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4. Fejezet - Projektmenedzsment
BEVEZETÉS
Projektalapon mű kö dni egy komplex é s egyre inká bb meghatá rozó munkamó dszer a
szakemberek, cé gek é s á ltalá ban minden olyan szervezet szá má ra, ahol fontos a haté kony
vá ltozá smenedzsment, jelentse ez a belső dinamiká k ké rdé sé t vagy a globalizá ció , nö vekvő
nemzetkö zi vereny é s a rapid technoló giai vá ltozá sok á ltal teremtett kihı́vá sokat.
A projektmenedzsment ké szsé gek tö bbek kö zö tt ezé rt is né lkü lö zhetetlenek a piacon való
é rvé nyesü lé shez é s a versenyké pessé g megő rzé sé hez.
Ebben a fejezetben a projektmenedzsment elmé leté rő l, technikai é s legfontosabb mó dszertani
eszkö zeirő l lesz szó . Ennek cé lja, hogy egy á tfogó ké pet kaphassunk egy projekt é letciklusá nak
minden egyes folyamatá ró l, a tervezé stő l a vé grehajtá sig, illetve á tlá ssuk a kö veté si, felü gyeleti
é s zá rá si folyamatokat. Ezen felü l tisztá zzuk mely szerepkö rö ket kell betö lteni egy
projektmenedzsernek é s, hogy melyek az ehhez szü ksé ges kulcskompetenciá k.
A fejezet sorá n, amelyet ö ná lló an is elsajá tı́thatunk, megtanuljuk:
-hogyan hatá rozzuk meg egy projekt ható kö ré t, cé lkitű zé sé t é s az elvé gzendő tevé kenysé geket
-hogyan tervezzü k, hangoljuk ö ssze é s irá nyı́tsuk a projekt cé lkitű zé seihez é s eredmé nyekhez
szü ksé ges tevé kenysé geket, tekintettel az ü temezé sbeli, kö ltsé gveté sbeli, erő forrá sbeli,
minő sé gbeli korlá tokra é s kocká zatokra.
- hogyan alakı́tsunk é s koordiná ljunk egy projekt teamet, olyan kommuniká ció s é s motivá ció s
techniká k elsajá tı́tá sá val, mely biztosı́tja az egyé ni projektmenedzsment folyamatok pontos
felü gyeleté t
- a fő projektkö veté si é s felü gyeleti techniká k alkalmazá sá t, annak é rdeké ben hogy azt való sı́tsuk
meg, amit eredetileg elterveztü nk
-hogyan hitelesı́tsü k a tevé kenysé gek té nyleges vé ghezvitelé t é s ké szı́tsü k el a vé gső beszá moló t
A PROKETMENEDZSMENT ALAPJAI

Ebben a ré szben a projektmenedzsment alapjait vesszü k á t, bemutatva a projekt fogalmá t, annak
fő bb jellemző it, illetve megné zzü k mi kü lö nbö zteti meg a program é s folyamat fogalmaitó l. Ezen
felü l rö viden ismertetjü k a projekt é letciklusá nak fá zisait – vagyis a tervezé st, kivitelezé st,
kö veté st, felü gyeletet é s zá rá st – a projekt szervezeti struktú rá já t a szakmai feladatokon é s
szerepkö rö kö n keresztü l.Vé gü l szó t ejtü nk a mind a kü lső é s belső stakeholderekrő l.

FELMÉRŐ TESZT (50 kérdés)
EGY PROJEKT MEGSZERVEZÉSE
The topic focuses on project management organizational aspects, as well as, on the processes,
strictly connected to them, of project team selection, creation, training and management.
Particular attention is paid to the operational and decision-making mandate methods, as well as
those necessary to motivate the team to work towards the achievement of project objectives and
results. The final section of the topic is focused on the organization and management of project
meetings.

Ebben a té má ban a fó kusz a projektmenedzsment szervezeti aspektusain, illetve a hozzá
szorosan kapcsolodó folyamatokró l lesz szó ú gy mint a projekt team kivá lasztá sa, ö sszeá llı́tá sa,
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kiké pzé se é s menedzselé se. Kü lö nö s figyelmet szentelü nk az operatı́v é s dö nté shozatali
metó dusoknak , valamint azon ké szsé geknek, amelyek szü ksé gesek ahhoz, hogy a csapatot a
projektcé lok é s eredmé nyek elé ré sé re motivá ljuk. A lecke utolsó ré szé ben a projekt meetingek
szervezé sé vel é s menedzselé sé vel foglalkozunk majd.

1. INTERAKTÍV VIDEÓ – VÁLASZTHATÓ JELENETEKKEL
A jelenetben a projektmenedzser szerepé be helyezkedü nk egy bú toripari cé gné l, amely jelenleg
kö nyvespolcok exportá lá sá val foglalkozik. A jelenetben a projektmenedzser egy meetinget vezet.
A meeting té má ja egy a szá llı́tá ssal kapcsolatban felmerü lő problé ma megoldá sa. Minden egyes
ké rdé sné l há rom vá laszlehető sé gü nk van, mindegyik vá lasztá skor visszajelzé st kapunk, é s ahol
szü ksé ges á ttekinthetjü k a videó utolsó jeleneté t.
PROJEKTTERVEZÉS

Ebben a té má ban a tervezé si folyamatcsoportokat ré szletezzü k, figyelembe vé ve a projekt
idő beli, erő forrá sbeli, kocká zatbeli é s minő sé gbeli korlá tait, amelyek gyakran befolyá soljá k a
haté kony projektmunka sikeré t.
Kü lö nö s figyelmet szentelü nk a projekttevé kenysé gek meghatá rozá sá nak é s munkacsomagokra
való lebontá sá nak, valamint az ü temezé snek é s az ahhoz kapcsoló dó techniká knak é s
eszkö zö knek, melyek a kö vetkező k:
●
●
●
●
●
●
●

FELADATLEBONTASI STRUKTURA (WBS)
SZERVEZETLEBONTASI STRUKTURA (OBS)
FELELO< SSEG-HOZZARENDELESI MATRIX (RAM )
KRITIKUS UT MODSZER – (CPM)
LOGIKAI-FUGGO< SEGALAPU HALOTERVEZES MODSZER – (PDM)
PROGRAM ERTEKELESI ES FELULVIZSGALATI MODSZER- PERT-eljá rá s
GANTT DIAGRAMM

A PROJEKTMUNKA KÖVETÉSE ÉS FELÜGYELETE

Ebben a ré szben a projektfá zisokhoz kapcsolodó kö veté si é s felü gyeleti aspektusait né zzü k á t, a
fő bb techniká k é s eszkö zö k bemutatá sá val. Ezen belü l foglalkozunk a zá rá si folyamatcsoporttal,
kü lö n figyelmet szentelve a projektmenedzser fő bb kö telezettsé geinek, mint pé ldá ul a projekt
zá ró jelenté sé nek elké szı́té se.

2. INTERAKTÍV VIDEÓ – VÁLASZTHATÓ JELENETEKKEL
Ebben a jelenetben a tanuló Paula, a fiatal gyakornok szerepé be helyezkedhetü nk, aki az első
heté t tö lti egy raklapokat ipari felhaszná lá sra termelő multinacioná lis cé gné l. A cé lunk Susan, a
projektmenedzser kö veté se, aki a cé g egyik nagy volumenű rendelé sé vel foglalkozik. Susan
Paulá ra bı́zza ezt a feladatot, hogy felmé rje alkalmassá gá t egy junior pozı́ció betö lté sé hez.
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Susan a ké tszemé lyes meetingen elmagyará zza a projekt fő bb jellemző it é s teszteli a gyakornok
felké szü ltsé gé t é s magatartá sá t.
Minden egyes ké rdé sné l ké t vá laszlehető sé gü nk van, mindegyik utá n visszajelzé st kapunk, ahol
szü ksé ges, ú jra megtekinthetjü k a videó utolsó jeleneté t.
ZÁRÓ AJÁNLÁSOK

Az utolsó ré szben ajá nlá sok é s tippek rö vid listá já t talá ljuk, amely kifejezetten hasznos lehet az
első projektmenedzsmenttel kapcsolatos tapasztalatszerzé sné l. A lista a projektmenedzser egé sz
projekten á tı́velő alapvető feladatait foglalja ö ssze.

ZÁRÓ KVÍZ

Az Európai Bizottság jelen kiadványának elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom
jóváhagyását, ami kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem felelős az abban
szereplő információk bármilyen felhasználásáért.
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