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VEZETÉSI DIMENZIÓK JELLEMZŐI 
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menedzsment 

Operatív menedzsment 
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Folyamatos 

 

 

Egy-egy funkcionális 

egység 



MI A PROJEKT? 

DEF. 1: A projekt olyan összefüggő tevékenységek 
sorozata, amely valamilyen kitűzött eredmény 
elérésére irányul, meghatározott idő alatt végzendő 
el, adott költségkeret megtartásához kötött. 

 

 

 

•  Projekt háromszög 



PROJEKT DEFINÍCIÓ 2. 

 „A  projekt sajátos vállalkozás (munka), 
amelyben az emberi, anyagi és pénzügyi 
erőforrások újszerű módon vannak 
megszervezve: 

• a költség- és időkorlátokon belül, 
meghatározott specifikációk szerinti 

• egyedi munkavégzés történik annak 
érdekében 

• hogy, egyedi jótékony változást 
érhessünk el 

• a minőségi és mennyiségi célkitűzések 
realizálása révén.” 

Forrás: Görög Mihály: A projektvezetés 
mestersége, Aula Kiadó Kft, Budapest, 
2003. 376 old. 

 



PROGRAM 

DEFINÍCIÓJA 

 

• A program több projekten 

átívelő tervek, célok és 

feladatok közös 

megvalósítását segíti elő. 



PROJEKT KARAKTERISZTIKÁK 

• Egyszeri, egyedi 

• Erőforrás igényes 

• Konkrét céllal rendelkezik 

• Újdonságtartalommal bír 

• Kockázatot hordoz 

• Idő és költségkorlátok 

jellemzik 

• Komplex feladat 

 



PROJEKT ELEMEK 

• Erőforrások: mindazok a fizikailag 
megjelenő vagy készség és képesség 
szintjén mérhető lehetőségek, melyek a 
tevékenységek végrehajtása során 
igénybe veendők  

• Folyamat: tevékenységekből épül fel, 
végrehajtása erőforrásokat igényel 

• Tevékenység: időigénnyel rendelkező 
állapotváltozás 



PROJEKTMENEDZSMENT 

A projekt menedzsment a folyamatok és 

erőforrások tervezése, irányítása, 

ellenőrzése, a projekt technikai-, költség- 

és időkorlátainak való megfelelés céljából. 

Mikor sikeres egy projekt?  

„... ha mind a célok, mind a határidő, mind a 

költségkeret az eredetileg kitűzött, illetve a 

vevő által elfogadott értékek között marad ...” 



PROJEKT TÍPUSOK 

Téma vagy tartalom alapján: 

• Beruházási projektek, 

• Fejlesztési projektek, 

• Informatikai (ICT) projektek, 

• Logisztikai és beszerzési 

projektek, 

• Környezetvédelmi projektek, 

• Marketing projektek, 

• Pedagógiai projektek. 

Komplexitás szerint: 

• Mikroprojektek, 

• Makroprojektek. 

 

Részvétel, illetve 

kezdeményező szervezet 

alapján: 

• Belső projektek, 

• Külső projektek, 

• Vegyes projektek. 

Időtáv szerint: 

• Rövid távú projektek, 

• Középtávú projektek, 

• Hosszú távú projektek. 

 



PROJEKT TÍPUSOK 

• "FORMÁLIS" PROJEKTEK 

– Építőipar, infrastrukturális beruházások, bányászat, … 

• TERMÉKFELJESZTÉSI ÉS ELŐÁLLÍTÁSI 

PROJEKTEK 

– Gépgyártás, hajóépítés, repülőgépgyártás, … 

• SZERVEZÉSI, MENEDZSMENT PROJEKTEK 

– Információrendszer bevezetése (Neptun, ETR), 

átszervezés, … 

• KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 

– Alapkutatás, alkalmazott kutatás 



A PROJEKT SIKERESSÉGE 

Mikor sikeres egy projekt? 

„... ha mind a célok, mind a határidő, mind a 
költségkeret az eredetileg kitűzött, illetve a 
vevő által elfogadott értékek között marad 
...” 

• A siker megítélésének 
változásai 

• Kinek a szemszögéből 

• Mikor ítélhető meg 

• Milyen kritériumok alapján 

• Siker kritériumok: a viszonyítás 
alapjai 

• Sikertényezők: külső-belső 
körülmények  

 



SIKER KRITÉRIUMOK 

• Megfelelés a felhasználói 

elvárásoknak 

• A célrealizálás mértéke 

• Az előírt minőségi kritériumok 

teljesítése 

• A költségvetés betartása 

• A határidők betartása 

• Az érintettek megelégedettsége 



A SIKERESSÉG TÉNYEZŐI 

• A létrehozandó projekteredmény 
pontos behatárolása 

• Folyamatos kommunikáció a 
résztvevők között 

• Az elérni kívánt stratégiai cél 
egyértelműsége 

• Reális idő-költség- és erőforrástervek 

• Felkészült projektvezető és projekt 
team 

• Megfelelő kockázatelemzés és 
kezelés  

• A projekt közbeni változások 
felmérése és kezelése 



A SIKER HIERARCHIKUS ÉRTELMEZÉSE 

1. szint: Az elsődleges projekt célok (idő,  

   költségek, minőség) 

2. szint: A projekttulajdonosi szervezet   

  megelégedettsége ( stratégiai   

  illeszkedés) 

3. szint: A projektben érintett     

  érdekcsoportok     

  megelégedettsége (stakeholderek) 



A HIERARCHIKUS MODELL ELŐNYEI 

• A sikeresség az egyes szintek alapján 

elkülönülve is értelmezhető 

• Minden résztvevő saját szempontjából 

alkothat ítéletet a sikerről 

• Lehetőséget ad a sok-szempontú, 

összetett értékelésre 

• Qvantitatív és qvalitatív értékelésre 

egyaránt módot ad  



ÁLTALÁNOS SZEREPEK A 

PROJEKTEKBEN 
• Projektmenedzser,  

• Projekt-team,  

• Megbízó,Projekttulajdonos – aki dönt az indításról, 

• Projektfinanszírozó,  

• Felhasználó, kliens, célcsoport – aki a projekt végtermékét 
fogja használni, 

További szerepek: 

– Projekt Irányító Bizottság (PIB) – a projekt irányító és 
döntéshozó testülete, elnöke a projektfelügyelő, 

– További alprojektek vezetői, 

– Projekttitkár – aki az adminisztráció és a kommunikáció 
felelőse, 

– Minőségbiztosítási felelős – aki a visszacsatolásokat és a 
módosításokat menedzseli, 

– Szakértői team – külső, szakmaspecifikus tanácsadói csoport, 

– Alvállalkozó – szerződéses külső erőforrás, partner. 

 



A PROJEKTMUNKA ELŐNYEI 

• TÖBB NÉZŐPONT 

• EGYENRANGÚSÁG ÉS KOORDINÁCIÓ 

• EGYÜTTMŰKÖDÉS 

• EGYÉRTELMŰ FELELŐSSÉG 

• OBJEKTIVITÁS ÉS ÉRDEKELTSÉG  

• ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG  

 



A PROJEKTMENEDZSMENT FUNKCIÓI (FORRÁS: GÖRÖG 

MIHÁLY) 

1. PROJEKT TERVEZÉS 

2. PROJEKT SZERVEZÉS 

3. PROJEKT KOORDINÁLÁS 

4. PROJEKT IRÁNYÍTÁS 

5. PROJEKT ELLENŐRZÉS P
R
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1. PROJEKTTERVEZÉS 

számos egymással összekapcsolódó 
lépést foglal magában 

 az általános célkitűzések 
konkrétabb, mérhető célokra, 
időszakokra és teljesítmény 
szabályokra való lebontása 

 a feladatok logikai sorrendjének 
kialakítása, minden egyes 
részfeladat idő-, erőforrás és költség 
igényének felmérése 

 megfelelő keretek, eljárások és 
információs rendszerek kialakítása. 



2. PROJEKTSZERVEZÉS 

– a projektvezető legfontosabb 
feladata a különböző teamek 
tevékenységének szervezése, 
összehangolása 

3. Projektkoordinálás 
– a feladat, a létszám, a határidők 

betartásának segítése 

– módszertani hátterek alkalmazása 
(Gantt diagram, hálótervezés 
ütemezett ellenőrzés, rendszeres 
koordinációs megbeszélések) 

• projektvezető feladata az ütemezés és 
a résztvevő személyek kiválasztása 



4. PROJEKTIRÁNYÍTÁS 

• a munkálatok tervnek megfelelő lebonyolítása 

– a munkálatok lebonyolításához szükséges 
szervezet és intézményi rendszer kialakítása 

– kiépítési, építési, üzembe helyezési és befejező 
munkálatok irányítása, koordinálása 

– az adminisztratív feladatok lebonyolítása, 
dokumentáció készítése 

– kereskedelmi lebonyolítás (megrendelések, 
számlaellenőrzések felügyelete …) 

– határidők tervnek megfelelő betartása 

– költségvetés-tervezés, követés 

– lebonyolítás folyamatos ellenőrzése, a céltól való 
eltérés esetén korrigáló intézkedések bevezetése 

– váratlan események bekövetkezésekor a 
veszteségek minimalizálását biztosító cselekvési 
alternatívák kidolgozása, bevezetése. 



5. PROJEKTELLENŐRZÉS 

• követnie kell a megvalósítási folyamatot a 
kivitelezés kezdetétől egészen az objektum 
átadásáig 

– területei (mennyiségi, minőségi, határidő, 
funkcionális ) 

– időbelisége (szabályos időközökben, 
szabálytalan időközökben) 

– formája (munkamegbeszélés, beszámoló) 

– CÉLSZERŰ MÁR A TERVEKBEN 
RÖGZÍTENI 



PROJEKT ÉLETCIKLUS (1.) 

 



A PROJEKTCIKLUS 

ÁLTALÁNOS MODELLJE (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lockyer és Gordon (2000) alapján  



ÉLETCIKLUS SZERINTI 

VEZETÉS  5 FÁZISA (3)  

A projekt menedzseléséhez szükséges technikákat és 
módszereket célszerű a projektek időbeli lefolyása 
szerint rendezni. 

Ezt az időbeli lefolyást nevezzük a projekt 
életciklusának, ezek a projekt fázisai. 

 

1. Célmeghatározás vagy definiálás 

2. Tervezés 

3. Tervlezárás és kockázatelemzés 

4. Megvalósítás 

5. Projekt lezárás 



PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

SZAKASZA  

• Koncepció kialakítási fázis 

• Cél meghatározása 

• PDD elkészítése 

•  a projekt vevőjének és annak pontos 
céljának definiálása és dokumentálása; 

• a szervezeti környezet és „játéktér” 
feltérképezése; 

• megvalósíthatósági, gazdaságossági 
számítások elvégzése 



MIT TARTALMAZZON A 

PROJEKTET DEFINIÁLÓ 

DOKUMENTUM? 

 



KI A PROJEKT VEVŐJE? 

MI AZ ELVÁRÁSAI A VEVŐNEK? KIK A RÉSZTVEVŐK? 

 

Ki a végfelhasználó? Ki a szponzor? Ki a főnök? 

Azonosak a céljaik, az elvárásaik?  

Mit fogad el a vevő?  

Mi a minőség a vevő számára? 

 

 

 

 

A projekt 

szereplőinek 

feltárása!!!! 

„stakeholder 

analysis” 

a projekt 

érintettjeinek 

részletes 

feltérképezése 

 



STAKEHOLDEREK 

• azon személyek, csoportok és 

szervezetek, akik (amelyek) valamilyen 

módon befolyásolják vagy befolyásolhatják 

egy projekt(szervezet) céljainak 

megvalósulását. 

 

 

Forrás: Dr. Garaj Erika 



KI A STAKEHOLDER? 

• aki érdekelt a projektben 

• aki befolyásolja a projektet 

• akire a projekt hatással  van 

  
 Stakeholder lehet: 

• belső 

• részben belső 

• külső 

 



ALAPVETŐ 

STAKEHOLDEREK 

• projektvezető / 

projektvezetés, tagok 

• megbízó / szponzor 

• kliens / felhasználó 

• az érintett 

szervezet(ek), más 

projektek 

• a projekt 

eredményében vagy 

folyamatában erősen 

érintettek 

 

Projektvezető 

 

 

Projekt tagok 

 

 

Megbízó 

 

 

Felhasznál

ó 

 



STAKEHOLDER ELEMZÉS 

LÉPÉSEI 

• Stakeholderek beazonosítása 

• Stakeholder elvárások, igények 
meghatározása 

• Stakeholder „térkép” meghatározása 

• Stakeholderek kezelési módjának 
meghatározása 

• Stakeholder menedzsment akciók 
megvalósítása 

 

 



STAKEHOLDER TÉRKÉP 



AZ ÉRINTETTEK ÉRDEKCSOPORTJAI ÁLTAL 

KÉPVISELT FŐBB KÖRNYEZETCÉLOK 

• Tulajdonosok: magas jövedelmezőség 

• Tőkebefektetők: a tőke biztonsága, jó kamat 

• Munkavállalók: magas bérek, munkahely, biztonság, megfelelő 
munkafeltételek 

• Más munkaadók: együttműködés, lojalitás 

• Célcsoportok mint fogyasztók: kiváló minőségű termék vagy 
szolgáltatás, méltányos ár 

• Beszállítók: nyereséges árak, gyors fizetés 

• Versenytársak: becsületesség, korrektség 

• Helyi közigazgatás: illetékek, adók, munkahelyteremtés 

• Állam: illetékek, adók, gazdasági stabilitás 

• Civil szerveződések: támogatás, együttműködés 

• Szakmai szervezetek: megfelelés az érdekvédők igényeinek, 
együttműködés 

 



MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

PROJEKTSZERVEZETI FORMÁK ALAPTÍPUSAI, 

LINEÁRIS – FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁN ALAPULÓ 

PROJEKTSZERVEZET, PROJEKTRE ORIENTÁLT 

PROJEKTSZERVEZET, MÁTRIX STRUKTÚRÁN 

ALAPULÓ PROJEKTSZERVEZET 



PROJEKTSZERVEZET 

• Az adott feladat megoldására létrejött 

csoportosulás, amelynek munkatársi 

gárdája nem feltétlenül munkahely szerint, 

hanem az adott feladat célkitűzései 

alapján szerveződik. 

• Projektkoordinátor-projektmenedzsment 

irányítja.  



A PROJEKTSZERVEZETI FORMÁK 

ALAPTÍPUSAI GÖRÖG MIHÁLY SZERINT 

• lineáris – funkcionális 
struktúrán alapuló 
projektszervezet 

• projektre orientált 
projektszervezet 

• mátrix struktúrán alapuló 
projektszervezet 



A LINEÁRIS – FUNKCIONÁLIS 

STRUKTÚRÁN ALAPULÓ 

PROJEKTSZERVEZET 
a projektvezető formálisan biztosított hatásköre  < 
a felelőssége és befolyásolási lehetősége 

ELŐNYÖK 

• az azonos szakmai képzettségű 

munkatársak ugyanazon 

szervezeti egységben 

helyezkednek el, így elérhető a 

munkaidő hatékony kihasználása 

• a felhalmozott 

projekttapasztalatok használhatók 

további projektekben 

• a megszerzett tapasztalatok a 

szakmai koncentráció révén 

átadhatók más projektben 

résztvevők számára 

HÁTRÁNYOK 

• az integrált projekt 

szempontokat háttérbe szorítják 

a funkcionális szakmai 

szempontok 

• közvetetté válhat a projekt 

csoport tagjai közötti 

információs áramlás. 

• a több funkcionális egységet 

érintő döntéshozatal időigénye 

• a funkcionális vezetők, háttérbe 

szorítják a projekt feladatok 

teljesítését. 



PROJEKTRE ORIENTÁLT PROJEKTSZERVEZET A PROJEKTVEZETŐ 

FORMÁLIS BIZTOSÍTOTT HATÁSKÖRE = FELELŐSSÉGE 

ELŐNYÖK 

• működtethető ktg./ nyereség 

központként 

• prioritásbeli problémák nem 

gátolják a teljesítést 

• a projektcsoport tagjai közötti 

információs áramlás  

HÁTRÁNYOK 

• projektszervezet érdekei háttérbe 

szorítják a funkcionális szakmai 

megfontolásokat 

• változó összetétel miatt nehezen 

alakítható ki a csapatként történő 

működés 

• a projektcsoport megszűnésével a 

megszerzett tapasztalatok egy 

jelentős része elvész 

• a nem teljes munkaterhelés mellett 

dolgozó csapattagok révén kisebb 

lehet a hatékonyság 



PROJEKTORIENTÁLT MÁTRIX 

SZERVEZET 1. 

• az elsődleges munkamegosztás 
szintjén két munkamegosztási 
elvet egyszerre alkalmaznak 

– funkció – projekt 
• a szervezetben folyik a vállalat 

alapvető tevékenysége 

• az állandóan változó projektek 
vezetőinek kompetenciáit azonos 
szintre hozzák a funkcionális 
egységek vezetőinek hatáskörével 

    

 

  lényege: a folyamatos változás 



PROJEKTORIENTÁLT MÁTRIX 

SZERVEZET 2. 

A kettős munkamegosztás és az ehhez 

kapcsolódó speciális hatáskör-megosztás miatt 

bizonyos feladatok ellátásával kapcsolatos 

döntéseket, illetve a feladat végrehajtását két 

felelős együtt határozza meg 

kettős döntési illetékesség 

Vállalatvezetés 

Fejlesztés Logisztika Pénzügy/Cont. 

„A” projekt 

„B” projekt 

„C” projekt 

X X X 

X 

X 

X 

… 



PROJEKTORIENTÁLT MÁTRIX 

SZERVEZET 3. 

a működés jellemzői: 
– kettős irányítás 

• a funkcionális vezetők szakmai területük irányítása 
során továbbra is a vállalat valamennyi 
tevékenységében gondolkoznak 

• a projekt vezetők az egyes projektek 
tevékenységével (tervezet, logisztika …) 
foglalkoznak 

     

 VERTIKÁLIS – HORIZONTÁLIS SZEMLÉLET 

– a döntési centralizáció egy többvonalas 
irányítási elv mellett funkcionál 

– a feladatok és hatáskörök szabályozottsága, 
formalizáltsága alacsonyabb szintű, mint a 
funkcionális szervezetnél 
(hogyan?  mit? mikor?) 



PROJEKTORIENTÁLT MÁTRIX 

SZERVEZET 5. 

ELŐNYEI 

• adaptív 

• innovatív 

• a szervezeti tagokat 

nagyobb teljesítményre 

ösztönzi 

• új vezetési kultúra 

kialakítását teszi 

lehetővé 

HÁTRÁNYAI 

• problematikus kompetencia-

elhatárolás 

• vezetők rivalizálása 

• túlhajtott csoportmunka 

• döntések elhárítása („döntsön a 

másik fél”) 

• növekvő irányítási „fesztáv” 

• felelősségvállalástól való 

tartózkodás 

• a konfliktusfeloldás pótlólagos 

eljárásokat követel 

• magas igények az emberi 

képességek / készségek 

tekintetében 



A PROJEKTSZERVEZET LEHETSÉGES FELÉPÍTÉSE 

 



PROJEKTTERVEZÉS SZAKASZA 

 

1. Problémafa és célfa 

2. Tevékenység vagy munkacsomag hierarchia, 
angolul Work Breakdow Structure (WBS) 

3. Logikai tevékenység diagram vagy hálóterv, 
angolul Precedence Diagram 

4. Kritikus út elemzése és tartalékidő meghatározás 

5. Naptári ütemterv vagy Gantt diagram 

6. Felelős hozzárendelési táblázat valamint 
végrehajtási idő és munkaráfordítás becslés. 

7. Erőforrás terhelési diagramok 

8. Költségterv vagy budget 

 



 

PROJEKTEREDMÉNY 

BEHATÁROLÁSA, KÖZELÍTÉSMÓDOK, 

PROJEKTEREDMÉNYEK ELVÁRT 

KÉPESSÉGEI,  

FUNKCIÓ – CÉL STRUKTÚRA 



KÖZELÍTÉSMÓDOK 

• technológia-orientált 
behatárolás 

• követelmény alapú 
behatárolás 

• képesség alapú 
behatárolás 



A PROJEKTEREDMÉNY ELVÁRT 

KÉPESSÉGEI 

• funkcionális képességek 

• nem funkcionális képességek 



A FUNKCIÓ-CÉL STRUKTÚRÁBAN ALKALMAZOTT FELBONTÁS 

MÉLYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ KÖRÜLMÉNYEK 

• kapacitás, illetve méret jellemzők 

• minőségi követelmények 

• funkcionalitás, illetve a nem 

funkcionális elvárások 

projekteredményben való 

realizálódást meghatározó 

környezeti feltételek (fizikai 

környezet jell, jogszabályi 

megfelelőség, illeszthetőség …) 



A KÉPESSÉG ALAPÚ BEHATÁROLÁS 

ELŐNYEI 1. 

• biztosított az elvárt projekteredmény és az 
alapul szolgáló stratégiai cél 
kölcsönössége 

• pontosabban és egyértelműbben 
megfogalmazható az elvárt 
projekteredmény a részletek 
vonatkozásában is (kapacitás, minőség, 
befogadó környezeti feltételek) 

• elkerülhető a projekteredmény tartalmilag 
hiányos megfogalmazása (funkció-cél 
struktúra  képességek közötti 
összefüggések) 



A KÉPESSÉG ALAPÚ BEHATÁROLÁS 

ELŐNYEI 2. 

• pontosan rögzíthetők a 
projekteredmény tartalmi és 
terjedelmi határai, elhatárolhatók az 
egymással összefüggő projektek, 

• egyértelmű alapot képez a 
megvalósíthatósági tanulmányok 
kidolgozásához (eszközstruktúra) 

• a projekt teljesítésére vonatkozó 
tervek (idő, erőforrás- és költségterv) 
megbízható kialakítását segíti elő. 



MEGVALÓSÍTÁS ÉS KONTROL 

A projekt kontrol lépései: 

1. Monitoring: információ gyűjtés a projekt helyzetéről, cél: 
legpontosabb helyzetkép kialakítása. 

2. Nyomon követés: a terv és az aktuális helyzet 
összehasonlítása, vagyis „a jelenlegi helyzetösszevetése az 
alaptervvel”. 

3. Eltéréselemzés: a terv és az aktuális helyzet közötti 
különbség analizálása, célja az eltérések hatásainak és 
okainak feltárása. 

4. Beavatkozások meghatározása: az eltérések 
csökkentésére irányuló tevékenység, célja a szükséges 
intézkedések meghozatala. 

5. Tervváltozat revízió: amennyiben szükséges az alapterv 
módosítása, célja a tervlezárásnál eldöntött változás 
menedzsment érvényesítése. 

6. Állandó kommunikáció az érintettek felé. 



A PROJEKTKONTROLL 

fogalma: a projektvezetés 
döntéstámogató információs 
rendszere 

célja: a projekt sikerességének 

biztosítása 
területei: 

 eredménykontroll 

 folyamatkontroll 



A PROJEKTKONTROLL 

FOLYAMATA 

normák meghatározása 

 

információgyűjtés 

 

elemzés 

 

korrekció 

 

 

 



AZ INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 

GYAKORISÁGA 

• napi: rövid időtartamú kritikus 
tevékenységek esetében 

• heti: - minden kritikus tevékenység 
esetében  

           - minden hosszú időtartalmú 
és költséges   
 erőforrásokat igénylő (nem 
kritikus)   
 tevékenységek esetében 

• havi: minden projekttevékenység 
esetében 



PROJEKT LEZÁRÁSA 

Tapasztalat - a legtöbb projektet nem zárják le 
formálisan. 

Hatékony projekt menedzsment szervezet nem 
alakulhat ki az eredmények szisztematikus 
elemzése, a tanulságok leszűrése nélkül. 

A tervlezárás és poszt-projekt áttekintés által 
előállított, múltra vonatkozó adatok olyan 
különösen hatékony eszközt biztosítanak, 
amivel bármilyen szervezet javíthatja azt a 
képességét, hogy tudatosan és pontosan 
tervezzen és menedzseljen projekteket. 



A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉNEK 

CÉLJA 

• Megfelelő információt nyújtson a 

döntéshozók számára ahhoz, 

hogy azok megalapozott döntést 

tudjanak hozni a további 

finanszírozásra és 

megvalósításra javasolt projekt 

elfogadásáról, módosításáról, 

illetve elvetéséről.  



A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

FELADATA 

• A kiválasztott projekt 

megalapozottságának és 

életképességének vizsgálata.  

• A tanulmány elkészítésének eredménye a 

javasolt projekt relevanciájának, 

megvalósíthatóságának és 

fenntarthatóságának értékelése. 



MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY  

• kockázatokra vonatkozó tanulmány 

• a fenntarthatóságra vonatkozó 
tanulmány 

• a telepítés földrajzi helyszínére 
vonatkozó tanulmány 



A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI 

 



0. FŐBB PROJEKT ADATOK – PROJEKT 

ADATLAP 

 

Főbb projekt adatok:  
• projekt címe,  
• megvalósulás helye,  
• projekt gazda adatai,  
• projekt céljai,  
• tevékenységek,  
• outputok, eredmények,  
• költségvetés,  
• finanszírozás,  
• időbeli ütemezés 



1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

• A vezetői összefoglaló nem részletezi a 

megvalósíthatósági tanulmány egyes 

fejezeteit, hanem annak fő céljait, főbb 

elemeit és eredményeit emeli ki, továbbá 

tartalmazza a megvalósíthatósági 

tanulmány főbb megállapításait és 

következtetéseit. 



2. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN 

BEMUTATÁSA 

• Bemutatja a tanulmány 
kidolgozása során alkalmazott 
konkrét módszereket és inputokat. 

• A fejezet főbb elemei: 

– A megvalósíthatósági tanulmány 
célja, szerepe; 

– A megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez felhasznált inputok, 
források; 

– A megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése során alkalmazott 
módszerek. 



3. SZÜKSÉGLET 

ELEMZÉSE, LEHETSÉGES 

ALTERNATÍVÁK • Bemutatja azon 
szükségleteket, amelyre a 
projekt reagál, valamint a 
lehetséges alternatívák 
összehasonlítását tartalmazza. 

– A fejlesztési probléma, szükséglet 
bemutatása (kereslet-kínálat 
elemzése) 

– A probléma kezelését célzó 
lehetséges alternatívák, 
stratégiák bemutatása, elemzése, 
összehasonlítása 

 



4. A PROJEKT BEMUTATÁSA 

– A projekt hátterének, kontextusának, környezetének elemzése 

– A projekt megvalósítás részletes bemutatása 

• A projekt adatai,  

• érintettek bemutatása,  

• partnerség és együttműködés bemutatása,  

• a projekt célrendszere (átfogó, konkrét és operatív célok 
bemutatása),  

• a projekt elemei, a projekt keretében végrehajtandó konkrét 
tevékenységek,  

• indikátorok,  

• a projekt megvalósítási mechanizmusa (a megvalósítás 
szervezeti, intézményi háttere, felelősségek, költségvetés, 
finanszírozás, projekt monitoring és értékelés, kockázatok és 
feltételezések),  

• a végrehajtás ütemterve 



5. KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATA 

 

• A megvalósítandó projekt környezeti, 

környezetvédelmi hatásai. Csak egy 

összefoglaló jellegű, nem túl mély 

elemzésre van szükség. Cél a hatások 

bemutatása és azok minimalizálási 

módjainak meghatározása.  



6. PÉNZÜGYI ELEMZÉS 

Vizsgálni szükséges egyrészt a beavatkozás nélküli 
pénzügyi helyzetet, másrészt a beavatkozás esetén 
kialakuló pénzügyi helyzetet, az eredmények 
összevetése jelenti a projekt pénzügyi 
jövedelmezőségének és megtérülésének elemzését. 

– Költségek elemzése 

– Bevételek elemzése 

– Költség-haszon elemzése 

– Finanszírozási források meghatározása 

• A pénzügyi megvalósíthatóság elemzésének fontos 
része a projekt finanszírozási forrásainak (saját forrás, 
támogatás, hitelek) elemzése és a pénzügyi 
finanszírozási terv összeállítása. 



7. KOCKÁZATELEMZÉS 

 

Kockázatelemzés 4 lépése: 

• kockázat azonosítása, 

• kockázat értékelése, 

• kockázat kezelése, 

• kockázat kommunikációja. 



8. GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSOK 

VIZSGÁLATA 

 

• A gazdaság-társadalmi multiplikatív 
hatások, externáliák vizsgálata 
számszerűsítve történik, ha erre nincs 
lehetőség, akkor a várható hatásokat 
szövegesen kell bemutatni. 

• Elemei: 
– elméleti háttér bemutatása 

– gazdasági előnyök, hátrányok 
bemutatása (pl. munkahelyteremtés / 
megszüntetés) 

– társadalmi előnyök, hátrányok 
bemutatása (pl. esélyegyenlőség, 
környezetvédelem) 



9. ÖSSZEGZÉS: A PROJEKT 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA 

• A megvalósíthatósági 
tanulmány befejezéseként 
összegezni szükséges a 
megadott szempontok alapján 
elvégzett elemzések 
eredményét, ezáltal végső 
következtetés vonható le az 
adott projekt 
megvalósíthatóságáról. 



MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

• technikai megvalósíthatósági tanulmány 

• környezeti-ökológiai hatástanulmány 

• projektmarketing tanulmány 

• piaci tanulmány 

• pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány 

 tőkeszükséglet és annak időbeli alakulása 

 finanszírozási források, tőkeösszetétel, 
tőkeköltségek 

 a működés során keletkező hozamok 

 pénzügyi megtérülés 

 a megtérülést érintő kockázatok 



A CSOPORT ÉLETCIKLUSA A 

PROJEKTEKBEN 

• Tuckman (1965, 2001) alapján Garaj E. 



PÉLDA A PROJEKT ÉRTEKEZLETEK 

NAPIRENDJÉRE: 

Általános kérdések: 
• Miért nem teljesültek a mérföldkövek? 
• Melyek a hatások? 
• Mikorra lesz kész a munka? 
• Szükség van-e kontingencia tervre? 
• Mikorra kerülünk vissza az ütem szerinti haladásra? 

Konkrét kérdések: 
• Legutóbbi áttekintés óta elért eredmények. 
• Jelenlegi helyzet az ütemtervvel (terv-tény). 
• Pénzügyi helyzet (terv-tény, az eltérések magyarázatával). 
• Lényeges problémák és akciótervek. Külön kitérés arra, hogy kitől 

milyen segítségre van szükség. 
• Következő periódus tervei. 
• Speciális témakörök (amelyeket sürgősen meg kell oldani). 
• Az értekezleten megállapított teendők áttekintése, a következő 

értekezlet kitűzése. 



A TEAM, ILL. ÉRTEKEZLET-

VEZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

Írásos napirendet készít. 
• Gondoskodik a helyiség és az összes szükséges anyag 

rendelkezésre állásáról. 
• Időben kezd. 
• Áttekinti a napirendet. 
• A megadott sorrendben végigveszi a napirend pontjait. 
• Nem engedi, hogy a résztvevők eltérjenek a tárgytól, és hogy bárki 

kisajátítsa a megbeszélést. 
• Gondosan odafigyel az elhangzottakra. Figyel a testbeszédre is. 
• Tisztázást és magyarázatot kér, ha a résztvevők nem fejtik ki 

világosan álláspontjukat. Kézben tartja a konfliktusokat és 
ellenséges indulatokat. 

• Időnként összefoglal. 
• Olyan légkört teremt, amelyben minden résztvevő szabadon és 

őszintén  tud kommunikálni. 
• Az értekezlet végén összefoglalja, hogy mire jutott a team és mi lesz 

a következő lépés. 



MIKOR MONDHATJA A PROJEKTVEZETŐ, HOGY 

TEAMJE HATÉKONYAN DOLGOZIK? 

Közös célok és szándékok. 
• Az erőforrások hatásos használata és a 

kísérletezés/kreativitás bátorítása. 
• A kölcsönös bizalom, tisztelet, elkötelezettség és 

konfliktus-megoldás légköre. 
• A vezetési feladatok megosztása. 
• Közös megegyezésen alapuló eszközrendszer és 

ügyrend. 
• Hatásos interperszonális kommunikáció. 
• Közös megegyezésen alapuló mechanizmusok a 

probléma-megoldásra és a döntéshozatalra. 
• A team-teljesítmény (feladat és folyamat) 

rendszeres értékelése. 



PROJEKT DOKUMENTÁCIÓ 

• A dokumentumok között vannak a projekt 

irányításával összefüggő dokumentumok, 

és vannak műszaki dokumentumok.  



IRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUMOK 

• A projekt előkészítése és indítása során 

keletkező dokumentumok: 

– ajánlat 

– szerződés 

– projektdefiníciós dokumentum (PDD) 

– minőségbiztosítási terv 

 



– eseménynapló 

– állapotjelentés 

– emlékeztetők 

– jegyzőkönyvek 

– változási kérelmek 

– levelezések 

– kontrolling táblázatok 

 

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA SORÁN KELETKEZŐ 

DOKUMENTUMOK: 



Az irányítási dokumentumok pontos 
halmazát részben a vállalat eljárásai, 
folyamatai és elvárásai határozzák meg, 
részben a projektdefiníciós dokumentum 
jelöli ki. A dokumentumokkal szembeni 
elvárások függenek a projekt méretétől, 
illetve az ügyfél elvárásától is.  

A PROJEKT LEZÁRÁSA SORÁN KELETKEZŐ 

DOKUMENTUM: PROJEKTZÁRÓ DOKUMENTUM 
 



MŰSZAKI DOKUMENTUMOK 

• Követelménykatalógus  

• Feladatkitűzési utasítás  

• Specifikációk és/vagy Műszaki tervek  

• Megvalósíthatósági tanulmányok  

• Költségbecslési űrlapok  

• Kínálat-összesítő  

• Kiértékelési szempontrendszerének 
kidolgozásának dokumentuma  



 

Forrás :Eric Verzugh 



PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓ- 

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

SABLON 

Forrás: Eric Verzugh 



PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓS 

FORMÁK HELY ÉS IDŐ SZERINT 

 

Garaj Erika alapján 



INDIKÁTOROK 

Az indikátor, más néven mutató egy olyan szám, aminek segítségével egy cél 
elérésének szintjét lehet szemléltetni.  

Forrás- vagy inputmutatók : A forrás- vagy inputmutatók a projekt költségvetésére 
vonatkoznak. Számszerűsítve rögzítik a projektet megvalósítók által igénybe 
veendő eszközöket, jellemzően pénzeszközöket. 

Kimenet- vagy outputmutatók : A kimenet- vagy outputmutatók a tevékenységekre 
vonatkoznak, mivel számszerűsítik a tevékenységek nyomán létrejövő közvetlen 
eredményeket. Ezek jellemzően fizikai elemeket mérnek (pl. megépített út hossza, 
képzések száma). 

Eredménymutatók (közvetlen, azonnal jelentkező hatás): Az eredménymutatók a 
projekt azonnali és közvetlen hatásaira vonatkoznak. A közvetlen résztvevőket, 
illetve igénybevevőket érintő változásokról nyújtanak információt. Ezek egyaránt 
lehetnek fizikai mutatók (pl. az utazási idő csökkenése,a kiképzett emberek száma) 
vagy pénzügyi mutatók (pl. a szállítási költségek csökkenése). 

Hatásmutatók (közvetlen és közvetett, jellemzően később jelentkező hatások): A 
hatásmutatók a projekt olyan következményeire utalnak, amelyek jellemzően 
közvetlenül és hosszabb időtávon jelentkeznek. A hatások bekövetkezése szinte 
kivétel nélkül a projekten kívül álló tényezőktől is függ (pl. munkahelyteremtés, 
profitnövekedés). Egy projekt hatásainak mindig illeszkednie kell az adott 
program/prioritás/intézkedés célkitűzéseihez, és ennek egyértelműen meg kell 
jelennie az indikátorok meghatározásakor. 

 

 
Garaj Erika alapján 
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