériumokhoz kötődjenek.

• azokat  követelményeket  (sikerkritériumok),  amelyeket  a  projekt  végtermékeinek  ki  kell  

elégítenie.

A sikerkritériumok azok a lehetőleg mérőszámmal, mértékegységgel, határértékkel rendelkező tényezők,  

melyeknek a projekt időtartama alatt vagy a projekt zárásakor való teljesülése visszajelzés értékű a projekt  

sikerességére vonatkozóan. A sikerkritériumokat ezért a projekt célrendszeréből kell meghatározni olyan módon,  

hogy azok a célkitűzések teljesülésének a projekt végén történő mérésére szolgálhassanak.

(Pl. szervezetfejlesztési projekt esetén sikerkritérium lehet, hogy a kilépő munkatársak száma ne haladja meg az  

összlétszám 5%-át. Új levelezési rendszer bevezetése esetén sikerkritérium lehet, hogy az üzemeltetésre érkező  

panaszok száma az átállás alatt kevesebb legyen, mint 30.)

SSZ.: SIKERKRITÉRIUM CÉLRENDSZER CÉLÉRTÉK

1. Az egyes projekttervekben  

megfogalmazott határidők betartása

A definiált mérföldkövek  

betartása

Max. 1 hét csúszás a 

közbenső 

mérföldkövek  

esetében

2.
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4. A projekt elvárt produktumának szakszerű leírása

A fejezet elkészítése kötelező.

A leírásnak tartalmaznia kell a következőket:

• Meg kell  határozni  a  projekt  végtermékeit,  eredményeit,  amennyiben  nem egyértelmű a  

jelentésük, akkor azok rövid leírását.

• Meg kell határozni a projekt végtermékei által lefedett funkcionalitást.

• Amennyiben a meghatározás pontossága miatt szükséges, történhet utalás a projekt során  

elvégzendő tevékenységekre, illetve azok leírására is

A meghatározás módja változhat a projekt típusa függvényében. A leírás célszerűen nemcsak a  

meghatározásokat tartalmazza, hanem azt is, hogy azok honnan származnak.

5. ProjektTERV Grafikus összefoglaló

A fejezet elkészítése kötelező.

A lehetséges és egyben ajánlott megjelenítési formája a – valamely projekttervező eszköz felhasználásával (pl.  

MsProject) készült – Gantt diagram. Ebben érdemes feltüntetni:

• a szakaszhatárokat, mérföldköveket

• a projektszakaszok  egymáshoz  viszonyított  (kezdés,  befejezés,  lépések  közötti  átfedések)  

logikai kapcsolatait,

• a  főbb  minőségellenőrzési  (érintettek,  hatóság,  külső  felhasználók  véleményezése,  

vélemények összegzése, kompromisszumos közelítése) és átadási pontokat.

6. Projektszervezet

A projektszervezet felépítése

A fejezet elkészítése kötelező.

Ebben a fejezetben kell bemutatni a projekt szervezet felépítését. Meg kell nevezni a szükséges szerepköröket,  

meg kell adni az egyes szerepkörökhöz tartozó létszámot, valamint - amennyiben már ismert - az egyes  

szerepkörökhöz tartozó neveket.

A projektszervezet működési rendje

A fejezet elkészítése kötelező.

A projekt szervezet működésével kapcsolatban ki kell térni a projekt értekezletek, munkacsoport értekezletek  

rendjére (milyen időközönként, kik és miről értekeznek), a PFB ülések gyakoriságára és ütemezésére, valamint a  

véleményezések eljárására (például írásban, vagy szóban; milyen határidővel; ellentétes vélemények feloldása  

milyen módon (például workshop)), gyakoriságára, ütemezésére.
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Kommunikációs terv

A fejezet elkészítése kötelező.

A kommunikációs terv tartalmazza az írásban elkészülő jelentések (helyzetjelentés, PFB jelentés) elkészítésének  

gyakoriságát, valamint a projekt által érintett munkatársak és külső szereplők tájékoztatásának módját. A  

kommunikációs tervben kell szerepeltetni a projekthez kapcsolódó ülések gyakoriságát is.

JELENTÉSNEVE KÉSZÍTÉS GYAKORISÁGA JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK 

FELELŐSE
projektfelügyelő havonta projektvezető

KOMMUNIKÁCIÓS 

CÉLCSOPORT

KOMMUNIKÁCIÓ 

FORMÁJA

KOMMUNIKÁCIÓ 

GYAKORISÁGA
munkatársak Intranetes tájékoztató folyamatosan frissítve

külső partner OTP hírlevél OTP Hírlevél megjelenési  

gyakorisága

PROJEKTÜLÉS 

MEGNEVEZÉSE

PROJEKTÜLÉS 

GYKORISÁGA

PROJEKTÜLÉS 

RÉSZTVEVŐI
projektfelügyelő ülés szakaszzáráskor

3 hetente

projektfelügyelő tagok és a 

projektvezető

7. Költségelemzés

A fejezet elkészítése kötelező.

A költségek oldalán számításba kell venni a projekt emberi erőforrás- és beruházás-, valamint a projekthez  

kapcsolódó egyéb (tanulmányút, képzés, stb.) költségeket is. Fel kell tüntetni, hogy a költségek milyen  

ütemezéssel jelentkeznek majd. 

• Külső vállalkozói díjak

• Szakértői, konzulensi díjak

• Beruházási, beszerzési költségek

• Személyi jellegű ráfordítások

• Szálloda és utazási költség

• Képzési költség

• Közüzemi költség
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• Helyiség, eszköz bérleti díj

• Karbantartási költség

• Kommunikációs költség

• Adminisztrációs költség

• Nyomda költség

• Reprezentációs költség

• Egyéb költségek

8. Kockázatelemzés

A fejezet elkészítése kötelező.

A kockázatelemzés elkészítésének célja a projektre vonatkozó kockázatok és veszélyek felderítése és elemzése.

Ez a pont az olyan lehetséges külső és belső tényezők, hatások elemzése és lehetséges kezelési módjának  

meghatározása, amelyek a projekt terv szerinti végrehajtását (határidő, ráfordítás, célok, minőség)  

veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik.

Az elemzés eredményeként feltárt magas kockázatú tényezőkről és azok csökkentésének tervezett módjáról írásos  

feljegyzés készül. A kockázatok ismeretében adott esetben a projektvezetőnek módosítania kell a projekttervet és  

a projektszervezetet.

A kockázatmenedzsment folyamata magában foglalja

• a kockázatok azonosítását,

• a kockázatok elemzését,

• a kockázatok priorizálását (súlyozását),

• a tartalékképzést,

• a kockázatok figyelését,

• reagálást, a kockázat csökkentés lépéseinek meghatározását.

AZONOSÍTOTT KOCKÁZAT KOCKÁZAT KEZELÉSI MÓD FELELŐS

*3: nagy, 2: közepes, 1: alacsony

9. A projekt által igényelt speciális szervezeti felhatalmazások, hatáskörök

Az elemzések elkészítése opcionális.

A projekt a hatósugarába tartozó szervezeti egységeket, azok működését valamilyen mértékben meg fogja  

változtatni.

A projekt eredményeként a megrendelő szervezeti működése is megváltozhat, ami hatással lehet a szervezet  

működéséhez szükséges erőforrások mennyiségére is. Mindezeknek az összetevőknek a leírása, elemzése szerepel  
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ebben a fejezetben.

Kapcsolódó területek, a kapcsolódás módjának felsorolása

A fejezet elkészítése kötelező, ha van ilyen.

Az adott projekt hatósugarába szorosan nem tartozó, de ahhoz valamilyen szinten kapcsolódó, illetve a projekt  

által érintett területek felsorolása a kapcsolat jellegének és tartalmának vázlatos leírása található ebben a  

részben. Ide tartozhatnak kapcsolódó rendszerek vagy egyéb projektek, amelyekre az adott projekt hatással van.

10. Kivételkezelés

A fejezet elkészítése kötelező.

Ebben a fejezetben kell megadni minden olyan eltérést, amelybe a projekt a Projektkezelési Kézikönyvben  

leírtaktól különbözik.

A KÉZIKÖNYV 

ÉRINTETT 

SZABÁLYOZÁSA

ELTÉRÉS 

RÉSZLETEZÉSE

ELTÉRÉS 

INDOKLÁSA

AZ ELTÉRÉST 

KÖVETŐ ÉS 

DOKUMENTÁLÓ 

PROJEKTSZEREPKÖR

ÖK MEGNEVEZÉSE

11. A projekt hatókörén túlmutató feladatok

A projekt hatókörén túlmutató feladatok felsorolása kötelező.

Itt kell felsorolni a projekthez kapcsolódó, esetleg annak eredményeire épülő feladatokat, melyek nem tartoznak  

a projekt hatókörébe. Ezek megvalósítását a projekttel párhuzamosan, vagy azt követően kell elvégezni
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2. sz. melléklet

Hivatali és intézményi kontroll jelentés, I. (sablon)

Jelentési fejléc

Intézmény neve:

Kitöltési felelős neve:

Tárgy időszak:

Határozat végrehajtási státusz követési modul

Határozat I.

Döntés címe:

Végrehajtás 
határideje:

Státusz leírása:

Kezelendő 
kockázatok:
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Ebben a modulban a meghozott döntések elkészítésének állapotát kell vizsgálni. A cím és az azonosító mellett  

rövid, szöveges értékelést kell írni a készültség szintjéről, valamint össze kell gyűjteni azokat a szűk  

keresztmetszeteket, melyek még megoldásra várnak. Ki kell emelni azokat a tényezőket, amelyek  

akadályozhatják/meghiúsíthatják a projekt megvalósulását.

Pénzügyi modul

A következő hónap tervezett bevételei

Számla jogcíme Számla összege Számla várható dátuma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jelen részben az adott projekthez bevételi oldalához tartozó számlákat kell összegezni azok várható összege és  
esedékessége szerint.

62



GKIeNET Kft. PROJEKTSZEMLÉLET Gyakorlati Útmutató

A következő hónap tervezett kiadásai

Számla jogcíme Számla összege Számla várható dátuma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jelen részben az adott projekthez kiadási oldalához tartozó számlákat kell összegezni azok várható összege és  
esedékessége szerint.

Teljesített kifizetések listája

Számla jogcíme Számla összege Dátum (beérkezés, teljesítés)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jelen  részben  az  adott  projekthez  tartozó  már  teljesült  számlákat  kell  összegezni  azok  várható  összege  és  
esedékessége szerint.
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A következő jelentés időpontja

Dátum:

Kelt:

Pénzügyi irodavezető aláírása

Kelt:

Intézményvezető aláírása
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