Tarta|omjegyzék
Bevezetés..''.......''..'.

.......................................5

1. Projektmenedzsmentalapok..,,....,.......,...,....,...,...,...,....,...,...,..
7
1.1. A pfojektÍogalm.r,
a projek1ekcsopofÍasííósa...,...,..,...,.,,......,....
7
1.2. Prujektb
lők. -. -. -. - - -.....'......'......'..'..........'
8
en é ekel1szelep
1.3. A ptojek|szeÍ,ezetiÍormói...................................................
1.4' A projektmenedzsmer,t
estefiiletei......'...'......'..'.........
Íü,rkcióÍ
'5
1.5. Ndg]vóllalatí pÍojeklme edzisment(EPM)-..--...'...'............'......
18

(PCM) ..........'........'...'..'...'..'..'..''..
1.6. PÍojektcik]as-mehedzs,,,ent
-l8
1.7.onelkhíÍÍző
23
keÍr]eseh.................,.--..--..-..--..-.--..-.......--.-...-..-.

2. Áz elemzésésa tefvezésmódszertlna.'....'....'...'.......'....'...'...25
2.1. Ele,fizésiszakasz.
.......................,......,...
27
2'1.]. tr4űhelymunka''.
27
'''.''..''..'..'..''.'''.'
2'1.2. CsopoftosalkoÍástechnik!,i
módszefek..'..''..'...'..'..'...'..'
27
2'].3. Problénaelemz^
.''..''.''..'..'..''..'
28
2'1'4' Célokmeghatálozósa'....'
29
'..''.''..''..'..'..'
'..'...'..'..''.....'..'...'
2'1,5' SWOTanalízis
.
30
''''''.'''.''..'..''.''..'
2'1'6' StratégiaelerDes
..''..'..'......'..'...'
J1
2.2, TenezésÍ
................'..'.....'........
szakasz.
J1
2'2'1' Tevékenysé.gfa
..
31
'...'..,,..'.........'...'
2'2,2' LogikÍJikeretnótr.x..'.....'-.''-.''.''-.''.''.'''.''.'''.''.'''.'..''..''
2'2'3' A projek ükmezé'le
36
''.''..'..''..''.''..''.''.''..'..''..''..'..'..'..,'..,.
. .. . .. ...........
2.2.4. Kocktizatelemzes
57
2.2'5' Költségek
becsl^e..'
'.''.''.'' '.'' '.''.'' '.''.''-''-.'..'
'..''..'..'..'
'..''61
2.2'6' Projekeg,ensúly
kialakítása...'
62
'.,'..'..'..'
'..'..''..'...'..'..'...'.
23. anelknfuző kérdesek.
........................--..
ó4

3. Projelddokumentáció......'......--.-.-.'.........'...'..'....'....'...'...'
66
3.1. ProjektdefinióltÍs
dokumehíuh,ai..............,.........................'...'..
óE
3.1'1' Megvalósíthatósági
tdnulmfury
'..'..''.'...'..'
'..'..''..'.''..''.''.. ó8
3.1.2.Csele|ésiésiitemte,y.''.''..''..''.''-.'-.'-.''..''..''.''..'.''..''.''.
3.1.3'SWOTanalízís
.,...'..''..'.,'..'..''..71
'.
3.I.4. Logikaíkerebnátrix(Losliane Matrix)'. '. '. . . ' '. ..7I
3.2. Pfojekttefvezés
dokü
73
'e,'tümai................'..'...'.........'............'...
3.2.1.Projekalapító
okirat.'..'..'
'..''.''..''..'.'
'..'..'
'..''.''..''.''.''.'' '.' 73
3'2.2.Kommunikációs
sífatégia
'..'..'
'..'...'.'
'..'..'
'..''..'..'
'.'..''.''..'74
3.2.3.Ko,|1||1u
ilrócióskry .'..'..'...'..'
'..'...'.'
'..'...'..'...'..''.'..'
'.''..'75
3'2.4. Teyékenység]1.elelős-mátrix
' '.'' '.''..''.'..''..''..'..''.'' '.'..''.'' '.' 76
3'2.5.Kock'zatek rzés
...'..''.''..'..'..''..'
78
2

3,3, P.ojeHtónrúlós (,egrehaJtás)dokunenunci...........-........'.....E'
3.3.1. Feladatokkijelölése,megha|ározisa'..-..................'..'.....
8J
3.3'2.P,oblénakezelés
82
''..''..'..''.''''''.'''
(Monito|ikg-jeletés)..,'..'...''.''.'''.''..'..'''
3'3'3. Helyzetjelentés
8J
3'4' Projektz,ti|ós
éséÍlékelés
dokumen|umai....,....................'..'...'..
83
3'4'1' Projektzárójele,|/ls....'..''..'...'..'..'...'..''..''..'...'.'''.''...
..''.................'..'...
3.5.trclknfuző kénlesek
'E

4' Projektirányítás
számítógéppel..''...................'...'...........''..
89
4.1. A progÍa ihdíí!,saés|ell|Ieía
4.2. Taszhokés,,,édöukii,el ..............

89
96

4.3. WBs szerkezetlé,reho4isa"
102
4,4, EgÉzeÍíí
szefksztésilehe,őségek,,,,,.....,...'...'..........'..'.,,...,,,,,
I07

4.4.l' Ismétlődő
tevéken,ség
'.'' '.'', I07
' ','',,'',.''.,'..''.,'..''..''.'' '..'..'..'
4.4.2.Teftkenlség
Íörlése,mozgatása''.''.' ''.''.'' '.''..'' '''.'' '.,'.'''. 109
4.4.3.Tevékenység
besaitá'a,,'
'.'' '.''.'' '.'1l0
'.'' '.'''.''.''.'' '.''..''..,...'..'
4.4.4.Látszatteyéke
'.'..''...,,..'1]0
,ségbeszúnjsa.'''.''.''..''..''.''.
4'4'5.Egéni mezók|étrehozásd,'','
'..'..,
'..,'..''..'.'' '.''..''.'' 111
'..''..'..'
4.4'ó.Határidő es ko|Iátbeállí|ása'..'
'.''..'..''..'''.''.'' '.''.''..,'.',,.,,] ] 4
....--.........117
1,5, Kt itikrc útk herdezese..........................
122
4 6. E rőÍo||ósot hoz4ire,,delés...

5.I. MinuJelatux or - fe ladato*

1ó0

5.2. l,Iiclőű belel.czdenén*aÍétada,ok,,,egolúfuóba................'..
Ió4
r65
5.3, ouj|,k meg aÍela.Iatso|,!.,.,

6. Projektek mÍnőségirányitásr..............................'..'.........'.....
189
fen.lszerck,..,,..,,.,,........'...'...'.........'..'...'..''
6,1, Mi|\őségbónyítlisi
.r'9
I9I
6,2, hojektek minőségbiztosí,lís4','',,',,,',..'.......,..,.,,,................'..'''
..............'.....-....,
6.3.tnelknfuző kénlesek.
192

7' Informatlkri proj€ k t€ k .............'.......'...'...''...'...'...'...'....'...'.
193
pfuJekleksqjdlosságai,,..,,',,.',..,,.',,.,,..,,.,,.',...
193
7'1. Az lnÍowatlkat
ptoJektekszónMgép* egzközéL.-,.''..',.196
7.2, Á szoÍt,e|Íejleszlési
197
7.2'l' CASEeszkőzök,'
',,'.,,',,,','',,'..,'.
7.2'2' cAsE eszközókcsopoftosítága
.'.'''''''''.'''.''''''.'''.''.''.'''. 198
7.3.t,,euenthző kéf.tések.
199
..,..,.............,......

9. T€ r mlnológiríszótár.......''.......'....'.......'...'....'...'...'...'....'.....

|0. Felh.gznált|rodrlom...''..''..'...'.'...-...'.'''..''...''..''..''..........205
11. H|vrtkozott íbrók íorrása

Bevezetés
Tisztek Tafiárok' oklaíók ésTanulók! I|szíeltolvasó!
Egyre kevesebbolyan szakmalétezik'ame|ybena projokorientilt szeÍ életés
qgelekvéstrélkülözhetó volna. Ha az európai uniós támogatísokból Észesüloi
szeretÍénlgésa foÍÍásotateredményesen
kívánjuk felhasaú|ni, a gazdasági
élelminden szeÍeplőjének ésnem csak a vezetőknek meg kell tanulniuk a
pÍojektek
tewezésének
ésmegvalósításának
eszközeitésmódszereit.Ez a nyilvánvaló ténya magyaflízataaDnak,hogy a plojeliÍÍIenedzsment
az újol(I-ban,
tt'bb szakmában- az infomatikai szakmák mindegyikében- jelen van, mint
elsajátítaDdókompetencia.
Az infoÍmatitai szalonátbaI a
Projekhnenedzsment''ésa,'ll8l-0ó
',l143.06
Gazdálkodás, projeklvezetés''(a l8 felsőfoku szakképzésben
az informatikai
ésműszaki szal'mákbaa illetve a Képzésiszakasszisztensszakmában)követelmén}'Ínodulok
a projel1menedzsmentismoreteiből ésgyakorlatából azonos
kompetenciákatkérnekszrímon. Ebben a kétmodulban azonosak a kimeneti
követe]Ínény€]qésvárhatóan azonosaklesznek a hozzájuk ÍendeltoKJ vizsgafeladatokis.
E könyvben gyakorlatorientált sz€mléletben mutatjuk be a projektek fogalomrcndszerct,a különböző űpusúprojekek sajátosságait,a pÍojekléletcillus
egyes fázisaiban alkalmazható módszereket éseszközöket. A projel1menedzsmentszimítógépes
módszereit az MS Project2003 és2007 alkalmazásával
. részletesenkido|gozottmintafeladatokkalszemléltetjiik{tgy,hogy a feladatok
megválasztásá!áImesszemenőkigfigyelembevettilk a vizsgakövetelményeket
ésaz eddig összegyű|t vizsgatapaszolatokat'
A Prompt4 Kft. ésa SZÁMÁLK szalr*özépiskola több éltiz€dcs oktatói es
fejlesáői tapasaalatlál bír'Magunk is oktafunk,így a könyvben szereplő tananyagota gyakorlatbanmfu kipúbáltuk az iskolarendszerűoktat'rísban
ésa fel.
nóttek képzésébeú
egyarádt'
A kön}'v azzal a céIlalkészült,hogy segítséget
nyújtsona t8nárohak abban,
hogy sikerrel taíítsanak,a tanulóknak pedi8 abban'hogy ne csak sikeÍel vjzsgiázzanak'de a tanultakata munkájúban sikerrel a|kúnazzak.
Taláo n€Ín erdek|eleDegy végzetthallgatóík beszámolója:
voltam győ'Meg
ződve arról, hogy a Projektmen€dzsment clmű tantíryybanÍnindenféle
haszontalan dologgal tömik a fejiinket. Azután elmentemegy állásinterjrira' ahol felsoroltam,hogy mi mindenttanultunk,éslegnagyobbmeglepetésemre
a kínálatomból az aratottlegüagyobbsikert,hogy ismereméshasználomaz Ms PÍoject
szoftvert."

nszteltFelhas álók!
Ez a könyv abbó1a oélbólkészült,
hogyaz oktatók'tanulók& érdeklődőkszámfuas€gltségetíyújtsona t&uláshoz, a témakörbentörténótájékozóóíshoz.
oszintéíre!Íéljitk,
hogykezdeményezésÍilk
ésÍEunkánk
eledmélyeként
létr€jött kiadván}to!ök is hasmosnaktaláljá&,éEeÍ€dménnyel
forgo$rik.
sok siker|jó tanítást.tanu1ás',
modulvizsgátkívánunk!
€Íedményes
A tananyagfejlesztók
éskj8dóknevébeni
Ba|assalldikó ésHaÍtyáDyi
MÁria

1. Projektmenedzsment alapok
|.1.

Á proje|(t fogrlmr' a pToj€kt€k

c$opoÍtositása

A projekt (projeclum laíi' = elöÍe helyezettdolog) meghatáÍozottcéleléresére iún]uló határidö-' költség., orőforrás. ésmiíőségkollátokkal l€ndelkező,
adottszeÍvezetikömyezetben megteÍvez€ttésvégr€hajtott tevékenységsorozat'
amely konkét célokatvalósít meg, ésa célokeléréséhez
erőforrásokatrendel'
jól
Időben éstérben
köriilhatrirolt összetett feladat, amely a kijelijlt világos
céloknakmegíelelőtevék€ u ység€ késa rend€ I kezésle
álló € r liforrások összehangoltésszerűfelhasználásávalvalósílható meg.
A meghatáÍozásbólkövettezik, hogy a pÍojekmekegyért€lműenmeghatározott
a kezdete ésa bef€jezése;van konkrét,mérhetőeredÍnénye;
valamint egyszeíi
tevék€nység,amely egyedi terméketállít elő'
A Nemzetközi szabványügyiszervezet(Iso) által kiadottmeghatiirozásszerint:
amely kezelésiésbefejezésiidő,Áprcjekt egf olyaÍtegyedi folyamatÍendszer,
pontokkal m€gielölt, specifikus követelményeknek_ hat.tidő, költség, eófoÍn{s megfelelő célkitiizésetéÍese
érdekében
válla|t, koordináIt éskontrollált
tevékenységek
csoportja" (Iso 8.102'l 994)

Kö|tseg

cé|ok,teljesítmények
l' ábra
PÍojektkorlátok
A projekt fogalmánakmeghatározásábólkővetkezik, hogy mennyire fontos tényező az idő, hiszen a befejezéshatáridejemindig kötött. Abhoz, hogy a kitiÍzött célokat az elvárt minő8égb€n rendelkezésreáIló erőforlásokkal az adott
idők€ r € t ben eltudjuk végezni,nagyonalaposteÍvezésre
ésa közbenső € I edvan sziikség.A
ményel!teljesífuényekfolyamatos ellenőrzésére,
értékelésére
megfelelő
hámm tényezőeryctrsúlyaésfoly8matosösszehangolásaa
minóségű teljesítmény
eléreseérdekébeí
- ez r projekt iikcrén€k .itk.!

A projekt sikerosségébez
sziikségeltethebekegyébtény€zők is (személyitényeZők,definíciósfázisjelentősége,
vevői igényeksz€ m előtttartásastb'),valamint
lényeges,hory a tényezőkkőzötti eryensúlykalakítása mindetrprojekt eseté.
ben egyedi|egtöÍtenikA projekteketosoportosílbatjútémájulqko'nplexiüísuk'kezdemenyezőjiik és
időíáv alapján.
Á projektek témaill€tve tartrlom .lrpján l€hetn€k
. építési
projekt€k
. fejl€sáési projel.tek(teímék.,szervezetfejlesztési)
o IT projekrek
. logrsztikaiprojelÍek
. kömyezetvedetmiprojektek
. marketingprojelÍek stb.
KompletltÁ. sz€ r iÍt
. €gyszer{l proj€ktek
. komplex, össz€tett proj€ktek
. t.'bb projekb{il álló proglaÍnok
. mega.vagy gigaprojelÍek
Részvéte|il|€tve k€zdeményező'ze]vozet a|apjátr
. belsó projektek
. kti16óprojektek
. részleg€n belüli pIojektek
. részlegekközt'tti projekek
Időtív iz.rirt
. róüd úvu projekl
. középtáiú projekt
. hosszútávu projel:t
A projektektervezéseésmegvalósításaa mér€ttől ffiggedenűlazonoselvek szeIint töÍtélik.
|2.

Projeldben érdeke|t szereplők

(angolul stakeholder)az a személyvagy embercsopoÍt,
A projektéÍ.dckelqe
akinek va|aÍnily€n érdekeltsége
füződik a plojekthez' nevezetesen:
. aki befolyásoua a pÍojektm€gvalósulását,
. akiIe a pÍojekthatássalvan'
8

Lehetnek:
. kiilsőkpl.: vevő, beszállító,alvál1alkozó
. Észbenb€lsők: menedzserek,killönböző funkcionális egysógek
. belsök: projektmenedl5er.projekrtaBok
Proj€ k tmenedzs€ r (PM)
A projekhrranedzser
felelős a teljes projekért,a pojektben végzettmunkíéÍ!a
kitűzött célokeléréséért'
Inínlt4 elleÍlőrzi,értékeli
az egy€s csapatokmunkájá!
ésrcndszeresen
tájékoztataa projekfelügyelőtaz előIehalad.ásól,ill' a pillanatíyi
á]]apotlól,a döntéstigénylőkérdésekől.
A projektmenedzser
az a személy,
aki elsőjámtos'
solbana projekfolyamatkézbentaÍásában,
a Fojektteamvezetésében
Ajó projektÍnenedzseÍ
isméÍeiI
l poátív gondolkodás
. jó általánosvezetőikészség
. megfelelő sze.vezői képesség
. kiíínő kommunikációs készség
. széleskörűésnagyvonalúszakmai ismeleteklrcllendelkezik
. a teÍvezési,
ellenőrzésiésdokumentációsmódszeÍekalapos ismerete
. a vállalat megfelelő ismerete
. feladatíílházás éshatáskörrn€gosztás képessége
. képesség
a t€ammunka vezetéseIe
. készséga tényekösszekapcsolásáÍa,elemzésére'
csopoÍtosíLásám
éskövet.
keáetéseklevonásáÍa
. ktilönbségettud tenni a lényegesésa lényegtelenközött
. képessé8
a távlati cél sz€m előtt taltásfua ésa stratégiaiprobleÍnákgyo13
fe1ismelésére
. koúfliktusokeseténszembenézőésnem elkeriilő magataltás
. embeÍismeret,
szakéItelema személyikérdésekben
Feladatai:
. kommunikáció biztosításaa Eoj€ktszereplők között
. íel€lősségek, hatásk&tjkmeghatíÍozása
. megfelelőmunkalégkörkialakítása
. konfliktuskezelés
. munkavégzéshez
a személyiéstárgyi feltéte1ek
megtel€mtése
. Iészvétel
a projek teÍezésében:
célmeghatározás,
feladatfelbontís(wBS),
előforrás, hat.tidő meghatáÍozlása
. a pmjekt eÍedméíyeilőltörténőjelentéskészítése
. a csapat(team)munkájánakirányítása
. ellenőrzi a projek végrehajtását,
nyomonkt'vet' dokumentál

A projektmunkac$apd (teáD)
A projekt sikerétjelentős mértékbeímeghatározz^az, holy tlrilyen a ft'un.
kacsapat összetétele.A tapasztalatokaá mutatják, hogy a team akkor ígazín
ploóÍdíi ha abbanegyszerretijbbfélemu'rkastílusú
iag vatl, azaz a csapatban
egJ.an{ftvaínak
. szakmailagnaFakész,
. gyakorlatias,
. kreadv,
. precÍz,
. kitikus,
.

Dyltott

egyéniségek.
Á komplett projelÍtervelfogadásívalkialákul' végleg€sséválik a projel{ttagok
csopoItja.Az általuk elvégzendőtevékenység(ek)
időtartamátólfiiggőeí m.is és
más időpontokbaüésidőtartambanv€smek rérzta plojekt munkájában.A tealn
tagiai aemosaka vríllalatdolgozói lehetnek,haneúlfulső szeoélyek is, pl' be.
szíllíók vagy ügJ.felek Á teamek id€iglenesen jónnek léhe,ezéÍtfontos, hogy
a tagok tanuljanakmeg egyiitt dolgozni, koilÍnuniká|ni egymással'
A projektcsapatidtíb€li felépít{'se:
l. alaktlás
2. ti&özés
3. nomalizálódris
4. teliesítés
5. lezáÍÁs
Feladatai:
. Arábízott tevékenységek,
feladatokvé$ehajtásahatá.idóre,megadottköltségkeretekenbelül, a rendelkezésreálló erőfomások felhasználfuával, az
előírtminőségiclvÁnísolmakmegfelelően.
. A fe]adatához
szijkséges
inputoll€,l szembenielviÍásokpoftos meehatároása
. I'formáció átadásaadott tevékeÁységel!
feladatok végrehajtásasoún felmeriilő vóltozásokÍól a követő |evékenység
felelóséíek.
. Á tevékenységek'
f€ladatok végte.mékenek
ál'd.ása. Beszámoló a pÚjekínenedzsem€k a kommunikációs teÍvbenmegfogal$azottak sz€rint.
Hatásköre:
. Javaslatot tehet a projektterv módosításárr, megfeleló indoklássa| alátámas4va,
. A úbízotttevék€nységek,feládatok kereteinb9liil önállóan dönt azok végrehajtásárol.

l0

Menedzsment
A pÍojek sik€Íehez nagybanboz:íÍirul a csopoltvezetők,belyettesekfimkcio.
nális sz€repe' Á mene.lzsmoÍlt
meghatí(ozzaa projek célját'a projekmenedzseí
pedig ez alapjánelkészítiaz e]emzéssorána tevékelységfelelős
vagy munkakör.
munkafoly.
amatmátrixot,melFek segítségével
egyéÍe|művé
váik, hogy ne|lk
resz|egmivel foglatkozik, éski a felelős. A mercdzsmentsegíta szelné5zeuel
ésa teljesítménnyel
kapcsolatosfeladatokmegoldásában'A projektmenedzsemek
szoroskapcsolatotkell kiépítenia menedzsmenttel'fontosa folyamatoskommu.
nikició. Aprojektrnaredzserbeszlámolókatkészíta menedzserelr]ekilletve résá
vesz a projelÍde6niáá*íban,megtervezésében'
inányirágábanis.
szponzor, prolektfe|ügy€lő
A megendelő képviselóje.Az ó felelőssege,hogymegfelelőhatísköft biztosit6on
a plojektiÍánÉóbizottságésa pÍojektvezetóÉszerea projek celjainakmaradék.
talaJlmegvalósításaádekében,A Fojektfelügyelő aruraka t€fllletn€k a felelős
vezetqe, am€ly€t a prcj€kt célkitűzései
léginkábbéÍjntenek
(p].ágazatiigazgató'
lgaz8atostb-)'Egy személye$/idejÍíleg
több Fojektnek is leheta felügyelője.
Feladatai:
. részvétel
a tevékenységfelelős-mát
x e1készítésében
. kapcsolattartása funkcionális menedzsmenttel
. a projek maradéktalan
megvalósíüísáért
. a projekt órdekeinekmegvédése
. a felmeÍiilő probléníkmegold.isaa plojektmenedzserrelegÉtt
Mcgrend€lő
Az
.
.
.

a személy.
aki dönt a projekt indításáÍól,
akinek a költségvetéséből
fedezik a projeket,
akinek a legnagyobbbefolyása van a dolgok megvalósítísfua,pl.: vezer.
|gazgató,ágazdt|igazgat4 vezetői értekezlet,egy ÍészvénÍ|fusaság
op€ntív
iÍánÉó t€stülete stb'

1.3.

Á proJekÍ szervezeti íormái

Aprojekt mindig valamilyeúszerv€zet kereteinbelű]- egy meglévőintézmény.
ben' egy vállalafiál, egy égen belül, vagy az adottprojektkapcsán tétrehozott
csopo osulásban-, úgynevezetlplojektszelvezetbenvalósul meg.
A projektszewezetaz adottfeladatmegoldásáralétrejóttcsopofiosulás,ame]ynek munkatirsi gfudája nem feltét|enü]munkahely szednt, hanem az ad;tt
ll

feladat célkitűzéseialapján szeryeződik' A munkát kisebb Fojektek esetében
egyetlenszemély a projelÍkoordinátol nagyobbprojektehél egy gazdasági
'
ésszalonai vezetőkből álló csoport,a pIojektÍnenedzsment
inányítja.
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PÍpJektor|enÉlt

Szervezet
2' é'LÍL
Proiekmenedzs€r hatásköre a szeÍezeti stÍDhúiíkban

Az alábbiakbanazokat a szervezetifolmákat mutatjukbe, amelyek a projektek
megvalósításasorán leggyakabban előfordu]nak.
Funkcionáüs szervezet
Eá a szeívez€ti fomát eg/érte]rnű
hatáskö( ésjelentesjellemzi. A szeÍvezeten
belül a munkamegoszLíséshatáskömegosztás az egyesfunkciók alapjántörté.
nik' Jellegéttekintveegydimenziós éstt'bbvonalasszerezeti típus.E szelvezeti
felépítés
e1őnye,hogy a specializáció által nagy termelék€nység&hető el. Hát.
Íányaüszolt, hogy íövekvő termékválasztéknál
nő a kooldinációs költség is.

1.2

i

3' ábra
Funckionális szeÚeze1

A szaggatottvonal a kommunikációs csatolrxitj elenti,a bekaÍikázottszemélyzet
pedig a teamtagokat.Ebben a szervezeti fomában a pIoj€knek nincsen tényleg€s vezetője, nincs Fojel1tulajdonosa. hojekt eseténruga]natlan szen'ezeti
forma,
Projektkoordinálás' átf€dési mátrixsz€rvezet
Kisebb feladatok elvégzéséhez
nincs fe1tédenülszükségktilöná]ló plojek ]étrehozásáÉ.Elegendőnek bizon}ulhat az' ha egy embeÍtkitreveznekprojekko.
oldinátomak, aki a projek tagjainak a munk{ját ifiinyítja. Ebben az esetbeü
a pÍojelí tagjainak nem kell a saját munkahelyijket elhagyni, a mindenrrapi
teendőik mellett végezbetika Foj€ktbeli tevékenységeiket
is. Eá a mátdx és
a funkcionális szelvezeteknélis alka]rnazzák,de inkább az utóbbira jellemző,
mivel a funkcionális €gységeknélkicsi a projektmenedzselhatáskörc' A felelősségmegosztott,a Fojektvezető felel a proj€kéIt, a szeffezeti egységekvezetői
pedig a munkat|íÍsak
irlányíLísá&t'
Előnyei:
. felelősségmegosztísa
. biáonságos
. a tagoknaknem kell kiválniuk a szeÍvezetből
1l

Hátrányai:
. legalább kélvezető inínÉ
. hatísköri konfliktusok atakulhatnakki

4. ábB
Prcjektkoordinálás Úátrix savézettel

Rendelkezésrebocsátási mátritszervezet
A projekttagokata szeNezeti egységbőlválasztják ki, egyértelnűa pÍoj€kt vezetőjénokfeleló$ségeésdóntesi jogköre' a projekttagokcsak a projektvezeüijÍiktől kaphatnakutasíuísokat.
A résávevők csak a projektfeladanrkondolgoznak, így a prcj€kt időtartamaalatt az eredetiszervezetiformából, mwkakörbőI
,,kiesnek",csak a pojekttel foglalkoznak.
fi szt{ projeklszervezet
Nagyszabású,ósszeteft feladatok eseténaz éÍdekeltvállalat(ok) vezetói a projel.1megvalósításávalegy kifejezettenerÍea célralétrehozott,szak&tőkből álló
csopoltotbíznakmeg, ésa projektvez€tőt széleshatáskörr9l Iúázzit fel. Bnnél
a form|ánála feladat aÍmyiraösszetett, hogy érdemesegy külön e célralétrohozott csopoÍot megbízÍtia feladat ellátásával, így egy fiiggetlen, szakértőkből
álló projektetboznak létre.A vállalat vezetőjeválasíja ki a projek dolgozóit.
IntegÍált plojektszerv€zet
Az iÍ].tegÍill
szeÍvezeta liszta projekttől, pÍojeldszeÍvezettőla feladatmegosáiís
Ínódjábankiilönbözik. A projektvezető fe1adátátebbeE az esetbena ,*i, mil
jelentiL A válalat vezetője csak a projeh vezetőjel választja
mikot', kérdések
ki' a üibbi munkatársás a murrkatársakfeladatinak koordini{lásaa pmjektvezető
feladata.

t4

5' ábm
ProjeklorientáltszeÍlezet

A projektolientíItszervezetektípusaközé sorclhatók a Foglamok is. Tóbb egymássalkapcsolatbaná11óprojekből áll' de nincs meghatfuozottbefejezésiideje'
1.4'

A projektmeneüsment funkciói ésterületei

A projektfeladatokelvégzéseIe
speciális szervezeteket,
teamekethozÍIakléfoe,így
kiilönböző szakemberekbőlá1ó csopoÍtjön léhe,mel}'nekmegszeryezésével
és
irányítá.sával
a projektmen€dzsment foglalkozik.A ,,projekfinenedzsment,,
kife.
jezésta Foj€ktet közvetlenül iúnyító munkacsopoltmegnevezésére
is használják. (A pÍojektnenedzsment
tag'ai általábana prcjeldvezető,a szalonaifeladatok
szak&ttji,a konzorciumipaínerck képviselőiésa pénzügyiszakeItő.)
A prcjekmm€dzsment jelenti a prcjekt célainak megvalósításaérdekében
kifejtetttevék€nységekinányítá$fua,
koordinálásám, dokumentálására,ellenőrzésere ésóItékelésére
szolgliló eszközök éstecbnikiíkössz€sségét is. Az említett
tevékenységeket
a projekt tel,jeséletciklusfuavonatkoáatva végzit el.
AprojektmeneüsmeÍt hatáskörébe taÍtozó feladatok
l' A projel1 definiálása
Célok kitÍízése,
k€Ietek meghatározása,figyelernbe véve a költség-időminőség€gyenslrlyát, feladatok kiosáása. Kommunikációs utak ésellenőrzésifolyamatok meghatIírozása.
Projekszabályzat elkészítése.
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2. Plojekttervezésbecslésiésterv€zési módszerckkel
Ebben a szakaszbanfolyit a munka-erófoÍás-költség teÍ€zése kockázat.
elemzéssel.
3. Aprojekt irányíLíM:nyomonkövetés' kommmikíció' korekcíó.
A pmjektmenedzsmentkulosfeladataitehítaz ötletek E@erálása' a tewezes,az
időiitemezes' az erőfoÍrásokösszehangolt felhasmálásának biztosít]ása'a meg.
valósítísfolyamatosnyomon köveÉse; monitorozisa' felügyelete,álapotának
'rizjgá|ata'
A pÍojektm€ n € d zsm€ n t t€ r ü|et€ i
A projektmenedzsmentaz erőfoÍrásokszeÍvezésével
ésazok irányításávalfoglalkozó szakteítilet,melynek célja,hogy az előforrások által vógzett munka
eredményeként
egy adottidő. ésköItségkereteDbelül sikeresenteljesülj€nek a
projek céljai.
Á projekt'aene.lzsmentelső lrlhívása'bogy az eredménÍadott,előre meghatározottkorlátok figyelembevélelével
k€ll elémie.A második, mégkomolyabbki.
projekt
hívás,hogy a
az előre definiált élok eléreséhez
a sztikségeseszközóket
optimiálisaÍr
ésintegn{ltmódon használjafel. A PMBoK (ProjectManagemenl
Instifutt PMD szeÍinta proj€ktÍnenedzsmentalapvetőenAz alábbi 9 teÍiil€tte|
foslalkozik :
trt.9rác|ó.
menedzsm€nt

ÍerJede|emn€nedzsment

Költség.
meneclzsment

M|nő5é!.
neneozsm€ n t

Xommunikác|T- Kockárrt.
men€íl'smmt
menedzsment

Útem€ z és.
menedzsment

EmberieÍőforrás.

Besze12és.

ó. ábra
Pmjektmc!€d2Jment teÍúlet€i

1. Iüt€ g rációmen€ d zsE€ l t:
A terttletfeladataa plojekt különböző € l emei
nek összehangolása. EúnekvégÍehajtásáta projektmenedzsment.standardok s€ g ítik'
loÍás: !tt!'Áu'wi]rip€dia'org/wild/PÍoj.ktncnc.tzlnclt
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2. Terjedelemmen€dzshent A projek terjedelménekmenedzsmeng.e
biztosítja'ho$/ a titűz-ött projektcélot(éscsak azok) megvalosuljanakAzonban
enneka teÍiiletneknemcsakaz eÍedeticélszemelőtt taÍuisaá feladat4 bmeÍn
az is, hogy a projek vé8rehajtása
soÍánfelÍneliilőújvagy megváltozó célokat
azonosítsa
beépítse
a projekrbe.
ésa sálkeger üjraIervezésekel
elvégezze.
3' Utem(7ésmenedz6m€ nA
|: leriiletfeladak az eredetiü!eme,,és
betanása'
me|jmeksoliíí kofumunikációs eszközként a projekt ütemezéséthasználja
Grojektterv).
4. KóltségmcledzsE|ent A terület feladataa kilMgvetés keroteinbelül történővégrehajtásbiáosítása, a költségtúllepés
felismeÉseésaz esetleggsen
sziikségeskorrekciós tevé(enységek
végrehajtása.
5' Minőségm€n€dzsment A tedlet feladata,hogybiáosítsaa projek ercdményeinek az elqártésspecifi|cílt
paraméterekkel
(minőségg9l)
töI#nő leszillít.ísát.
6. EmboÍieÍőforrás.menedzsmelt lde tartozik az emberi erőfomásokkéoes.
ségésreDdelkezlsÍ€ í|rís figye|embevéte|éve|
töíénő optifuítis fe|haszná.
lásá' beleérfueaz eÍófomásokkepzését
ésfejlesztését
is.
7' Kommunikác|óm€ne.tzsment| A teíilet feladata a projekben lésztvevő
összes éIdekeltszemélyésszervéz€t megfelelő mennyiségíí,
minőségűé8
rendszerességil
tájékoáatása.
8. KockázatmeDedzsDent Ide tartozik a miÍőségiésa mennyiségikockázatelemzés'elkerülésiéstataléktervekkidolgoása.
9. BeszerzÉsmenedzsmentÁ teriilet feladataa besállítólíl.al ésa DaÍtÚerekke| töífnó eg}'lÍínr 'tidesésintegÍációszabáyozása'
A 9 résztedletheznem sorolják, de a projelt sorrinszámosváltozással k€ll számolnunk, ezértenrrekis egy kiilön területevan' a változármenedzsm€nt'
A
.
.
.
.
.
o
.
.

váltoaísmenedzsm€N lepései:
vátozísmenedzsmentt.áÍgyánakazonosítása
ElérhetőercdÚlényetlétrehozása
stakeholderértékelés
Hivatalos jóváüagyás
változási kéÍelmekfeljegyzése
Változísokkiértékelése
Folyamatosstakeho|derértékeléímódosítás
Hivatalos elfogadás

A változásmenedzsmentmegvéda hirteleí döntésektől ésannak lossz követke2Ííényeitől.
Rész€ a koífgurációm€tredzsmetrt, am€ly korlátozza a szabá.
lyozó dokumentumokésa Fojekt részeredményeinek
megváltozását.Feladata,
hogy ajóv'íhagyottváltoáaiásokat vé8Íehajtsák
a kiíÍísszerint.Lépései:
. szabályozaodo elem/temékazooosítása
. szabályoásszerkezctenekkialakítrisa
. szabílyozáséÍtfelelós szeÍnélykijelölése
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1'5.

NagyYálhlatiprojektmenedzsment(EPM)

,^ Mgyváualati projeJdmenedzsm€nta folyamatolqa teclhológiáIq a szervez€ti strul:tíraésaz emberek(pÍojel.tlÁmogatGiroda Pso, projektnenedzsmentiIoda _ PMo) fudatosintegnílásátjeleíd.'2
Anag}vállalati píojekbnen€dzsmenten(angolul:EnterpriseProj€ct Management
_ EPM) belül három szintetkülönböztetn€k meg:
l. PÍogrammenedzsment
koÍlátozotterőfolrások elosztása a projektek között, kapcsolatok feltáÍísa,
projekttól ffiggetlenfeladatokmenedzselése
2' ProjektportÍó|ió-meDedzsmeür
ősszekötő kapocs a strat€giai tervez€s ésa költsóBvetes között
3. Proiekffienedzsment

<ts

Techno|ógiá

I

L

Projektportfó|ió.
meneozsment
Programmenedzsment

Ll

v

Projektmenedzsment

il

Szewezet *
7. ábla
Nag]M|lalati projcklne!éd6mdt (EPM) modcl|

1.6. Projel.tcik|us-menedzsm€ n t(PcM)
AFojektek tervezésén€késvégr€hajtásánakfolyamataplojektoiklus névenvált
ismertté'A ciklus egy projektötlettel kezdődit, amit egy végr€hajtható ésá1ék€Ihetij mulkateffvé f€jlesáenek. A teljes folyamatnégy'o8ymástóljól elkiilöníthetőszakasza boÍthato:
l. Á projekt definiálása
2' TewezÉs
3' M€ g valósitás
4' Aprojekt lezáÍása
2

l8

vonh, E!ic| rÍojékhelcdzsnelt' lwo zRt', Budapes! 2006

A projeket a tervezéssorán további - a plojel1 méretétől
fiiggő számú_ munkaszakaszokm bonüá*. A megvalósítás soritn a mene.lzsmentlegfontosabb
feladataaz egyesmurikaszal@szolqrészeledmények
folyamatosmegfigyelés€,
dokumentílása,ellenőrzése,éItékelése.
A teljes folyamatotaz alábbi egyszeríí
ábrán szemléltethetjük'

Megva|ósítás

Értéke|és
8. ábra
A pÍojekhnenedzsment
fázisai

Az ábm nagyon egyszerÍi,d€ mögötte általában sok embel összehangolt munl(áját igénylő, bonyolult lészfeladatoksokasága húzódik meg gondoljunk
pé|dáulegy metÍóépítési
projekne , amely nagyon komoly e1őzetesteÍvezést,
szigoru ésátgondoltvezetési,ellenőrzésiéséItékelési
módszereketfeltételez.A
plojeL1menedzsmenheszámos eltededt szabvi{nyoseljáÍástésdokumenLiciós
rendszertdolgoztak ki, az ezekh€z tartozó módszerek összességétprojektm€nedzsm€nt módszertannak nevezik'
Az Euópai BizpÍtságaz 1990-esévekbenvez€tte be a PcM cÍoject cycle
Management)módszeÍant, amel}'rrekkifejlesáés&e ésbevezetésérc
azértke.
Iült sor, mert a megvalósítottprcjektek értékelése
során számos hiányosságra
deriilt feny.A projektekjelentős részenem hoáa meg a váÍ er€dményeket,és
egyérte]rnűvé
vált, hogy a prcblémíka legtöbb esetbentervezésíhiányosságoloa vezethetőkvissza, vagyis:
. nem te1vezték
megfelelőena végrehajtásnyomon követését,ellenőrzését,
a
dokumentálásIendszerét
. n€m máték fel a kockázatokat,ésnemkésziiltekfel megfelelőena váItozások, kdzishelyzetek kezelésére
. nem méftékfel az eredményekhossztítá\''tifeÍmtafihatóságának
feltet€leit
. nem volt visszacsatolás:a kudarccal végződött projekek tanulságait nem
hasznosították
. a megvalósítássorán nem vettékkellőképpenfigyelemb€ a célcsoportéIdek€ i t
l9

A terveásre ésmegvalósítasravonatkozó mói|szeían bevezetesének
sáksé.
gességét
ésvárható hasa]át íöviden az alábbiakbanfoglalhatjukossze:

Tapasztalatok
. Bizonytá]an stratéglaikeíet
. Kiná|atvelre|tprojektek
. Gy€ n gehe|yzetelemzés
. TevékenységorjeD|áltt€rvezés
. N€ m ellentjrizhető
hat.íSok
. FoMsítási kényszer
. Rövid táú szemlélet
. PontatlaípÍoj€kdokumentumok

PCM
.
Szektorálismecköz€ l ítes
. KeÍesletveáreltmego]dások
. Fejlett elemzes
. Célorientál!teÍvezés
. MéÍhetőhatás
. Minőségha,ngsúlyozása
. osszpontosltásafenntarthatóságre
. Egységesformátumok

PCM al|pelvek
.
.
.
.
.

Projektci-klusszakaszok. stÍukturáltésmegalapozottdöntéshozatal
Részvételbiáosítása éÍdekosoportok
bevonásaa döntéshozatalba
Logikai keretÍnátrix átfogó éskonzisztenselemzés
Femtarthatóság előnyök folyamatosságátbi'ositó mechanizmusok
Integráltmegközelítés vertikális int€gnáció ésegységesdokumenÍáció

Á PcM szakrszri
Az általános projeltciklus hat szakaszból á]1:píogramozás,koncepcióa|kotás,
tefvezés,finanszírozás,megvalósításésértékelés.
Az egy€s szakaszokÉszletes
tarta|Ína
szewezetonként
eltéÍő,a2 eljánísokhilönbtjzőségeinekfiiggvényében.

Programozás
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van azonbanhárom olyan közös pont a oiklusban,amely mindenszeÚezet esetébenazonos:
. A ciklus meghatározzaa legfontosabbdöntések€t, az iúfoÍmációskövetelményeketésa felelősségiköföket' miídeí egyesszakaszravoÍlatkozóan.
. A cikluson belüli szakaszokprogresszívek egy újszakaszhozcsak az előző szakaszteljesítése
ut.ánlehel sikenel hozákezdeni.
. A cikluson be|üli értékeles
pÍojektektacéljaa2, hogy a már végÍehajtott
paszalatai beépüljeneka jóvőbeni programoke6 projektektervezésébe.

A prcgramozás soÍán€lemzéseke keÍÍllsor, feladata a társadalni-gazdásági
pÍioritisainak meghamutatól pmblémák'koÍlátokes lehetiiségekfelíánás.íÍa'
tározása

Hatások
hosszútávon

Koncepció
ilIeszkedés

Klmenet
(output)

EIemzés,
Iehetó3fuek
fe|tárása

l0. ábm
A pÍo8nm/pmjé|d
struktÚá|lBükóó.ásilo8iííja

A koncepcióalkotás so!án keriil sor a projektötletek meghatározásá@,beazonosítására,ill' a programkeletbevaló beillesztésére'
valamint a további tanuhnányozás céljábóltóÍténőelernzésere'áfvilágítására.
2l

: Terv€zÁ
A tewezésiszakaszbanÉszletesmegvalósíúatóságitanu|Ínányok,
operatívplojekÍewek készti]nek'A projektt€ív Íészlet€skidolgoása a kedveznényezettek
ésaz egyébérdekcsoportokbevonásávaltőíténik.Eá követően kerill sol a pro.
jekÍteÍvmegvalósíthatóságáúak
amel}nek
ésfenntarthatóságánakértékelésére,
solán választ kell a.lni aÍra,hogy várhatóan sikeres lesz-e a pfojekt, ésképes-e
hosszi távon előnyök€t biztosítania kedvezményezettek
sziimfua.A fenti értékelésalapján szül€tik döítés arról, érdemes.ea formális, a részletespénzügyi
foÍrásigénymeghatírozásáttarta]ÍÍlzóprojel'.ljavaslatotelkészíteni,majd a finanszírozásifoÍásokat biztosltani a projekthez.

:'|tlll''1il9'{í:
'''

I

:'l!ÍcY'1!í!i[íl''

:

A finansározásj szakasz során a finanszírozó intézményekmegvizsgálják a
projekjavaslatokat,ésdöntésthoalak anól, hogy finanszírozziik-ea projeket,
vagy sem' Pozitív döntésesetéÍl
rögzItik a finanszírczáya ésvégl€hajtásra vonatkozó megállapodásokat'

Et'beÍ a szakaszbanildul el ésva|ósul meg a projekt.Ezen a ponton váik lényegi kérderséFojektÍnenedzsmeDtminősege' Á végrehajtásii<lőszakbana
kedveznéÍryezetl
megbímttja)folyaÚaésa fnaoszitozó (!^gy frÍjar,szfuozó
tos munkakapcsolalbanáll egyÍtússal.A ^
fi'anszírozó értelemszerrűen
elleDőÍ.
pedig folyamatosbezésijogosúságokkal reúdelkezik,a kedvezményezettre
számolási kötelezettséghlíJul.A végehajtássoÍán'a kedvezményezettekk€lés
az érdekcsoportokkal
konzultálva, a pÍojektirányitói folyamatosmonitoringútján éÍték€lik,hogy a tewekhez képestmilyen ténylegeselőrclépéseket
sike lt
jó
elémi,a projekt útonhalad.e a kitüzött célokmegvalósításánakirányában.
Amennyiben sziikséges.a projektkidolgozása óta eltelt idő alatttöÍténtjelentős
változásokfényében
módosítani
kell a fejlesáésiiránl vagybizonyoscélkitiízés€ket.

É l t s l t " f : ' '' '' '.' .'..'...'''''''''

:

AZ á1ékelésiszakaszbana finanszíIozóértékeliaz eredményeke!ésa levont
tanulságokatfelhasználják a jóvőbeni projekek tervezéséhez'
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modell szakaszainakmódszerei:
A PcM egyszeÍűsítetf

ll, íbÍa
modell
PcM egyszerúsitcn

1.7' onellenőrző kérdesek
Proj€ k tmenedzsmcntBlapok
1.

Fogalmazzameg,mitjelenl a projektl

J'

Milcllcmző egyprojektre?

.]'

a projek€ k et!
csoportosítsa

.l'

ki az ábúl a projektalkotóelemeivel|
Egészítse

5'

(stakeho]dereke'!
Soroljafcl a projektszeteplőket
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6.

Mik a projektmenedzserfeladatai?

7.
8.

Ism€rtess€ a projek szeÍvezetiforÍníit!Végezz€n jellemzéstis!
Soroljafel a projekmenedzsment
tefiileteit!

9.

Mi a PCM?

l0.

Me|yik projekttevékenység
íöbb lepéseiaz azolosÍiás értékelés
- rea.
gálás, a kövotkező lebetóségekközÍi|9
- PÍoj€ktdefiniálás
. stakehold€Íelemzés
- Kockázatelemzés
. MoniIonngjeIenté6

ll-

Kik a projekt stakeholderei?
. A.kik a projek végrehajt]is!íban
aktívanrésztvesznek.
. MiDdenki' aki Ésá vesz a plojektnenedzsment
munkíjában.
- Mindenki, aki valamilyen módon érd€kelt a projek1ben'
. A projektmenedzseréskőzvetlen munkatársai'

12.

Mutassabe a projeldciklusmenedzsment
(pCM) szakaszait!Ismertesse
a Úródszel előnyeit!

13.

Ismeíesseaz ábnánlátható szervezetifelépírést,
sorolja fe| ajellemzőit!

2. Áz elemzésésa tervezésmódsz€ r tana
Az alábbi táblázat összefoglatja azokal a módszeleke! amelyek a következő
gyakoIlati Észekb€o találhatók meg.A csoportosítrás
azok szeÍiítaz éIetciklusbeli szakaszokszerilt töÍÉn! amelyeketaz előző fejezetbenismertm€g:
Proiekt é|e|Cik|us
szrkr.zrinrk módszerci
E|ektronikus mó.lrz€!. $'kóz
Míihel}nulta: cs€Iekvési és
ütemtw dokumcntáció
Tevékon}sé8fo|elós.'nálÍix
Fel.datkije|Tló idat|ap
.

csoPortcalkoóJt..ünikai

.

Mecvalósithaiósácitánu].
Úány e]őkészitése

.

csoportosa]kotástoohnikai

Ms Project: a hatándó ésa ko!.
látok jelölése, illetv€ Nyomon
Lövetési úézelbmá lrobléník és
a kockázaÍokmiait bckövetkezelt

c€Ifa i||etvea Prcj€kalapí|,o
okiBtbo a oíor gyüjlésc
c$portos alkot'st€chEikai

célot

.
.
.
.

Prcjektalápítóoki t
Megvatósítha1ósáaitEnulmány
Lo8ilai kÍetnáb.ix
csoporlosalkoiást€chíikai

t

cselekvésiésntmterv doku.

.
.
.
.

T€vékenysé8felelós.mótrix
Feladatkijelölóadatla!
wBs sEÍlüet kia|akjlása
Logitai k@fuártix

Ms Project tevékenFégekfelvit.'
]e Gantt.diag!ámbaéswBs szerke.
Ms lroject: a i€vék€nységck ésü
erófomísokhozzárénde]és€után a
Gantt.diagut@ a Tevék€nység
}ibásmiltsága lapon |áüatók a
h@íMdelések. rdámint a Jelmtéstho kéÍdeáetólc a Felatbtli9
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Ms PÍoject:HÁlódiagran nézet'
üetve a oanttjiá8rám néEtbeí a
xít'tus úl' taía|ékidók'lezd'si és
befeje,é$iidópoltok m.gjelfuIlése
vágy szilrésalkálmazása
HisáogÍah j.llegű lekérdezés
a
E!öfomis 8nfl.on nézelb€n

Kólt!é8 ésorö

.
.

Tevékúységf€lelö$oítrjx
Fe|adatkijeló|ö adaÍráp
Hálótervelg

Ms Prcjco1|Eróforfu lapon az eró.
íonáok ésa ki'ltsé8ekmegadása
ésGantt.dia8reba! hozzírende.
ll's.' majd az eredDéÍy€k negte
tjtr!'s€ az Eröforás kihasa]íttsága
ésa TevékBEység
kihasz!állsága
lapoD,ill€tve a Jelentésckben

Tevétay3égíebró$ÚálÍix
F€ladatkijelólő ad'tlBp
HálóteNezég

Ms PÍojco!wBs szcrtezét
alakí'
ésaa canlt-diagla nézetbÚ

val.iMÍ!úség!áláseítrix
Kockíat €lenzesi dokum.n.
táoió éskockázati mpló
KoÚnÚftációs

sEa!'ca

Min!á|is mó&zer' e.zköz
Feladatkije]öló adatlap
Mogb2ási s,eÍzódés

Helyre'jelentés(MoÍitoring
jcl€!í's)

Projekt€íékcló j€lentés

Ismerkedjünkmeg a módszerekkel!
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Ms Proj.ct:a a határidó ésa kor.
látok jeló|ése'illet\€ a NyoM
kiiYetésin€zetbm á p.oblénák és
a kockázatok miatt beköv.tkezett

E|ek.roD||.Ú mídlzer' e.*öu
MS P'ojcctr Gfutt.diagram néret
ésNyomon követési nézctva]&nint
Ms Projcc| Nyonoü kóveü3siné
zet alkalmazása:alalterv rögzlt'se,
vé8Íehájlfuidátbok alkalmaása,
készült!églszintjelzése'állapor
d]írlbok baíllítiás4Jclentéset
Ms Projcol| JelÚtések készltése
és
a Nyomon köv€tési néz€Í elmzése

2.1'

Elemzési szakasz

AZ elelnzésfő céljaa résztvevőkkiválasztása,helyzetelemzés'a problémákfeltarása,a célokésa shatógiai iÍányok kitúzéso.Ismerkedjünkmeg az elemzési
úódszerekkel!
2.1.1. Mííhelyr,'ühka
A műhel}munka célja a sikeíes munkavégzéshez
szílkségesfeladatok és az
ehhez sziikségeskompotenciiákmeghatározása,A mühel}munka eredményét
táblázatosformábanadji{kmeg, amelybeí a mulkakör.munkafeladat ésa kapcso]atrendszer
is megtalálható'osszegyiijtika szükséges
eszközök, anyagok
listáját, elviÍásokat,probléBíkat.
2.1.2. Csopottosalkoüús|echnikairuíd.szetek
Az elemzésiszakasz első lepésea problémáke|emzése.
Azonban általában az
adott helyzetet mindeúi más szenÚnel nézi' ezén érdemesmunkacsopoÍtokat, erdekcsoportokat.isszehozni (workshop) ésó.|étbórzétorainstoming)
tanani.
Az ötlerbórze céljaminélröbb használhatóelképzelésösszegyíijtése.Mindenki
ötletel kritika nélkiil, majd amikor már szépszámmal összeglltek az elkép
zelések'akkor kezdődik az öt|etek értéke|ése.
Az éíékelés
mindig kollekív es
konsz€nzusÍa törekvő, ezzel lesz úagyobba moliváló haúsa'
A bfainstoÍminga csoportos alkotástecb'ikai módszeíek közé taÍlozik. A
bÍainstorming
azona pszichológiaitényeüalapul'hogy a csoportmunka
alkalmával a részfuevők azáltal' hogy látják éshal|ják egymás ötleteit - az aszszociáció révénsoktal k&atívabbak'Ígysoklíaltóbb ötletjut az esziikbe' mint
egyénilegktilijn.kiilön.
A csopoÍokfejlődése:
. Iorming ' tájékozódás:
egymásmegismerése
. stoÍming shukturálódás: éÍlékek,
noÍmákütközése' konflitÍuskezeléskidolgozása,komplomisszuÍ*erosés
. Norming munkafázis:egyiittnűködésésfeladatoÍienííció
. PelfoÍming eredményekfe]Ínutatása
. Adjouming- felbom|ásésújÍaszeÍv€ z ődés

2',7

További csopoÍtosalkotástechnikaimódszer€k:
.

H€uÍlsztikus nomlnál csoportos mód'zer (Nclví)l Ez egy olyan csoportos
eljánás,amely altalmas vélemények
összegyiíjtésére
ésaz íte|etekcsoportosításáraaz ésszertísítés
ésa keadütás n(iveléseéÍdekében
botlvolút. ngm
struktuiilt ploblémákeseten'

.

oRGoPIÁN
Dódsz€r: Ez egy olyan csopoÍtosmódszer, amely arra
szolgál, hogy adotl tém{róllsszegyüjtsÜk az egyé!ílegkialakítottvé!eményeket.Akkor alkalmazzuk, ha a prcblémákkijáil a fontosakatki akaÍjuk
€melúi, vagy a megfelelő álláspontokat ki akarjuk szíirni, illetve €lvetli
tgy,' hogy ez le okozzan sért&ést.cél a mérvadószemélyekbevoíása a
döntés-előkészítés
folyamatába,ily módon a teÍvezésdemoh.atizmusának
biÍosítása'

.

METAPLAN mó&zer: A csopoÍtdinamiauson alapuló kótetlen m&szer.
A fantáziít.a képze|ettő,Ísítást
a rcndszerezettenme&jelenőötlethalmaz ger.
jeszti' Álapelve, hogy kötetlen fanLíziaserkentómódszert orainstoÍming)
ötvöz egyb€ vizuáIis megielenitó eszkózzel (rendezótábla)'

.

ó36 módszer:Lény9ge,
hogy6 ffisteamjön létre,m€ l Éen mindentag3-3
javaslatot felir egy papíra, majd a többi tagnak továbbadnak6 fordulón
kelesztül, így 108 ötl€t gyűlik össz€.

.

Detphi típusúmódszer: személ}'telenülbeqrujtott íÍásosmódszeI, ahol a
prcblémávalkapcsolatosankérdéssoÍt
küldenek a Íésáevőküek,akik azt Littjltve üsszakiildik' Rekurzívtevékenység'
miv€l többször is ismétlődheta
megkérdezfs.

.

szinektikai íössz€lllesáés) módsz€r| Ebben a módszelbon 5-7 kiváló
szakképz€ttségíi,
eg.yéniadottságokkalreúdelkezőképzettségjszemélyalkot egy mmkacsoportot A tearnmmkahossá idei8' esetenkéDt
több hétig
is eltaÍthat.A problémasokoldálúvizsgálata ésteljes megértése
utín ,,elidegenítés',
következik, am€ly más teÍületekől vett analógiák segítségéve
tiÍténik'A szókép€ktel folytatottjálékMl
ki', az újmegold{s.Eá addig
''nő
foÍmáÜ& amígalkaLrrazhatóvánem v{ílika gyakollatban.

2.I.3. Problé aelcmzés

Á problémaelemzésénéI
elsőkéntmegkeressüka pÍoblémákkörét, majd eleÍnezziikaz ok.okozal összeffiggéseit'amit végül egy problémafa-szerkezétte
ábnízoÍutunk.Minden feltíÍtpÍoblémát
éÍtekelÍi
kell. Ha a problémaok' aklor
az a|só szi!Íe keriil. A plobléma feltáÍásáft az elóbb emlitett blainstormilg
összejövetelkoI keriilh€t sor A következő ábrál1egy miltafeladat plobléÍnafáját
tekiúthelimeg:
28

Rossz mhóségű

1,2'^bÍ^
Problémafa

2.1.4. célokhreghatófuzása
A problémafavalamely fennálló helyzet negatívaspekhrsaitmutata meg,míga
célok€lemzése megmutatjaa kívánatosjövőbeni helyzet pozitívaspektusait'Ez
magábanfoglalja a problémákcélokfomájában tíÍténőújÉfoga]Ínaz
ását,tehát
az ún.
a prcblémafatiik&kepe' AZ ok ésokozati viszon}'t az eszközök
',có1f',
es célokviszonya válla fel. A hasonló teriiletekhezkapcsolódó célokcsoportoíüísla kefiilnek ésközös névalatt szelepelnek.
\ézziik meg az előző ábra célfaábniját!

13'ábra
célía

29

2.I.5'

swoT analízjs

A tervezéshez
eleflgedhetet|en,
hogy a vál]alatfelmérjea reális lehetőségeit
probléfuiit' külsó ésbelső tényezőit.Ilyen módszer a SWoT analízis(magyarulI cYELv eleÍnzés),
melynekvégeledményeként
egy olyan táblázatotkapünk,
m€ly segítiaz éÍtékelest.

EI
L:-l
E]

pozrtrv

negativ

Erőssegek

Gyengeségek
(Weakness)

(Stlenghts)

Lehetősegek
(oppoÍfunities)

VeszéIyek
(Tbreadt

[]
l4'ábm

swoT ma|ízis
Fontossajátossága
a swoT analízisnek3,
hogymígaZelső kéttertilet- tehátaz
eÍősségek
ésa gyengeségeka vállalatbelső tulajdonságaira
kérdezú, addig
a második kettő - azaz a lehetőségekésa veszélyek_ a vállalkoziístk&ülvev{i
kómyezet vizsgálaút élozza. EÍósségeinkésgyengeségeinkbe|ső tényezők,
ezéÍtbefolyásolni fudjuk öke! azonbana veszélyekésa lehetőségekolyan külső adottságokatjelentenek,amelyeke csak a legÍitkábbesetbenfudunl hatással
|end, ezeketnemtudjukigazából iránÉani. Hangsulyosszabály még,hogy egy
tény€ző, egyjelleíuő nem kerülhet fel kétteÍületalá' tehát minden tényez&ől
el kell fudnmk dönteni, hogy vál|alanmkmelyik ,'oldalát''jellemzi valójában.
.
.
.
.

3
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Erősségek(strengths):
Belső téDyező,o1yanpozitívdolgok,amelyekkel
jobb eÍedméíyeket
áhetiink el.
Gyeng€ség€k (w€akn€ss€s); Belső tényezó,a váIlalat ploblémásteriil€teit
jelenti' de létezúek
eszközök' amelyekkel megoldhatók.
L€hetősógck (opporfuüities):Külső adottság,nemfudjú befolyásolni őket,
viszont foDtosfigyelembevemi őket ésépíteniÍájuk.
veszélyek (threats):Külső tényező,amit n€m tudunk befolyáso]ni,kockázatotjelenteíek a vállalatnak.
chitátr Átli]a: vAllaldgüdságte'

Aul! Kiado' Bndapesl, l 99'

sWoT analízis
BeIsótényezők
íI

Pozitív
vv
Erősségek

NeqatÍv

Pozitív

II
I

Gyengeségek

I

Lehetőség
ek

NegatÍV

II

{

eszé|yek

15'ábÉ

21.6. stÍatégiaelemz^
Az elemzésiszakaszutolsó fázisa a shatégiaeleÍnzés.
,'Áz adottságokfelmérése
alapozza meg a stratégiát,az elenrzéssorán feltáÍterósségekrcésa lehetőségeke epií, a gyengeségekésveszélyekokozta kocldzatok minimálisra szorílásamellett.''aA stratégiaolyan célcsopoÍtokat
tartalrnaz,amelyeketbe lehet
iileszteni valamely Fojekt progamjába, a rendelkezésre
álló idő éseófoÍások
frggvényében'
A shategiaáttekinti a kiilönböző beavatkozásokmegvalósíthatóiágát, ami a pÍojektfóhlszának elmozdulásávaljfuhat' Ebből következik, hogy
miutiin a statégiakiválasáása megtöÍtenilqa plojekt céljaésátfogó célkitljzés€i többé-kevésbé
rögzítettek.

2.2.

Tervezósi szakasz

z2.1.

Teyékenység|fa

Á tevék€nységfaa projek folyamatainak hierarchikus szeÍkezetéÍ
ábÍáLzo|j^.
NevezhetnénkwBs stÍuknirának,diag&mnak is (WBS Work Breakdorm
structule: Tevékenységsft
ukttfua).

.l

Po4lá.z cyörgy Márt] Á plojetltwez&

nó.tszettana (PcM, LFA) éseszkörei http'/W'€tllnju
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1ó.ábm
Tevékcnységfa

2.2,2. Logikai kere,D,!útÍk
Á PcM.ben a plojekttery€zéshezés-irányításhozhasznált alap€szköz a Logikai
Keret MódszeÍtan(Logical FÉmeworkApproach _ LFA), va5/ Logikrl K€ret.
Dátrix (LKM)' röviden logfi:ame.

Az LKM hatékonyeszktiz ana, hogy az érdekcsoportok
azonosítslík
éselemez.
zékproblémáikat,valaminÍmeghatáÍozzák
azokata célokatéselvégzendőtevé.
kenységeketamelyek a plob|émákmegoldásáhozsziikségesekA,'logikai ke.
Iet'' strukturaalka|Ínazásávala tervezők tesztelhetika javasolt projektterveket,
azok relevarciájiínak,megvalósíthatóságáEakésfenntaÍthatóságának
biáosítá'
sa érdekébeí'
Ennek al.pjárr tiiíténika cselekvesitervek elkészítése,
valamiot a
monítoIingreúdszerésaz éÍtékelési
teretrendszerkíalakítása'
Az LKM kéts2ákaízból áu:
. elemzésiszakasz
. tenezésiszakasz

A vé8Íebajlásésaz trékeléssorán is haszrr.álható:alapul szolgá a projektter.
vezésh€z ésa monitorilg rendszerkialakitásálroz a végÍehajtási
szatasz soún,
továbbá keÍetetad az értékeléshez'
A folyamat soÍánelkészülómátdx az LKM
Íő outputja'Megfel€lő hasz í.lateset€n az IxM segítséget
nÉjt a tevékeDységek,eredmények,célok ésélkitűzesek közötti logikai összeftggésekjobb
áttekíntéséhez,
legalábbis a kellő€n tájékozottfelhaBználó száÍniíra.

t. lJ.\Í-et a projekttewezésés.köItségletésstrukfurájánakéscéUánakmeg.
EEr:r}zisához kell használni, de nem szabadÍugalmatlanulésakadál}t j€lentő
=z.özkéntkezelni'
rr LI<}Ílulajdonságai
ó.szehozzaaz érdekcsopoltokat
az elemzési
szakaszban
a problémák,
célok
gondolják
s s(Iatégiiík
me8vitatásáÍ^'
aÍraőszlöIrui az érdekelteke!hogy
át
..:játelvárásaikatésaá, hogy azok hogyanvalósithatók meg.
A projekttervek
belsőlogikájánakellenórzésére
szolgrí.
\ tervezók nem keriilhetik ki a pmjek megvalósithatóságát befolyáso.
:.i kritikus fe|tételezések
éskock{ízatitényeók azonosítáAátésa pmjek
nonitolinBjához ésértékeléséhez
szükségesmutatók, indikátoÍokésinforÍációs foÍások meghaiírczáilt' Mindezek az nformációk egyetlendokurlmtumban keÍülnekösszegzésrc.
.t2 LKM egy négyoszlopot ésnégysoí tartalmazonitrix (legegyszerűbb
:.ormájában)'
A vertikálislo8ika a Fojekt tevékenységét,
az okozatiösszeiggéseket ésa fontos feltételezéseket
illetve a Fojektmenedzsel befolyá.
*rlási körón kívül esó bizonytaláÍtságitéoyezókethatáÉozzA
meg. A hori.
zontális logika a plojel1 hatásainakésa projek áItal felhasználterőfonások
3éréséhez
kapcsolódik,aíóbb mérési
mutatókésa múések
ellenőrzéséhez
:zükségeseszközók meghatározásánkeresáii]'
!. Fjek előkészítese
ést,ervezesi
szakaszasoránkeletkezettÉszeredményeket
egy
ÍaRban lehet össz€sit€ni, amelyik logikusaneh€ndezve mutatjameg a projekt
Az al.ibbimátri$ak négysoraésnégyoszlopavan'
€:i.ntosabb aspektusait.

A2 LKM íelépllése

A logikai keretmátx haszrrosrnindazoknak,
akil: előkészítik,
tervezikésvégÍehajtj;íka projektet.Használatávaljól ta8oltan,strukturáltaú'világos' egységesjtettformábanlehet a céIokatmeghatáÍozni
ésmegielenÍteni'
Ha maga a
gyenge,
koncepciónefi meggyőző,v^gya logikai kapcsolat
aktor a logikai
mátrixbólkitíinikaz ellentmondás'
A pÍojek tgrvezésiszakaszábana projek| cél,játtovább fejlesztve gyakorlati,
operatív
teÍVkészűl,a tevékenységek
ésa íonásokrészletes
lebontásra
kerülnek
időterv alapján is' ami máÍkésza végehajtásra.Ebben a szakaszbankészülel
a mátnx'
A tervezési
szakaszffj rószei:
. a projel(telemeiíelkidol8oása
. mulatószámok,indikátorokésellenőrzéstik
információfoÍrásaioak
me8halátozása
. a prcjektenkívűl eső hat.ísok,kiilső tényezők,kockázátok sziinbavétele
A tevékenységtől
az átfogó cé]okigvezetőhatásmechanizmust
mutatjabe az
LKM, ezt intervenciós logikiínaknevezik. A következő ábÍííaz LKM elkészi
tóséneklépóseittekintheljiikmeg:

18.ábra
Á2 LKM elkésziléséüek
menete

A mátrix € | ső oszlopátb€ a vatkozási, int€ r venciós ilánwona|nak is nevezik,
megmutátja!hogy projekt milyen változást ér el aÍnrk kÖzvet|enés
'mi
tágabb céliaóssz€ f üggéséb€ D .
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Ha a2 elemzésnéI
kialakult a célfa' akkor aÚak elemeit át kell hozni ebbe az
oszlopba.
l. Elsőkénta pmjekt átfogó céUaithatározzukmeg. MegfogahnazzuIqhogy a
projekt mi#t fontos szélesebbköÍben, milye! hatásaivannak.
célszeríl,
hogy egy
2. Ezt követi a pÍojektközvetlen céljánakmeghatározása'
projektnekcsak €gy közvetlen céljalegyeí, de 2-3 célnálnem éIdemestöbbet meghatáromi'A projekttervezéslegkritikusabblépésea proj€ktcél világos meghatíIozásában,ill' az aÍraiÍán}uló megállapod.ásban
lejlik.
(náfordítisainak'inpuÚainák) te!a projekttevékenységénok
3. Az eíedmények
mékei,amelyek a pmjekt megvalósltásason{nlétrejöDnek
.l. Az oszlop utolsó elemei azok a tevékenységek
€s eszközök' amelyek szíiksorsámmal
ségesokaz eredményekeléreséhezÉrdemesa tevékenységet
elláti, hogy ázonosítanitudjuk a következő szinten meghatározaÍldóered.
ményekkolösszcftiggésben'
.{ negyedlkoszlopbana projekttel kapcsolato' feltételezések€ryiíjtJük
t
össze.
Áz elemzéssorán nflvínvalóvá válik' hogy a projelÍ örunagában nem legz
képesteljesíteniazokat a célkitűlseket, amelyeket a cétfiánmegbatáÍoztak.
vaonak olyan tényezők'amelyek halással leszúeka projekt végrehajtásáraés
Ezeket a
hossá lávu feDntartbatóságár4de kíviil esnek a projek ellenőrzésén.
feltételezések€at mrátrixnegyedik oszlopábank€Il figyelembevenni ésmegha.
1irozúi.
hogyanhatnak első oszlop elemeiA 17' ábÍánlátlató, hogy a feltételezések
meg a tevékenFégek.
re' Tohátha az előfeltetelekteljesültek,akkoÍkezdődnek^z
akkol
leszn€k eredmé.
Ha azokat elvégeztiikésa kiilső feltételektetesültek,
nyek. Ha az eÍedmények
feltételeiis teuestlltek,akkol a pIojek eléít€ a oélját.
Ha a projektcélfeltételeiis adottak,akkoÍáz utolsó szint, az átfogó céIokis
létr€ j őmek'
Mejd a mfuodik oszlopbaí objektívenl8lzo|h|kó mut.tószámokrg indi.
kítorokrt tlintetiík fe|. 'z
Az indikátorok meglatálzása az&t sziikséges'hogy a projek céljainakéletsorrin a monitoring
képességo
ellenőriáető legyen' ésa projekt végrehajt,ása
alapjáulszolgáljon.
nilrcs hozzáÍendeltmutatószám,hanem azok a ffzikai és
A tevékenységekhez
nemffzikai ráfordítások,inputokszerepe|Írek
a negyediksor másodikoszlopában,
BecslésÍe
teryezett
tevékenység
megvalósításához.
alapoamelyeksztikségesek
a
eÍóíonás
zottÍáfordításokat
sztikséges
megjeleíí1eni,
a tevékenység€kidőigényét,
hatírozzákmeg Íészlelesen.
tervénekelkégzitéseko'
szükségIetét
a tevékenység

összefogla.
Az iDdikátorcknak az eredményeksántjén nem a tevékenységek
lásiínak,hanom a tevékenységek
köv€tkezménye kifejezésénekkell lenniük
Gyakan egy célttóbbféleindildtoral is ki kell fejemi. Ezek egyiittesenm€gfe.
lelő infoÍftációt nÉLjtanaka élok eléÉ6&ől,ugyanakkorked|ni kell, hogy tul
sok iídikátoÍthasa1áljunk.
is tiibbfélemütató méÍheí'Ezeknek a melősáA közvetlen cél teljesítését
mokna.kmennyiségilegis íikrözni kell azt a teÍv€zett változást, amit a projek
leljesítesévelsz€Íetnénkelémi.A mutatónakjól kell ffiköznie az ,,ilyen volt''
állapothoz képesta változást ésbizonyíthatóanki kell fejeznig hogy
'jlyen
lesz'' a jővő. Á projekt megvalósulásánál pedig ar.raadnak bizonyítékot,hogy
tenylegesenolyan is lett, mint amit lerveztek.
A tágabb célokindikátorai lem miídig méÍószámok,hanemolyan meghatáÍo.
zások' aÍtelyekkifejezik' hogy projekiiík melyik tiársadalni célkitiizesmegvalósulásához j árult hozzá' milyen hatástéÍtel'
A h.rm.dik oszlopbrn trlílhaÍók nz ildikátorok ell€nőfzéfének ilfoÍDációforrásri.
Ebben az oszlopbanazokata hiteles foÍásokat kell feltifu etni, ahol feüelhetők'
vagy ahonnanvalamilyen formábanmegszereáetők az információk a célok,a
teljesíünények
eteresének
bizonyíLásátB.
A belyesfomásmedelólesnektaÍtalmazniakell aá a foÍmát,amibenaz információ úegt.lálható:jelentéselqprojektszáml.ík'hivatalos statisáikák stb.Ezeí tul
meg kelljelölri aá a személyt'eki az iníomációt szolgáltatja,
továbbájelezni
kell aá is, hogy milyen rendszeresennyújtjálkezeketaz inforÍn^Ációkat.
A kiilső fomísokalaz eléÍh€tős€g' a relevancia e6 a megbízhatóságszempontjából is figyelembe kell veíni. TekiÍtettelkell lenni aIIa is' hogy o kü]5ő in.
foÍmációk megszeÍzése
költségektel jáÍ' ezértaÍrakell törekedni, hogy az itrformációk egyszerüenésmegfelelő n{fordítassalössz9gyüjthetök legyelek' A
harmadik oszlop negyedik solában találhatok a költségek. Ezeket Észleteseü
akkor tewezik meg' amikor a tevékenységi
tábla, lista készül'
2'2.3. A pÍojekÍt,itemezése

Miután az elÍJzőtéwezésimódsz€rekkel átfogó képetkapunk a piojek mogvalósításáhozszükségesfeladatolcóI, következő lépésként
konloétaÍlmeg kell
haü{romunka végrebajtíLs
egyesl@eit, el kell helyeznúntaz időbeDaz egyes
munkef€ladatokat, vagyis el k€ll készítenüú6 pÍojektüt€mteÍvét.A tlrvezés
soÍánelőI€ át kell gondolnunkpéld.iulazt, hogy melyek azok a tevékenységek
amelyeket egymással ÉhEamosaí, egy id{ibenel lehet végezni,ésmelyek

azok, amelyekcsak szigoruanegymásut]ínkövetkezhetnek.Az ütemezéstmegköDnyítik a következő időteÍvezésiszempontokésteclnikák'
Idót€ r vezési sz€ m pontok:
.

o
.

képezika pÍojek alapját
Tevékenységek
meghatáIozása,a tevékenységek
o AltevékenységrebonLis, mellyel létrejön a munkaszerkezet(WoIk
Iendszer
Brcakdown Shucture- wBS) tevékenységfelbontási
o wBs sze.kezet létÍejöttekord€finiálhatók az egyes tevékenységekhez sziikségesidő- éserőforráskollátok
dőnt€sek, ellenőÍzéo Mérftildkövek kijelölése: fontostevékenységek,
sek kiemelése,ezzel segífuea projekt nyomon követését(a plojek
soún időtaltamát nullával jelöIjtik' de lehet időtaltaÍnmalbíró tevékenységis mérft'ldkő)
(prírhuzamosság'
egymástkövetés)
Logikai kapcsolatfelderítése
ldőtaftammephatáÍozása

2
3.1

B Tar&.It *{.aL&

3ll

3t 2
lt3
t2

eíÚt..'.|é.dok3g..|&!íg

E }r.!ig6ro.r..

é.r'.c ldúis

B rbtúÚö.otÍ..

.{Éá.c &dnsll.|.

322

'll,l
E 6.'d.'id

€á.l,

!'oí!Ard.'rél

1r.l
122
4J

WBS szerkezet(MS Piotect)
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A munkalebontísiszelkezetetfeládat|istónak is nevezik, mivel a projekt ösz.
szes feladaíáttaía|mazza.AwBs s€gítségévelhatiírozhatókmeg a hatáskörök'
a szabályozási íolyamatok,kepesek leszilnk hozzáÍendelnia folyamatoklroza
sziikséges€rőforftísokat, költségeketésidőtartamot'Az előző ábÍábanaz utolsó
tevékenység
egy mérÍiildkő(''ElepíteÁkésl).
A méríöldkő:
. segítia prcjekt átláthatóságát
. ellenőrzésipontok létrehozásáraad lehetöség€t
. döntéshozásje]zésére
is alkalmazzrik
. ni'rcs időtütama, brir néhaidőtartammal Íendelkezőtevékenysé8
is lehet
mérfijldkő
. n€m kapcsolódik hozzá mlJnkayégzés
Nag}méretÍprojekek esetében
nemkönnÉ áttekinteniaz összefliBgések€t, éppen ezértsziiksé8volt olyan módszerekre,amely€k gafikus, szeÍ él€tes megold.ísokkalsegítika vezerők ésa kiütelezők munkáját.
Az időtewezésíbrázo|ástechnlkái:
Az idtitervezésábiázolására több tecbnikais kialakult. ezek ki'zül hármatmutatunk b€ e kőv€tk€zőkben:
. Gaútt-diagram
. Hisáogram
. Hálótervezés

;'.c.
'lrÍ.di}cllp
A legrégebbitecbnika az 1910.€s év€kben Henry Laurence Gantt (amerikai
mémöki ésvezetésitanácsadó)által kidolgozott vonalasütemte mel}nekten'
gelyeiÍ az időt éstevékenység€kettaláljuk'
Előnyei:
. elkészítése
egysze i
. áttekinthető
Hátnányai:
. a folyamat időfelbonásából adódó kapcsolatokatnem tiiközi, nem taÍalmazza a logikai fuggésábní{olásít
. nem látszik oz altevékenységek
csúszása,ésaz, hogyan hat a többi tevékenysége
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LéÉsei:
l. a tevékenységek
meghatározása
]. a tevékenységek
logikai sorrendjének
meghatfuozísa
]. idő hozzárendelésea tevék€nységeklez
4. a diagam elkészítése

20.átra

Hisaograrnmal jól ábrázolhatjuk a kiilönböző forások igénybevételének
mértekéta pTojektkiilönböző fliisaiban, ésígya proj€ktnenedzsel is előre láthatia.
bo$ mi|'ormilyenszakemberre
\ag) más erö|omisraran sziiksége'
A7 a|abbi
hisztogramon
a ten ezók a'.l mulatjákmeg.hogl a száIJás,az eneúa ésaz elJáússlinlje a müveIelekmeÍyilbónapJábarmek}ora|eg)en'

l9

EB.'.'
Et!! l

Mind a Gantt-diagÍam'
minda Hiszto8ramelkészítése
ma máre1ektronikus
úton
(A Gántldiagrama progÍamCantt-diagram
törtónik MS PlojectprogÍaDmal.
nézetében
tekinúetőmeg' a HisztoBmmpedigaz erő|oÍásgraíikonnézetben
gyakor]atjpéld.íkon
taláIható')Ezek elkészítósét
a 4. fejezetben
keÍesztiilsajátíthatja
el'
Amikor a cantt-diagramot
mégkézzelkészitették.
szÍikégessé
vált egy olyan
techdkakidolgozása,amelymár:
. rendszelszemléletű
. képesa logikai kapcsolatokat.
f.elt.imi
összefiiggéseket
. rugalmas
. könnyenáttekinthető,szemLéletes
. számítógéppelmegvalósítható
A feÍti igónyeknekelegel levő újmódszer - a hálótervezési-szervezési
technika
az l960-asévekbenjelent
mcg.
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{ bálóteÍvezéstelóször az Egyesült Államok hadítengerészeténél,
l95?.ben a
?oláris rakétaprogram
iráíyíiisára alkalmazták,amit így5 évhelyett3,5évalatt
.3ajtottak
végTe(ott a PERT technikáthasználták)'
{ <dl.'nböző bálótervezésimódszerek 8yoÍsan€lterjedtek, ezek a következők:
. CPM (Critical Path Method: KÍitikus útmódszefe)
. \íPM (MetÍaPotencial Method:Metla Pot€ncjál mődszerc)
. PERT (ProgÍamEvaluation aíd Review Technique:Program kiértékelőés
beszámoló teohnika)
Ezek kijátl most a cPM ésaz MPM tocbíikival ismerkedhelEeg Íészletes€b.
.:en.
a PERT techíika leirását ésa hozzáÍartozó feladatotm€gtalálja az össze.
:i€lalásban megadottweboldalon'

cPM (critical PathMethod:Kritikus útmódszere)
.{ krilikus útmódszeÉt l957-ben íejlesztettékki, a Dupont corporation ésa
R.mington Rand nevébezflíződik' Tevékenységközpoltú.
Je||emzői:
. tevékenységtípusúeljárás
. határozottidőtaltamú:a megvalósulási idő meghatározott
. feladatorieDtált:egy háló egy f€ladat
. költségoptimalizálásÍaalkalmas
o manuálisanis könnyen kezelhetó
'.\'hálóteÍvezésegy komplex folyarnatÉsz€IÚ€ bontottmunkat€wének gÍafikus
lblyamatábnija'Ehiez külöíböző tecbnikákatalkalmaz:
. gnáfelmélet
. ábrázo]ástecfulika
r háó egy speciális gráf' meb'nek követkeók a tulajdoísígai:
. véges(egy kezd€t egy vég)
.
ányitott
. aszinmetrikus
. huolqÍlentes
. a tevékenységek
csomópontbanis összefuthatnak,illetve csomópoítból is
inúrlhatstak
. összefiiggő
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A háló szeÍkesztése
előtt ki kell vilasáani a háIószervezésieljáÍást,amely lehet:
. tevékenységtípusú
Mló: nyilak jelentilca tevékcnységeket
. eseménytipusú
báló: eseményekkapnak haDgsúlyt
. tevékeíység-csomópont
felépíésú
háló: nyílcsaka kapcsolatotjelenti
Ism€ r k€ d jünk

hálóval|
meg a tevékenyrógtípusú

Jell€ m zői:
. a tevékenységjele
a nll
. léteziklátszattevékenység,
mel}nek ajele szaggatottnyíl,logikai okok miaÍ használjú.me|}.nek
idejeá|la|ában. a tevékenysé8ek
\ag} egymástólfug8ók
lehemekeg)máslol fug8eÍlenek
(egyidgjű,
m€ g előző, követő)
. a cPM ésPERT típusúhálókná a feltételezés
az, hogy az egyik tevékeny(BK=o
ségbefejezéseut.ánkővetkezik a következő
nap;befejezés.kezdés
0 nap eltérés)
. mind€n tevékenységet
egy kezdő ésegy befejezőpont hatáIol,melyetkönel
jelöliint| ez dz esemény
(kezdőeseményjele:
i, befejezőeseményjele:j)
. a2 eseményeket
számozzuk, a nyíl mindig a kisebbtől a nagyobbfele mutat,
ehhezbalról jobbra, majd fentről l€felé haladvakell €Ivégezni a számozlást,
az első eseménysorszínna0
T4éLéy'óg

a'H')
\--,/

6üqá@

i&1.

Eg|

\1,-/

22'áb|c
Tevékely*gtípBúhá|ó

A hálóterv€zés folyamata:
l' logikai t€Ívezés (folyamatot €lem€ire
kapcsolatot)
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bontjuk ésmeghatározzuka logikai

.

szintekmeghaliíroz{sa
o agreg;ílt'duÍvaháIóterv
o koordinációs, iÍányítóháló
o operatív,finom háló

.

logikaikapcsolatokm€ g határozása
(BK)
o befejezés-kezdés
(KK)
o kezdés-kezdés
o kezdés.befejezés(KB)
o befejezés-befej
ezés(BB)

.

hálódiagramszelkesáése
o a feladatokatlistaszeúen felsoíoljuk,a következő oszlopba a
logikai kapcsolatokath^tátozzik fi eg
o há]ószerkesztésÍiibbelvei:
. e1ö1Íő1háÍa
(progresszív)
teÍezés,első eseménytől
haladunl<
a cél€seményfelé
. hátuhól visszafeléhaladó teÍezés(Íetlográd):céltol
visszafelé
haladunk
. hátraéselőrehaladó tervezés:először plog.esszívftjhálót kósátiink, majd ellenődzztik l€troglád módszerrel

]. időteÍvezés
éselemzés
. idő hozzárendelésea tevékenysógeklez
. tevékenységekidőtaltamána}(yil)meglatáIozása:
o legkorábbikezdés(ielölése:tto)
o legkorábbi befejezés(tlo= t]0+ ytj)
o legkésőbbikezdés(tlt)
o legkésőbbibefejezés(t ' = t]L+ y!)
legkorábbi bekövetkezés: t.0= ma.x(tL0+yi])
t't:o
h: i eseménÍközvetlmül megelőző esemény
A plogesszív időtervezésnéla tevékenység
legkoIábbi kezdésiidőpontához (q0)hozzáadva a,rrnaktervezettidótaÍtamát(yi]),meBkapjuk
a tevékenység
legkolábbi befejezésiidőpontját' Ha valameÍmyit€vékenységreésesemén}Te
vonatkozóan elvégezzüka szimításokat' akkor megkapjuka t€Ijes feladatrendszere,vonatkozó megvalósi|ási idósztikségletet'
legkésőbbibekövetkezés: tjl : min(tjl-ytj)
t

.

r= t

o

A letrogrládidőteÍvezésnéI .T.'nuJu". foldífua, a céleseményből
"
kiinúrlva éssorozatoskivonások
útjánvégezziik.Az eseményeklegké.
(qL)kiszámításaúgytörté.ik, hogy a vizssőbbi kezdésiidőértékenek
gált eseményután közvetlenill következő eseményidőpontjából le kell
vonni az ,,odavez€tő', tevékenység
teÍezett időtaÍtamát'Az így nyelt
külöÍtbséglesz a vizsgált eseménylegkésőbbiidőpontja.
l(Íitil.usút meghatározása:a legkisebb tafialékjdővel Iendelkező tevékeíységeksolozata. Kritil.us tevékenységleknevezztit aá a tevékenységet,mel}nek csúszása(teljestaltalékideje)nulla' A kitikus úta

.

leghosszabbű, a projektrnenedzsemekezen az útonlévö folyamatokí
végzőmuokaüírsakrakell odafigyehie é6őket motiválnia' Ha a kritikus
útonbáÍmelyikfolyaÍnatbancsúszáslépnefel, akkor az az egészprojek
időbeni eltolód,ásáljel€ntené.
hfuomfeletafialékidőtkülönbözt,etiiDk meg:
o a teljes tafialékidő(P-) az az idótartan, amelyen belül a munkafolyamat időtartamátDövelni lehet aírélkül'bogy 1lá|tozíÁa
kitikus út:
+v )
P = t,t.ít'o
o a szebadtaÍtalékidő(P-) megÍnutatja"
hogy a tevékeüység
idejel
mennyirel€het meglyújta3iúgy,hogy az érintettes a soíonkövetkezó tevékenysegek
legkoníbbikezdéset'iztosítvalegyen:
P -t0ít1. v )
o a fiiggetl€D taúalékidő(PJ a úegelóző tevékeÍység
legkesőbbi
befej€ződése ésa tóvetkező tevékenység
legkonábbikezdése
közötti idő különbsege, nagyobb' mint a tevékeDység
időtartama:
PÍ= t,o-(ttl + ytj)

3. kapacitástervezés
(időhöz taftozó kapacitásokleínásaésösszegzése)
4' köItségterveás (kt'ltségigenyekfelúeÍése
ésösszegzése)

tr.€ladrt
Kesátsí|k el egy gipszkaÍtonozásifeladat hálóteÍvétésszámítsukki a kítikus
útidejét|
Á gipszkartonozásimun&alétrehozásasorán a következö tevékenységeket
at.
kalmazzuk:

I

2

négyzetmétel-felméÉs
anyagmegrendelés

5 óra
l után

3

4
5

7
8
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3aíllítás
glette|és
pmfil mercEe lágása
8ip62kMonsabása
színlrcverés

10óra
10óra

3 után

3 órd

2 ,4 ! .

2 óra

2,4\.

l óra
2 ót^

3u.

3 u.

9
l0
lt
t2

q
l4

profiIösszeáIlitása
előíestés
gjpszkanonffiggőbe'
!y]@e: helyezése

pÍofi]
ryása
festés

élvi:dés

Eáló m€r'jzotása

ó.7 u'
6,? u.

3&a
l óra

5,9u.

5 óra

6,',7
n.

5 óra

I, l0 u.
11,12,
13u.

|0 óIa

a tevék€nységekfeltiint€tésével

'{ levé}enységeket
é|ekke|
ínyjlakkat,jelöljül. a tevekenységekel
pedlgese.
menyekválasajakel egymástól(amikoi
epv
*-'

!eget
ér).
Azé|ekhez
a|""et*y.eg.t
..,i,nu
iugJo:;jl.l::it1i5,f,:*

23' Ábía
Tevét.ly&égtípüsú
háIó

fláló Degrájzo|ása a tevékenységekh€z
r€ndelt időkkel
tevékenységek
időtaltamajelenik meg (pi.ossaljelölt a
;.{'1a,].ábÍán
kiti'm'ir,a
tus út,ennek
számításátld. a következőkben]'
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24. énaa
Idó h@zdrcn.lelís& €seml:úyekha
Az időt€ív€zést

el lehet készítenicla*-weber

ftitrix segítsé8évelis.

cl|rk-weber mátrit
(Tovább(ais az előzó mintapéldaértékeit
haszúáljuk')
l . I@: Az eseményeket
(csomópo'rtok)összrkótó tevékenys€gek(élék)idejét
beírjuka mátrixba.A 24. ábnánláÍEto' hogy a 0 l eseményközótt 5
óra van, így a mráaixbao 0 sor és1 oszlop ind€xébe bekedll az 5, az
l 2 között 10 ór4 az l-3 között szinten l0 óÍastb.)
elemények

0

0

I

2

3

4

5

6

7

t

5
l0

2

l0

6
7
I
t.'

2. lepés: Ki6zámítjuka legkonábbikez&'sL oszloponkénthaladrmkésiicszeadjú Az adoü oszlopbánlévőidől a sodban lévőq0ídővel.Ha tóbb idó is
van' a!*or ésaz eredmátyelöől a oagyobbat*álasztjuk'Az elsó idó 0.

t"=max(ffi)

Pl.: az l-es oszlopban 5 van' megnézzi& hogy a sorábanmenrryiaz
idő (tl). ott 0 áll' így 0+5=5óÍa,eá beíroma 0 alá a t.0oszlopban'

t

€sTménrcl

0

0

Ígymost a kőv€tkező somak i8 megvana t 0idgje:

A 3-as oszlopban 10 és3 va', mert az 1-esésa 3.as eseményközött
l0 óm, a 2-esésa 3-asesemény
krzi'tt pedig3 óra telik el (ld' a 25.
ábIá'.

A 10.esér1ék
sorában5 taláható, a 3-aséÍtéknél
pedig 15.A solokban
összetartozó értékeket
i'sszoadva 15-öúés 18-at kapok eredményül,
igy a nagjrobbat,a l 8-at írombe a t! idő oszlopálak a 3. soniba.
0

0

l8

3

o

3
3

T€ h ál az € l Y: először !z adott € s € m ény oszlopábank€ r € s sük rz
ldót (y'j)' majd a talált adatot
a soríban (íh)ésösz''kivisszük''
az ott lévő értékkel.He
több alt€rírtíva van' akkor az
'z€adjuk
óssz€
adás eredményeikózül s mrximum értéketk€ll kiváhsztrli.
Is/ megkapjuk egcményenkéDt
r |€koÍábbi kezdéseket.

",,.0
I
sor

3. tépés:A legkésőbbibefejezoskiszámítása:Elii'ször átvitszük a t: oszlop ma.
ximum idejéta titsoÍutolsó cellájáb4 majd visszafcléhaladu.k so.
roDként.Az adottsoÍbantalált idót kivonjuk az oszlopábantalálható
ti'-ből.
tjr: min(ti_yJ

Pl' A 7' soóan (8.as eseményoszlopa)4 van, az oszlopában34 a t.l,
így34.4=]0.igy a harmincatbeirjú a köveikezii ce||ába'
A 6. solban 5 van, az oszlopában30, így 30.5=25
A 4. soÍbaíl' 3, 5 varl megnézzijka lehetséges
eÍedÍnényeke
az l-nek az oszlopában20 áll'alul, így€rcdménye 20l =l9
a 3-nat az oszlopában25 van, így eledményel€h€t 25.3=22
az 5 az oszlopában30 igy eredménye30-5:25 nap.
19 vagy 22 vagy 25'l
.
Igy l 9 k€Íiil a 4' oszlopba,mert €z a legkisebb.
.l

J

5

T
7

6.

o

5

IE

l9

20

3{)

3{

Itt a szá ítási elv' hogy a mátrix soraiben hítu|ról fe[€lé haladunlq ha talí|unk idórdrtot' okkor levezetjük az oszlopban (t'L)ésebból kivonjuk e tevék€ í yscg idejét.He több
vsn, rkkor i Ein||t|umotví|.s2tjuk
'ltern{tlvü

oszlop

4.lépés: A kritikus útmeghaliÍozása:Ahol a t.0megegyezika t'l-el' az kritikus.
A mintapéldlinkbapilossal jelöltiik azokataz eseménj,eket,
amel1nek
a legkonábbi kezdésemegegyezik a legkésőbbibefejezéséve|,
azaz
kitikus esemény.
Tehátaz oszlop addÍokatt 0egyesévelössze kell hasonlítaniaz utolsó
sor t'' adataival,ésahol egyezikjelölni kell, mert az kÍitikus.A háló
alapján ki kell tölteni a tevékenység
idejétpl 0-1 közi'tt volt 5 óra,
(y..):
ezéÍt
i:0,jl1 idő
5.
48

q
l5
t8

!9

:c
J4
-

KÍitikusút|
_revékenysé8ek:
ldó:

0-1-2-3-4-5-7
-8
l-3-4-6-10-13-14
34 óÍa

TaÍtalékdőkiszimítása: A Clark-Weber mátrixban megnézziik i ésj index
(megelőző éskövetkező esemény)szeriít a solban ésoszlopbanálló
t]0ést]l adatokatésazokat írjukbe a következő táblázatba:
T.tik€nyl.g

(i' i)

\z első i index 0, így a mfu elkésátettmáhix eseményekoszlopábanmegkercsm a 0-át, kiviszem a solába tlo-baott 0.át látok, majd a 0' oszlopban is megnézemaz oszlop végénaz időt, ott is 0-át látok ígybeíroma tartalékidő-táblába
r kapottadatokat.
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lo

0+

t
2

l5

l8
t9
1,0

2

l

l0

10

t

J

3
.l

1

5

2

I

6

I

5

t0
5

6
7

30
31

E

7

s

ü

15

l8

Tevékenység
(i' j)

19

30

20

Y,,

31

t.'

0

0

0

Például a tevékenység
i indexe 6-os, aktol a miít xba a 6' sorban22-tjt. a 6oVIopaban
25.öl lalá|unk.
i$ e7ekelbeiljuI'a láblia|ba'
Ugyanezzela módszeÍel aj indexetfrgyelvea mátrixból kikeresemaz adatokat'
0

0

l5
l8
l9

z

3

t0

7

0

I
5

I

3

tn

.l

6

l0
.l

J

{

z0
34

I

5
l0
.l

0

l5

Tevékenység
(i' j)

l6

20

l9

25

30

54

YII

J

22

4
6

6

7

22

25

Majd a képletekalapjánkiszámolhatjuk a tartalékidők€t' édemes!íblázatkeze1őprogrambafelvinni a képleteketkömyebbé, pontosabbáteszi a számít]ist.
Az
eledmény:
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Ter.Ler$ég (i' j)

PI

I

I

I
2
1,
2
J

3
I

.l
.t
6
7

2

J

l0
t0

5

J

J

l5

.l

2
J

I
5

a

l8
l8

2

t9
19
t9
2!
22
30

I

ó

7
7
7

I

J

tl

5
l0
5
I

5
5
t5
l5
l8

l8
t9
19
l9

2n
25

30

5
15

1a
l9

20

15
1E
t8
79

t9

20
t9

2'J

20

22
22
3o
l0
50

f,.1

25

J

.'

3

2

7,

2

I

I

2
0
6

J

JO
JO

l

J

l0

3.1

6

F€ l adat
Készitstikel a kt'vetkező feladathálót€rvét!
Tev.

Idő
5
3
8
2

Logikai kap.

l

3,4

7

9
4
3

3
3

9

1l

2
l

4
5
6

2

5,6,7

Mego|dás
.]sóként állapítsukmeg' hogy van-e látszattevék€nység'Ebhez át kel] nézÍli
: .ogikai kapcsolat oszlopot, ésha találunt olyan tevékenységet,
ami tőbbféte
i/JrLpetis belö|t.ak:|oraz a |átszaile\
ékeDység.
a|atíazlértem,hogy pl. egyszeregyedülkövetkezik belőIetevékenYséq.
-z
]: JgyanakloÍeg} másik kapcsolamá|
megugyanaza teuékenység
csoponbi
:].dul elő' ésúgykövetkezik belőliik egy másik tevékenység.
Ilyenkor ennél
: pe]d.ináIabból mutat a látszattevékenység,
aki egyszer egyedül' utána pedig
szerepelt,
--ioportban
a példában!
'{..essiink ilyen tevékenységeket

5l

Tw

Idó

Logikai

5

Z

l

2

4

5

l

6

9

9

ll

7

3

2

3,4
li\

5,6

IlyeDtevékenység
a 3.as. men belö|e követke7il a 6-os ésa 7-es.üszonl plirban
is s/erepe|4-5el ésakkor ].4-böI kö\ etke7ik a7 5-öq. |g} mtvel a ]-as kéIhe.
lyen is szerepel, így belőle mutat majd a 4-es felé a látszattevékenység.
Hajól megnézziik a táblázatot, akkol van még egy 1átszattevékenység!
T e \.

Idő

Logikai

I

2
3
4
5
6
7
8
9

I
2
9
4
11

I

2
3.4

*s
3

Ez a7 5-6-oslevékenységbö|
fo8 a 7-es|.elé
muEmi'

25. á,bía
A feládalkészhálóteNe

T'eladat
Készítseel a hálóter',/etésaz időiitomezést!HatáÍozzames a kdtil(ur utat!
I

2
l

4
5

I

2.9
3

6

7

2.4.9

8
9

1

MPM (Metra Potencial Method: Metrr Potencíál Mód$zer)
A báóteÍvezese ÍnásikmodszeÉt1958-ban'FtanciaorságbanpublikáltríkelőszóÍ'
JelleÚzői:
. ÁtlaPol| késleltetettkapcsolatokati5 kezel, viszont a saámításoknál
(KK) időre át kell szímolni
mindegyiketkezdés-kezdés
. Négféle időt ktllönböáet meg:
o Kezdés-Kezdóskapcsolat(KK)
o Kezdés Befejezés(xB)
o Befejezés-Befejeás @B)
o BefejezésKezdés(BK)
o Kezdés-Kezdésidő: ,Á'' tevékenység
kezd€tetől a,B'' tevé'
jeleíti
kenységkezdetéigeltelt időt

^xK

Kezdés Befejezéskapcsolat a tevékeÍysegideje:
twé'"4',
kenységkezdetetőla
tevékenysegvégéíg
elt€lt időtjelenti'
'B"
yA az A tevékenység
Je1.i1ése:
ideje,y! :B tevékenység
ideje.

x*'.=
r'*-v"
53

B€fejezeFKezdés kapcsolát A'' t€vékenységvégétőlo ,,B'' te.
vékelységkezdéséig
eltelt idót jclenti.

K**-K*+y^
o B€&i€a#.Befej€zb
kryc'solatA'' tevékenység
végétól
a
'.B''
Yég'5ig
elteltidót jelcfti.
A

JJ

r'*=q"-Y"+Y^
.
.
.
.
.

Technolósiaifű8g&ek,kü|öúleg€s logi}aióssz€frggésekkapcsolatonkhtirírclm*e
HarárczotidötaÍt.múElódsza
Kapocitli5tervezésÍ9ál|.'lmri
szímÍaósépes
node||
Ru$tírs

SdDlt&.:
Tev
son|z

t'

54

T8rtalék.
idó

1' laés: Kezd Kezd kapcsolali idők meghalároása:

2

9

4

5

ó

7

8

i ]ipes: a bal felső sarokbaa tevékenység
soÍs7ámánákbeínása
! iép8: a háló fe]Íajzolása,ésaz összekötő nyilaka a kezd-kezd idők ráínása'
az utolsó nyilaI$a a ténylegeskapcsolati időt íÍjuk
{ Eés: jobb felső salokba az idő beírása
: Épes:legkonábbikezdé6kiszámííásaa nyilakól vett idők*e|
t,L max(l+ K*)
í ].pés:legkésőbbikezdésmeghatározásatlo+yii
. 'ÉÉs:
legkoÍábbibefejezés:visszafeléhaladvaa stop gombtól:
tr,=min(rj'-Klk)
i }e?és:legkésöbbibefejezés:tl+ytj
t i+ési tartalékidő,melyet kiszámolhatun.k,ha a 7-5 lépéstvagy 8-6 lépést
elvégezziik.Ha nulla az éItéke,
akkor kitikus'

tr'elrdat
\ áblázat alapjánkészítsee]az MPM hálót ésszámítsaki a kitikus úthoztalto:o idót! Elsőkénta kezdés-kezdés
kapcsolati időkethatározz^ meg
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I

2
l

4

5
ó

7
8

Idő
l0
8
1
3
I
2
9
4

Kapcsolat

Kaocsolati idó

lu.

kk(5)

2,4r.
5

2kh(3),4vk(0)
kk(1)
vk(2)
3vk(0). ók1(2)

! k(l)

5
3,6u.

MPM mintapélda
mego|dása:
Tev' sorsziíma'

Kapcsolat

ldő

KapcsoLadjdő

q,

10
2

0

I

,7

4
6

kk(5)
vk(3)
2kk(l),4vk(0)

1rL

lu.
2,4n.

8
2

7

5

kko)

5
3,6u.

vk(2)
3vk(0), 6kk(2)

5
13

2(3\,4(3)
l0

3(7\,6Q)

Nézztikmeg a 4. t€vékenységKK idejénekkiszámít,ását'Az 1. t€vékenységelőzi meg, afura}ideje:yÁ:lo. A képletetalkalmazvaátalakítjukKK kapcsolattá:

BK(3) + KK=BK+yÁ: 3+10=13

I

B.K

&":Q"+v"

3

Áz előbb megismeÍt9 lépésthajtsú vé8le!A következő ábÉn az ües hálót
|álálhatjuk' töltsiik ki a hiínyzó adatokat!

221 focktzatelcntz^
A pmjektben a bizoüytalaüságotkockázatnak tekiltjiik, mely lehet negatívés
A kockázatbekövetkezésvalószínűsége
Fzití; iÍínÉ is (veszteség/nyereség).
velejáója a projektekmegvalósíÍísálényegi
ieirhato.A}ogy a bizonytalanság
eá a folyamatot.
Ek, ug].anúgya kockázatok is végigkísérik
A kockáztrteleEzéstevékenységcsoportjri
l. Akockázati forrÁsok(változok) feltárásaéscsoportosítása(hatáÍidőtköltséeTintőkockázatok).
g€ke! műszaki es t4ies{tmeÍyparaméte.eket
a közvetlen cél,hogy számsoÍí!
elemzése
2. Á to"ká'atil'aftozót hatásának
sz€rűsítsük a vizsgábtba bevoüt különböző kookázati teíyezők haíását.Az
elemzes eredményeigrafikusanábrázolhatók, ami megk6nnlti az értelm€.
5',1

zéstésa továbbifelhasználást'
A projekvezetőa lehetséges
kookázatokól
listát lQp' ez után mérlegeli,ho8y mely kockizattal érdemesfoglalkozni.
Amelyiknekkicsi a valószínűsége,
annakvalószínűl€ gkicsi a hatásais, így
azokat kilúzhatja a listáról. vannak olyan kockázatok, amelyek a projekt
krmyezetetől fflggnek,ezekneka valószínűségét
tapasÍalatvagy megéÍzés
alapjánhatríÍozzák
meg'
3. Koclúzatelemzés
Aprojeldmenedzsmentgyakorlatábana kocktizatelemezesrekét technikailag
eltérő megold,ás
tededtel:
Érzékenységi
Yizsgálal
Az én&elysógs vizsgá|atsonínaz ked|l elemzésre,hogy a vizsgálatba bevont
kockázati tényezőkeByenkéntiváltozásai milyen mértékben
beíolyásoták az
elemzésalapjául szolgáló íiiggő változót (megvalósításiidő, ktjltség,döntési
kritériumok)'Az érzék€nysé8ivizsgálat figy€lmen kíviil hagyja a kockiizati vál.
tozók közötti esetlegest'sszefiiggéseket'
B kockázati változók értékeinek
előfordulási valószínűségeit.
A.kockázate|eÍnzés
az érzékenységi
vizsgálat alapján a következő lépésekben
végezhelőel:
. az egyeskockázati változók legvalószínúbbéÍékváltozásainak
a meghatározásá (fiiggetleDYáltozók halnaza)
. a változók külöÍbözö értékei
mellett számításoksegítségével
a fuggő változók halmazainaka kia1akítása
. a számí'ásieredmény€k grafikusábriizolása
A kockázati viltozók legvalószín{ibbértékeinek
a meghatarozás|ához
alka]mazhaÍóa Delphi módszel' Az érzékenységi
vizsgálat előnye, hogy ráiiányítjaa figyelmet azoloa a kockizaü fonásokra, amelyek leginkábbveszélyeztetika plojek tervezettpaÍamétercil,
ésígyafÍaósáönzik a dönléshoát, hogy amennyiben
a kockázatok mértéke
túlÍnutat
a k€zelhetőség hatáiáí, akko! újparaméteteket
hatiíÍozzon
meg.HátÍinya,hogy az egyeskockázati tenyeák hatís'áteg].mástól
fliggetlenüIkezeli, tekintetnélkiilazok bekövetkezésének
valószínűségérc'
valószínííségielerEzés
A valószínűségielemzesaz egyes kockizati tényezőkvalószíniíségieloszlásának felhasználásával veszi tekintetbea kockizati források egyiittes haiását az
el€mzés szempontjaszeÍintifu8gő vá]tozóÉ(kikiiszt'böli az éÍzékenységi
vizsgálat hátányait).
valószílűségx hatás= várható érték
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?:]dáulI
!J 50 000 forintosberendezés
elronrlásánakvalószínűsége]0%,a 85 000 foÍiÍl:.1!beÍendezésnek
pedig 5%(0'10x 50 000)+ (0,05x 85 000)= 9250(Ft)
:s] a várhalóéÍték|
{ projckt soÍin elkészít€nekegy valószínűséghatismáÜixot' mely a pozitív és
!negatívhatásoknak
abekövetkezését
is mérlegelve
mutatjamega kockázatok
1]rásait.A projekt során mindvégigugya4aá a mátrixot kell használni. Többile táblázatkészü]het,
a későbbiprojekdokumentációs
fejezetbenis olvashat
:ointapé|dát
kockázateleÍÍtzésÍe.
ld. a lábjegyzetben
\ézzünkmegegy másikpéldát!(apéldarészleteit
megadott
:oÍásban)!
\ l.enli projelÍtelkapcsolatosanaz alábbi kockázatok merültek fe|:
. K01| 2'l tevékenység:
nemlesz kapható64 magosprccesszor.
Ennekvaló.
szín{lsége:
70%.Ha nem fog te]jesülnia szeÚődésbenelőírtteljesítmény,
4'5 mFt.talkevesebbbevétellel
az l' szakaszban'
számolhafunk
. K02 : 2.5 tevékenyseg:
a kábelezesnem kezdhetőidőben,meÍta kiköltö,e.
téskésik.Beköve&ezésivalószínúség:
25%.Ez legfelj€ b b 2 naposkezdési
(2 fő) óÍadíaviszontkifrzeteÍldó
(egyháló.
kóséstokozhat.A hálózatépítők
zatépítő
l500 Ft,/móköltségetj eleDt)
'
. K0]: A hitel a hat.iridőhóz képest2 betet késik.va|ószínűsé8e:
50%' Ez a
te]jesprojekr€ 3 hétcsúszást
is okozhat,napi 200 000 Ft többletk.'ltséget
okozva,
.{ cégaz alábbi va|ószínűsóghalásmátrixot haszDáljai

>=70o/o

<0%

<3\yo

.{ költségiatás az eredetiteljes ki'ltséelez kép€st a költség'övekedés százalókát
ielenti'Az ercdetiköltsée28 270 000 Ft'

]

sz9llimai Donfu:Új oKJ vizsslfeladálrk' Projeklrnene.tzsEe.t TTK 2oo8 lÓwf
lctó|tbc'ó a Mi.lMff Üoilápjáól. el#si űvrnalá ld
i.odáloDjcazjtbo
'2

Point behutató.
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Rangsololja a fenti kockázatokata táblázat alapján (válaszát indokolj4 ha kell,
számítással
is)!
lt5
K0l:Va]ószinüség , l' sor.kö|lség}atás
- -:=|ó qo
28'27
gas tockazar

'2.os7lon.-ma-

+ 3' soI,kö1tséghatás:?|2*8*I,5 =o]ln
K02Valószínűség
28.27*1000
lop + elhanyagolhatókockízat
+ 2. sol,költséghatás: 3*7*0,2
K03: ValószínűséB
28'2'7
+ közepes kockázat

:.5r'.

.''o",.

-

2. oszlop

Ezek al^pjána kockázati válaszstategián]<őtfélelehet:
. Kockízat elfogadása:ha a kockázatot elfogadjú akkol tisztábanvagyun}
a hatásaival,tehátúgydöntilnk, hogy nem teszünk ellen€ semmit.
. Kockízat elkedlése:pl. kihagyjuk a pÍojel1kérdéses
részét.
. Kockízat szabályozása:kockázati je1lemző(k)kiválasáása' azérthogy felhívjaa frgyetaet, ha az adoü kockázathoz éÍiink.szokás taÍtaléldervet
késáteni az esetlegesennem vliÍ hatásokbekövetkezésének
kezelésére.
. Kockázatok áfuuhízása:pl. biáosításkötés,szak&tő alka]rnazisa,killönböző szerződésekktjtese,
o taltalékokképzése
o folyamatoskockázatmene.lzsment
. Kockiázatok csökkentése:pl. bizosításkötés, szakértőalkalmazása' kilönböző sz€ződések kötése,
o taÍtalékok
képzése
o folyamatoskockázatmenedzsment
A kockázatkezeléskettős céltvalósít meg:
. lehetővétesá a plojekt hatékonyabbmegvalósítását
. j€lentősen hozzájárul a projeklváltozatokIeális gazdasági-pénzügyiétékeléséhez
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2.2.5. KöIÍségekbecsuse
Az iitemezésifeladatok ter''ezésitechnikáinak áttekintéseközben nem foglal.
koztunk a projek híÍomszög 1eglényegesebb
elemével,nevezetesena munka
elvégzéséhez
sztjkségespénzügyieÍőforrásokkal,vagyis a felrnerillő költségekkel' A következő fejez€tben a pmjeld becslésitechnikáival ismerkedünt meg,
amelyek az idő éskt'ltségekelőrejelzésére
szolgának' Azon tul, hogy megmutaÚák m€nnyi ideig fog tafiani a projekt, egy előzetes LíjékoztatástnÉjtanak
anól, hogy mennlbe fog mindez nekiink kerülni.
A becslés lényegébóleredően - a kérdéseinkre
nem egzak szíma.latok]<a1,
hanem a vfuható ercdményekbizonyos pontosságú,ktjzelítő értékekeive]
fog
válaszo]ni.A pontosságméftékét
tekintve az alkalm^zottmódszel lehet:
I. becslés
hasra ütésalapjátr:nagya tévedési
szialéb funkciója,hogyeldöntsiik, ádemes-e pontosabbbecsléstvégemi
II' duÍva nagyságreíd (roughorderofmagnitude- RoM): üagy szónássalrendelkező becslés,módszere,hogy korábbi megvalósult projektekadataiból indul
ki, ésabhoz viszonyítvabecsli meg az újprojek mérőszámait
III. részlet€ s becs|és:
lentÍőlfelfelébecslésnek
is nevezik.a temék részletes
ismefetétfeltetelezihozz|fuendelveaz előfo1Tásokat
Az alábbiakbanbemutaluk a legelterjedtebbbecslósi el,jfuásokat.
szakaszosb€ c slés
Egl adott projekszakasz költség- ésütemtelr''éthatározza meg' F|áziskapukat
(döntesi pontokat)kell létehomi, hogy éÍtéke]ni
hrdjuka fe,jlesztést.
A fejlesáési
ciklus elejénmégnagy a bizon}talanság,igy leh€t pontosbecsléstkésáteni'
Kétlépésbőltíll
a szakaszosbecslés:
. teljesprojektrenagyságrendi
az első szakaszrarészletes
becsléssel'
becsléssel kezdődik
o ha az első szakaszmegvalósult' akkor a következő szakaszindulásakol újükezdődik a cfius, így minden íááskapunál engedélyeznikell
A részletesbecslésta teamekhajEák végre,mivel csak egy adott szakaszköltség-ésidőbecslését
kell végrehajtani,így ők reálisabb előI€jelzést fudnak készite ,
Előnye:
. bámikor leállíthatoa projek, mivel szakaszonként
előIeláthatóa költségtefl'/
. csöklcn a kockázat, mivel csak adottszakasaa teÍeznek
. pontosabbkép€t mutat,mivel minden szakasználtőÍénikbecslés
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Háfoánya:
. felrnelülhehek váÍatlanköltséBek ésezáltaI meg is hiúsulhata plojekt
. költségtullépés
eseténa team nem vállalja a felelősségetéseltíínik,így a
költség€k nem t€rülnek meg
Arányos becslés
becsA módszeÍtfentIől lefelébecslésnekis hlvj á'k,a projekt egész&ekészíttink
lést,majd az egyesrészlegeklrez(szakaszokhoz)százalékosmegoszlásokatrendeliink. Az ariáIyosbecslésta szataszos becslésselegyütt is szol.:tákhasználni,
alapjaa wBS szerkezet.
ígypontosabbszámításkapható'Az arányosbecs.lés
Panmetrikus b€ c slés
A munkavégzés
szolozza meg egy súlyszámmal,hogy megkapjaa
alapegységét
projektekeledményeibőlindul ki.
t€ljes Fojekt egészéI€A
kolábbi
.
Pl. egy emberegy nap kb ' 25 db alkahészttud legyátani, ak]rcI250 db alkaftész
legyáÍtásáhoza szijkségesidő kiszámílása:
1 emberáltal gyfutotttemék projek hossza:250/25:10 nap
Érdemesa szakaszosbecslésselegÉtt á]ká]mazni,főleg fráziskapuknál,így nagyobb pontosságéfiető el'
LentYől f€lfelé becslés
A legpontosabbbecslésitecbnika. Feladatonkéntmegbecsülik időt éskölt^z nem ism€It
séget,majd a kapott éftékeket
összeadják vagy kumuláljá]. Mivel
teljespontossággala projek mindenrészlete€lőÍe, ígyátalában ezt a módszelt
a részleles
alkalmazzák.
s.,aka5,,bec<|esekrré|
2'2.6. Pfojekteg|ensúb]kialak{Ífua
Mfu az alapfogalmaknálolvashatfuk'hogy aZid(|kijltség minőségháÍnasának
megfelelő egyensúlybankell lennie. Ismerkedjiinkmeg a Fojel.1kiegyensúlyo.
zás kii]önböző szintj€iv€l'
Proj€ktsziítű

ki€gyensúlyozás

olyan változásolq amelyeknek
Aprojekkiegyensúlyozás eseténmegengedettek
céljaaz ercdet.iegyensúlymegtar1iása.

\{ódszerei:
. projeld újrabecslése:
optimistA becs|és'mivel a pÍojekvezető égyre
jobbal! ismeri a projektetésezek alapjánkönnyebb a becslés.EÍedményei lehetnek:
o poziűv: eredményekolacsonyabblesznek, a pontosságnő
o negatív:stagnáás, nincs újiníormáció
o legjobb alkalmazás:ellenőrzik az előző becslést.me8bízhatóbb
becsléseketkapnak
. feladatkijelölésokmegyá1toáatásaazütemterv tartatékidejénekkihaszdol8ozó eÉnálásával a tartalékidóvelÍendelkozőtevékenységeken
forrásokathozrárendeliúka kÍitikus útoúlévő tevékenysegekhez,
igy
csökkeíthető a kitikus útho6sza.A mdszer eredményeiismétháromfé|ék
|€hetneki
o pozitív:az idóütemezésosökk€n' a költség íem változik
o neBatív:újabbmunkaerőhozzáa.Lisaeseténnő a munkaerőkölr
ség,viszont az időütemozésosökkenéstmutat,hatékonyságban
úembiztos, hogyjelentős változást er€dményez
o legjobb alkalmazás:a kÍitikusútonlévő tevékenységhez
akkol
tevékenységeí
egy
taÍtalékidővel
rendelkező
dolgozó
rendel
munkaeTő!ha az azoíos,csak al.koI hasmálja, ha a laíalékidő
Begfelelő mennyiségií,illetve csak akkor alkalmazza,ha több
valóbao csökkenlhető a kritikus út
embeÍhozrárendeléséve|
. újabbemberi eÍőfonásokhozzárendelésea projekthez
. növeljük a termelékenységet
cégenbel{ili szakéÍtökalkal'nazásával
. vállalaron|.í\üli
bevonása
'7aléíők
. a teljes plojekt vagy a plojekt jolentős részének
kilelyezése:külső vállalatrabízzuk a projeket
. ütemezés
tömörítéqe:
kö|tséges
lehel
. ftrlóra:projeken beliil dolgozó emberokmunkaidejétnöveljtik meg
t zbti szítrtűldeg/enBú'lyoás
Ha a pÍojektszintükiegyeDsúlyozásnem hoz eredménl, atkoÍ a projektet'mint
úzletilehetőségetát kell értékelni.
Ennck módszerei:
. a tormékfirnkciójának csökkentése:a teÍmék
hatáskörénekcsökkentése,pl'
kevesebbfunkciót tud el]átni
. rögzltett szakaszosütemezés:fenről lefeléoszluk fel aIányosana projekt.
szakaszokat,ehhezÍende]jilka bofejozésiidőket
. gyorsítottkövetés:plfuhuzamosságkialakításaa cél,ésezáltal az idő csók.
kentése
. szakaszos telj€sítés: ha a pÍojekt€gy adott szakasza máÍ t€ljesített' de a
mrírbeköltöz.
te1jesprojektmégnemkésziiltel a haiiÍidőÍepl. házepítesnél

.
.

nek,ha egyadoÍtrészelkésztllt
kétszerelvégezni:
Gyorsanéshelyesen:elsőre gyors,egyszerímegoldiís,
ma]dkésdbba megfelelóleÍmikléIrehozása
pofltkövetelményekmegválloztatisa|csökkenteni aprofitot, haszonku]csot

vállahti szintű kies'ensúlyozás
A vállalati szintíikiegyensúlyozásaz eszközők, emberi erőforrások ésa kőltsé.
gekkollátaiva]szembesül.Ezen a szintendől el' hogya píojekthogyanvalósul
van szÍ(ség.
vállalati szintűkiegyensúlyozás
meg'ezéItpontosbecs]ésekre
a2
előző kétfajtakiegyensrrlyozás
módszereitalkalmazza:
. kihelyezés
. szakaszosterméktelj
esítés
. mun}a átruházásaaz ügy|élÍe
. temékhatáskörének
csökkentése
. teTmelékenységi
eszköz alka]rnazása
2.3. Öne enőrző kérdések
Áz elemz& ós teÍvezésmódszertrnr

t.
2.

soroljafel a PcM elemzési
feladataitésmódszereit!

3.
4.

soroljafela PcM vógehajtásfeladataitésmódszereit|
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soroljaf€ l a PcM terv€ z ésifeladataitésmódszereit|
ésjelentőségétl
lsmertesse
felépitését
Íészletesen
a logikaikeretÍnátri\

Milyen t€ c hnikákatism€ Í az időü|emczésre?
lsmertesse
a háIóteNezósfolyamalót!
Hatfuozzamega médijldkőfogalmát!
vagytervczési
tecbnika?
]smeítesse
az ábrá1|Milyen módszcÍelemzési

G;;"**)
termék
I

f..|-<

l

n;."-""',
I

\-fr
vv{

közisme( l
l elégqé

ffimmffiffim
vvt

Mit értíjntwBs aiatt?
Mit jelcnt a következő táblázat? Miic használjuk?

e]hanvasolható

sofolja

a tartalókidőket!
'€ l
Mitjelent a kritikusút?
lsmertesse
a becslósitechnikikatI
kiegyen<úl}oZásl.
Mulassabe a projckl'/infu
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3. Projektdokumentáció
A projekek menedzseléséÍek
kulosfontosságú
területea projektdokunentáció.
elökészítese'amiÁprojelÍ sikeréneka|apfeltétele
a dönÉsek megfelelő szintríí
pontos,
n€k biztosítékaa
naFakész tájékoztatásiÍendszerésdokumentríció.A
dokumenüációlehetővéteszi, hogy a pÍoiekt megvalósításanyomon követhető
legyen,az egyestevékenységek
e|leíőriznllehessen'
eredményeit
A projekt t€rvezésénekés megvalósitásáÍlakminden fázisa koíkÍéf,jól doku]íentálható eredménnyelkell, bogy z.íruljon.A leziíult szakasz outputja a
következő szakasz inputja lesz. A szigoru dokumeltiilás teszi le}etóvé,hogy
(t€Ímékét)ságoní minőségiellenőrminden €gyes munkaszakaszeredményét
zésnekvessiikalá'
Az alábbiakban cé|zottancsak a proiekth€z kaPcaolódó dokumentumokkal
foglalkozun-k,ésnem téItinkki a különböző, a pÍojekthatóköIébetaltozó tovéjogi iratokat,szerződéseket'
kenységekbeztartozó pénzilgyidokumentuÍnokat,
speciális szakmai szabályzatokatérintőkéÍdésekre.
A projekt életciklusaésa plÓjekciklus.menedzsment (PcM) kapcsánvolt szó a
projelctirfu
foglalko.
tyításszakaszairól,ütemezá!éről.A projektsneíedzsmenttel
zó szakirodalombaneltéó irán}'rnutatásokatkapunk aÍa vonatkozóan,hogy a
projeld folyamatátpontosanhány ésmilyen szakaszÍabonthatjuk.
Ebben a fej€zetb€n egy nég}fázisúél€tciklüs modeut használunk,ése ciklu.
sokloz igazodva mutatjukbe a projektvezetés
dokumenfumait.Ebben a modellben az alábbi szakaszokat(fázisokat)különböztetiik meg|
.

Proj ektdefiniálás
Ez a pÍojekt.elókészítés
fláása, ahol megfogalmazódikeg/ problém4megigényel.
A problémafeljsmerésén
oldásúvliró helyzet,mely beavatkozást
túla definiálás sonánkell meghoznia dt'ntést,hogy az adotl szituáció mego]dásáraprcjektetindítunk'KörÍil kelljámi, elemeznikell a negvalóslthatósá8 kÍiteriumait;meg kell íoga|naznia projektkon}rétcéljait.A projek.
deíiniá|ás
szakaszaa proj€ k t&tylegeselindításával'vagyisa Fojektalapító okirat elíogadágávaláÍul.

.

Proj€ k tterv€ z és
A prcjeL1célokmeghatározásaután ebben a flizisban a ógzített célok elteÍvezztikmeg. A teÍvdol.umentáció
ércséhezszükségestevékenységeket
elkészítésével
Íögzítji]kaz elvégzendőfeladatokat.megállapítjukazok solrendiségét,
Behatárol.
eg)másra épüléseit,ütemezzÍika tevékeíységeket.
juk a megvalósításbanközIeműkiidók felelősségét
ésaz együttmilködésés
kornÍnuíikáció szabályait.

ó6

.

Proj€kli]ínyítís(végreh.jtís)
ApÍojektéletciklusában
eza 8z^k?6zdÍiAsdikfázisban elkészülttervekimP
lementíl.ásának
időszáka Az elkészultteÍvekalapjána végrchajtásfízisiban
a projektovékenységek
telyleges lebonyolllásazajlik. Pmjekt<iohrmentÁció
(tervszerűséa5t);
szernpon{ráMlebbena s^kaszbona projek elóÍchaladá$fu
az elkésztiltíázisok fuékelés€t valamint a felmert ő problérná\ váratlan
helyzetekmegold.ís.áÍa
tettkiserlet,gket
koll elsósoÍbmdokrrmentiílni.

.

Proj€ktzárás ésérték€lés
A zárás soún megtörténika tevék€nységeklezáÍása,a projekttermékek
átad.ísaésa kö1tségektel,erőfonásoklol való elszámolás'A zánása hivatalos
befejezésmellett egyben a pÍojektértékelésének
időszaka is. Az érÉkelés
során összegÉjuiik a megvalósítfusorán szerzetttapasztalatainkat,szánba
vesszük a megvalósult,ill' meghiúsulttevékenységeket
ésösszegezziik benyomásainkat,hogy mindez€kgt €gy későbbipÍojek solán felhasmálhassuk'

Teki'tstik át röviden, hogy egyesdokuÍíenhrmok
a bemutatottéletciklusmo^z mely szakaszáüozkapcsolódnak!
dellben a ploj eL1tevékeÍységek
Projektdefuriálás dokumentumli
. MegvalósítlBt'5'ságitanúmány
. cselekvésiterv

.
.

swoT aÍalíás

(I-ogfr:ame
Logikai keÍetÍnátrix
Matrix)

ProjektteÍvezésdokÜmentumli
. Projektalapítóokirat
. Kommunikiciós teTv
. Tevékenységfel€lős-mátrix
. Kockázatelemzésímátrix)
. Kockázati napló
Proj€ k tirányítás (végr€ h ajtás)dokumentumrl
. Feladatkijelölőadatlap
. Megbízási szerződés
. Problémanapló
. Helyzetjelentés(Monitoringj€lentés)
Projelftzárás és-éÍtékelés
dokumentumol
. Projektzárojelentés
. PmjektéÍtékelőjelentés
A projektdokurnentációbemutaüsakor egyes dokumentuÍnoklc{)csán a rövi4
összefoglaló je[egű l€írás mellett n€m csupán sabloíokatmutatunkbe' haÍem
kitöttött dokumentummintákat.
A köDnyebb feldolgoáan'ság érdekében
a minták mindégyileegy ázoÍos' fil.tívpÍojektrevonatkozóantartalmazadatokat'Az
alábbiakbáDÍóüden összefoglauuk ezt a mintapÍojekteL

Mlntaproi ekt
irányul. célja a válA projekt egy autóipaÍbanérdekeltnag}vállolat bővítésére
felszefelése
ésbeinkialakítasa'
lalatújíigyfélszolgálati
ésszeÍvizosztályának
a
vállalat
egy
ktilön
kialakítására
dítísa;a meglévőosztály bővítése'Az osztáIy
TRANSPRo.
e cé]Ía
épltettrészlegében
kerul sor.A plojekt Íövid elnevezése:
A plojekt alábbi tevék€nyAz épiiletelkészül| a műszaki átadásmeglóÍtént'
^z
ségekettaÍalmazza:
. Az újosááy berendezés€- bútoÍok,
műszaki ésiíformatikai eszközök beszeTzése'
. Logisztika a meglévőszemélyzetéseszközpark áttelepítése.
. Bővítés- újmunlatáÍsakfelvétele.
. Infomatikai hálózat kialakítása,csatlakoáaüisa a miir meglévővállalati há\ózathoz.
. Maíkeling az újrészlegmegnyitásáhozkapcsolódó reklám- ésmafketingt€vékenység'
lebonyo|itásábanaz alábA pÍojgk1idótartama6 hoíap,a projekttevékenységek
bi személyekéÍinlettek:
. Koller Andr'ás- vállalatvezeló
. Gruber ottó az ügyfélszo|gálaliéssz'etvizosz|á|yveze|iie
. MaÍtonGáboI - a vállalat műsza}i osztályálak vezetti.je
. Boda Eszter a vállalat tT osztályálak vezetti,je
. vargaKiDga'a váIlalatmaÍketingosáá|yáúk
vezetője
. Deák Tamás,Révészcabíella - az Ílgyfélszo|gá|ati
osztály dolgozói
. Biller Ákos es Sipos zoltán - a vállalat mű6zákioszLílyánakdolgozói
. Agírdi Péter,Hovecz Éva_ a váLllalat[T oszlílyr{nakdolgozói
. HetényiLázáI ' logisztikai szakértő
3'l.

PÍojekÍdefnió|ásdokumentumai

3.I. 1. Meg,aúósíthatósligita|,ül,,|d',,y
részletes€lemA megvalósíthatóságitanulmány célja,hogy a t9vékenységek
kimeneteit
zéserévénkellő informáclóval rzolgÁ|jona prol€ k t lehetséges
nemelhanyail|etően'A projektindítÁs
a tanulmányíelelőssége
szempontjából
golható, hiszen fő fuíkclóJ! a Fojekttel kapcsolatosaltematívák,lehetőségek
minélszélesebbköÍtl - vizogálatarrtáívalamilyon végkövetk€áetés' j avas|at
megfoga|nazása'
Az érintettekelsősorbana m€gvalósíthatósági tanulmányalapjántudnakfelelős
Eppenelén a tanuldönlés|ho/ni a projek!elfogadásárólvagy elutasí!ásáró]'
költségek
mán}.Dakbizonyítania(va8y cáíolíi6)kell a teÍvgzetttevékenységelq
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úegalapozottságát.Leegyszeúsítvetehát azt, hogy a befektetettmunka, pénz
ltgül megtérül-eésa meglat|íIozottcélokmegvalósulnak-e.
Á taíulmány funkcióját tekintve a Fojektdefuiiálás, prcjekt-előkészítés
szakagához taÍtozik'de összeállításáhoztemészetesenIészletesinfomációkkal k€ll
Íeídelkeznünka pmjel.ttel kapcsolatban.Ismemünk kell a főbb tevékenységeméÍft'ldköveit),a
}e! résztvevőszemélyeket,az ütemezést(a tevékenységek
töltségeket ésígytovább.Ahloz t€hát, hogy a tanu]rnán}'tössze tudjuk állítani,
a küIőnböző tediletek€t érintőtelaek, elemzésekbiÍtokábankell lemiink.
a konkrétprojekt ftggA dokumentumtaÍtalnatemészetesennagyméftékben
Íenye,de általánosságbanelmon.lható,hogy a megvalósíthatóságitanulmányaz alábbi lészlet€ke kell kiteljednie:
'ak
!- Proj€kt célja pontos' konkét, éÍelmezhetőcéhneghatározás'
] szükséglet€lemzés a jelenlegi helyzet bemutatásamellett tartalmazzaa
tervezetttevékenységek
szÍikségességének
indoklását, várható hatásait'
;' Proj€kt hatóki're a plojel1 taltalmi összefoglalása, főbb tevókenységek
feIsorolása.
!-. Ütemterv a tervezettkontrét lépésekbemutaí{sa,Ítjbbmédöldkövek,
azokloz kapcsolódó ha'áridők Íögzítése
.<' stak€hold€r-elemzés _ projeldbenédntettszemélyekbemutatasa.
6. Költség€lemzés a pÍojektfinanszírczásávalkapcsolatospéÍIziigyielemzés;a benú;ízásiköltségek meghatározása,különös tekintettelaz ún'költség'haszonelemzésre(cash-flow)'
:. Javaslatok,ajánlások megfogalmazása-megvalósíthatósággalkapcsolatos követkeáetés€k.
kapcsoi' Kock{zat€leÚzés, éÍzékenységvizsgálatapÍojektvégehajtással
szis'ematikus
keze]és€
'
latos bizonlalanságok
}1J.

Cselek,ésies ütemte

.{FojektcitrJus-menedzsment
szemponuábóla cselekvésiteru egy speciális do(projekdefniátlás)sza.
hentum, bizonyos szempontbólugyanisaz előkészítés
ttvihoz tarczik' de fontossz€repe van a projektmegvalósításasorán is. Aihoz,
hg'.a projek beindításáról,elfogad.ásáróldöntéssztlleth€ssen' f€ltéd€nill sztikt€rvének elkészítésá
ésazok ütemezésí
ig \?n legalábba főbb tevékeÍységek
után a Foj€L1menedzsment első feladataa cselekvési
É .{ döntésmegsziiletése
EÍf es a hozzá taltozó költségleff átdolgoás4 akhralizálása,fnomítása.
feladatcsoportok
.{.rÉszletes
ütemterv€t - amely tal1almazzaa nagyobbléptékíí
való hozHtcntását, az előfomfuok ésköltséBek,feladatok tevékenységekhez
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_ célsze l egy projekttervezőszo{tverel elkészíteni,
ahogyanazt a
zárendelését
következő fejezetekbenláthaquk.
A |ervezB ldő$zakában készülő első tervezetcéljaá pÍojektvégrehajüísához
szűkségestevékenységek
alapadatainaklögzÍtése,azok sorendjénekés e8ymáshoz való viszonyálak meghatfuozása.
Ekkol kell rEeghatározni a pmjekt sike'étalapvetően befolyii,solóeseménye.
a proket' az úgynevezettmérfijldköv€k€t, amelyeketmintegy ,'útjelzőként',
jekttevékelysé8ekben
pontként
előrchalad]ísi
használhatunk'
A
meghatározott
hozzájú igazí!
rnérft'ldköv€knek későbbfontosszerepiikvan az ütemezésben'
a menedzsmenttalálkozókal,megbeszé.
hatjuk a rószlelesebbtevékenysó8eket,
léseket,
helyzetjelenteseket.
A cselekvésiteÍv tertrlmazzr
. a tevékenységek,
íeladatokülemezését;
. a tevékenység
ponlos megnevezését
ésegyedi azonosítojáÍ;
. a megvalósítás
helyszínét;
. az adott feladatelvégzeséért
felelós szeÍvezet,csopoÍt,vagy személymeg.
nevez0set:
. megj€gyzéseket,a konkét feladattalkapcsolatosspeciális infomációkat.
TRANSPRo.

l. nTDp

T01.2

ésü..mterv

Proj€kt.

ml
T0l.1

2. hónap

csl.kvó'|

1.E]őkéMités
2' Projekb]apitó dok!me!.

T0l.l

3. ÜtmteB
Ponl6itísa'
nunktrzakaszok meg]1atá.
rozása, személyifeLelósök
kij.lölése

T01.4

4. Kóhségr€ry akíu.liz'Iása

Prci€kt.

T02
2' EszkTzlistatslzeálliuása

TIB
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I!íoÍm.tit.i e$zkózók

t]ílyvg.tóje

Mé..
6|dkó

3.1.3, sWoT anrrlízk
Ahogya'JMt a 2'|.5 fejezetbenláttuk, a pmjek előkészítőszakaszánakegyik
Iegfontosabblépése
az, hogy feltáduk a meglévőproblémákat,megindokoljuka
tewezettplojekt sztikségességét.
A sWoT elemzésthasmálhatjuka pfojektötlet
kidolgozása sor|ínazoknak a Foblémáknak az áttekintésére,
amelyek indokol.
ják a Fojekt beindítását'de alkalmasaÍrais, hogy ha máI megszületetta döntés
egy beruh.ízáslól,a vezetes számifuagyols áttekintéskészüljön a végrehajtás
biáos, illetve bizon}'talaÍ!pontjairól, az esetlegeskockázatolcól. A köve&ezó
példábanaz elemzésta diintése1őkészítésének
fázisában alkalmazzuk.
Példa
Autóipaúan éÍdekelt
TRANSPoRT cégszeÍvizelés
é$ügyfélszolBálattelületen
kívánjatevékenységét
korszeíűsíteni.
A belúázás jelentős volumenűköltséget
j elent,a cégvezetés
SwoT elemzéstvégez,mielőtt a fejlesáésiprcj ekt megkezdéséhez
a végsődöntéstmeghozná'
f,rőssógek
1' A fejl€,áés teljes mértékbfl összhüg.
bm vfu a cég eddigi le!ékeiységeivel, ]l.
leszkedik a kia]akitott iizleti slÍaÉgiához'
2' A cég munkalÁrsai fejlesztési p.ojektek
megvalósítfuábfu m8y tapasztalattalrelde]

Gy€ng€ségek
gymge pontja a cégnáiTevékenységünk
ketingstraté8iája'A vezctői elen2*ek Ú
elmúltévekgazdaságimuiitóival aÍ igaol.
ják, ho8y e ÚtéLesitésistEtégiánkaíjav1tatri
kol1'A beruházásnegt&ülése narybm fiigg
att,ól,!o8y a mÚketingtevékeDységet
mi1ye!
méÍéktentudjuk felfejlevtdi'

Lehetfuég€k
A beszerzésrckerii]ó technikai eszközók ni.
Az e1múltidószakbm ügÉleinkőt e8}Íe
nóségén
erllat a büuházás slkeíe.A veszély
tijbb megrendelésérkezett'Á7 rcmé]hdi&
bekövetkez*ének valószínűs8e milimálism
nog/ a szol8á]tatások minőségaek mgas
csókl.eÍhetóa beMúZ'sköriilteldntő előkészi
színvonalontaitásá'$etlegjavjtásae.ősitiezt
tésóvel'eey olyaü eljá.á6lefo!'taiísáMl' me]y
a tendenciát'A lehetóségkihdnílását a paÍt
biztositjaa m86 Molg.ítatístésninó!égi ter'
íerkalcsolat,okerősítésével
kataliálha1juk.
móketbizíosítóbeválító huilasáíút'

3.1.1. Logikai kerctmátit (Logli|ameMaftí:E)
A logikai ker€tnátrix a plojektinínyítás
összefoglaló jellegű dol{lm€nhrma,mely a
célolqa tevékenységek
közötti logikai összefiiggésekfeltánísával
ésaz eredmények
es elemzésével
során'
sokoldalúsegítség
leheta Fojekfievékenységek
végehajLísa
a
A dokumentumfontosságátmutatja,hogy az blírelkésátését
tekinfve definiáLis szakasához tafiozik - nem cswán a pIojekfiervezés
szakasában használhato,
banema végÍehajtás,
majd a záÍoértékelés
soIán is hasmosíthatóinfomációkat
tarta]Inaz'(A logikai keIetmátri.(ólrészletesebben
l.ísdkön}.vijnk 2.2.2.felezgtét.)
'7L

Á cóg áItal lriült vol8ált't'sok
(tigy'félsaB.lú ü6vz) gi4'ohlií't

szolgíl. fuok igé'$lwadál€t'
.r.g.dáb.8óo.t !öv€t€d.'e

ÁzÍtyfébzolgíl'ti m!ut' É''NoMlaEk
ful&é .4z tlg)dde& !.In'tész, Podo!
t.íj.koáatí!'' 4 szolgiltati'.ok ntegújulisílbz
lop.iolóóó @l.ditrgsh.ieiá
bdo|3oás.
fejl.6ztés. Eapcsolódó rekliE és
nÍk.li€t!v.la!*é!.t
b.ilditiit.
NÉfu i akció fu ogszdveés.' leboúyoliíá$

Az ltgyfébzoleáhti ltu.l$vil v.Ió
.l'iE.dáls.g (@ur2ii6.t
* ÚeYfél.|.

u ü!}fel.k

Mír.tioeshÉ8i.- Rek]á
lndÍésdr góIól.pok. l'elyi'ny.go(
uédiuÜoló'tr
!'l'd n€i.l@4;
gy{.ds{g.. Íün]dsig.'

szobat.ti'ok l8éqyb.vét.l'fu
l
kap.*ol'to' Átatiglikáb f.!Í!éÉ*.t
Ús'fól.&ig1lati &Üú.t dt.leló
k&dóÍY€k' Úe}.f.tfu lgi|ati rtati*liló!
Kiroboblt
'tyrlvárúet]igok
trldhli.aslnt.gi'.
elkészíll
!'.k|í!Rnyá8ek. MédirÍsy.Ér
F.jlwtéssel kop.solitos fehríé'.k.
h'ErDríryo\ .l.'M6.l.

ÁzíÍ épú|.t'*z.&toÍ'zEí' nbkci@íl's
b6.ídeéyq Á2 ii$ft&zobil.lt
N*.
óz.úé|yi éBte.hikai látleÉrck'biáolltíM'

Ü8yfél'zolgáliti osáíly ba'ad€és€
smélyzér bi2r6iii6r. Blitoz*. irod.i
b@íd€zé9ek IT .ÉzkdzóL

s26izN mtrlkit &d!&rísitegq szii|Tés6
bÉrdcz.!€t'.sdó4'.it\
.Bújitis''
l.trlzdii |o.luológiil .|Dé.l.ti irÍE.t. é.

MíMl' Bzlózö|q bí6'd..éet o€I&.
Tecl''o|ógl'i' 5'iÍfu i drtnndtí.ió.
M€Í.!d.|..d
&á@a 0${él.ded.t&€

T.thblógi'i
dorMoúi.ió
Ü$rfóI.elég.dett!ógi k6dőiv.L

Mdt.tiDg'i'Iégi..

MÚlGtiqgíntegi''

1. Md.dií8sháégir

lijéo'l.ló

és

2' Ú$.fétszotEiú.ti osáíly b.fud.zBq

.. stniz

l..hÉlógiii

IT

fej|éá6.. új Bd.özö|r

R.kl'm.lyagol

Bd.nd.zés.k D.$éte Ú€'.f éIszolgáIaIi
mÚt.hoz szútsed IT 62tózök
'.m.'
(Gza

li 4z}ózdtk€!

Átad.$ótv.|.ü j.9zótótrr'e\
El€.d.ltség

tÚÍ.tóúq Dyilváü.nisot

R.klilBllyagok

Ál.dá'. áh.ét.lij.8yzóköÍyv.l.
EÚdvd. ó* 9offwolyilviint.íis
,fuádáé.ínÉt.ti j€yzókóÍywk

f.lszé.! sz@iz

l Uayfékzolcál.h oszilv bÚtG@..l
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.ntó20k l.lc?ílB€' iÚt!ll.|is'
2' saviz.ézló!'Í|
b6AzÉs.' mgúiitl3.
t.chnolóe'l kidolgozí'''
I<ofuP.t!ts Proj.thzw.z.t
és gk'iíóL
Á MŰköd&itdlséglL
9otség6
iníDsEukt(Ú|' Bpit&' í'íjíis:
Foj€ktve.tő]g
3' Mut'k.t'sak
beta'ltís& iÚ mn.}.tfos'&
BMz.s:
4' Mülr.li!g|.v.k.Íyté8.
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tuvfuy n.gry.'3..&
lómyo|i6'.'

akció' }ilyózitj!áúog.tí':
oÚ.*:

136o84 €
20 825 €

474oe
33 327f,
62 f,37€
lgyéblús !zolg':
2]25f,
ádnfui'''r tÍ v& B& :'8o o€
]iÍ':
19 216e
ö..BtirB4}
20ó9o9 e

Az ófuéiz.ad.lk.zá*.

3.2.

Projekltervezésdokumentumai

3-2.1. Pnjekíalapí i okbat
Az alapítookirat lényegét
tekinfue a projekt bejelentésénekdokümentuma.
Fő funkciója a projektdefiniálás, vagyis a Fojekttel kapcsolatos leglényege'
sebbinformációk rövid' írásosösszefoglalása' Céljainakmegfelelőenaz alapító
okirat időben megelőzi az összes többi hivatalos dokumentumot.
& alapítookfuattafialmazza a pÍojektpontosnevét,megneveziés€záltal dön.
tésijogkórrel rúázza fel a projellrrenedzsert. E felhatalmazásbiftokában a
Fojekhnenedzser irányítókéntvesz Íészta tervezéssel,végrehajtássalkapcso]atostovábbi dokumentumolqteffek, stategiák kidolgozásában.Mivel fontos
felelősség(ek)meglatámzásáról van szó, az okiÍatotmegfelelő döntésijogkörrel rendelkező személpek is alá kell ímia' Jel]emzőena projek szponzolrána\
hisz€n ő az, aki döntésijogot adhata meneilzsemek'
Az alapítóokfuatnaknem kell tarta]nazniarészletesiitemt€Íet, hiszen me8fogalmazásakorilyen valószínűlegmégnem is ál1rendelkezésÍe.
Inkább arrólvan
szó, hogy röüd€n tisszeíoglaljaa projekt hátt€rét' alapvető céljait,a végÍehajtás során együttműkiidőparíaerekszándéka't'esetl€ g m€ g indokolja a
t€rvezett tevékenységek
szükségességót'
A fenti€knek megfelelóen az alapítóokirat egy szándéknyilatkozatnak
tekinthető, melynek aláírásávala paÍtnelekkinyilvánít,ják,hogy a későbbieksotín
közösen kialakítottmuÚ}amódszereket,felelősségeketelfogadják' a dokumentumbanfoglaltakat maguka nézveköte1ezőnek tekintik ésegyüthnűködnek a
Iefektetettcélokelérése
érdekében'
A|apító okirát

MINTÁ

Projekt azonosító:TRÁNSPRo
A TRANSPRO
prcjekt indításánakalapítóokkata
1. Proj€kt célja
A projeldcéljaa Transportvállalat újszeffiz- ésüg/félszolgálatiosáílyának kialakítása.Az új osztíly fejlesáéseÉvénmmkalírsainknak biáosítani tudjuk a
jobb munkaköriilnényeket,a hatekonyabbmuntavégzés
feltételeit.Kimutatásaink alapjána közeljövőben növekvő szímúszeÍvizesmegrendeléseknek
kell eleget teÍmiink'Ha továbbrais üg{eleink megelégedésére,
a cégiinkáltal garantilt
színvonalonakarjú végezi tevékenységtinket,
sztikségvan az osáíly kibővítesére,technikaibercnd€zéseinkkorszeÍűsítésére
ésújmunkaLírsakfelvételérc'
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2. Terv€zott tevékenységek
A szerviz- ésüMélszolgálali osztál}unkjelenlegi infrastÍukfurájáÚakteljes rekoDstíukciójaa mellékelt,'TRANSPRo'' cselekvésiésütemtervszerinL
3. A proJekt írán}'ítís{
bízza
A projekt ináuyításávala vállalat vezetője Gruber ottó projekhnenedzseÍt
(SZUo)
meg. A projektteamrésrtveyői a szeÍviz-ésngyíélszolgálatio$zlily
érd€ k ében
A kihízöttcélokmegvalósítása
osáálpezetője ésannakhelyettese'
a mulkatfusak mindenbeneg}'Ílthnílködneka projekhnenedzsenel'A Fojekt
a projektdokumetrtációvezetése
koordinálása,az admjnisztratívügyek intézése'
RévészGabriella megbízottpÍojektkoordinátorfeladata.
4. Döntésl mechanizmus
A projek léoyegetérintőkérdésekbeE
az ősszes döntést a vállalat felső vezetésehozzameg'A projektmenedzser
a f9|merülőkérdésekben
vezetőiállásfoga
lalást kér.A t€vékenységekoperatívirányít.isávalkapcsolatos kéIdésekben
pÍojoktteamegyszerűszótöbbségg€l dönt.
Aláírásunkkal kirryilváníqjuk,hogy jel€n alapító okilatbaí foglaltakkal mint
szándékun'kkal
mindenbene8yezőv€l - egyetértiint'
5. KommuDiMció
A projekt idötaÍtamaalatti Íájéko^^t^i
Íenfuzerta TRAN sPRo Komm'mikáterv
ciós
szabáyozza.
6. Mo!.itoring
ApÍojekttevékenységek
eredÍIényeioek
€llenőrzését,a munkaszakaszoká1ékelését(az átadás/átvétel
eljárásait)a milszaki oszLílyvezetőjeirányítja,betaÍfuaa
vállalatnál alkalmazottminőségiÍányításieljárások szabá|yzatát,
Jel€n dokumentumbanfoglaltak tudoúásul vételéta Fojektben érintettössz€s
munkal.irsaliiíÍásívaligazolja.
3.2.2. Kommknik!ócí|ftstatégia
A projekt sikeÉtalapvetőenmeghatáfozza éiÍtettszemélyekközötti eÍedmé^z
ából elengedhetetl€n ténye.
nyeskommunikáció.Á proj€ktifályítás szempontj
zó, hogy E m€gfelelő iníormációk ldóben €ljussanak a megf€lelő helyÍe!
Éppenezértszijtséges,ho8y máI a definiálás szakaszábankidolgozzunk egy
kofiÍnunikációs sbatégíát,
melyb€n !ögzíijiik az iníoÍmációáramlás'tájékoztaegyesszakaszaitá6 alapelveit.Megfogalmazzuk,hogy a projekttevékenységek
baí a ktilónbző érdekcsq)ortoknalqszemélyeknekmilyen infor&íciókkal kell
rende|kozníilke6 ezek€t milyen csatornákonkeÍeszflilkapják meg. Kik? Mit?
Hogyaí?)

.{ konkret projekt€k kotnmunikáoiós straté8iájakapcsán szokás megltilönböztemi belsó éskü|ső kommunikációt' Ebben a kontextusbana b€lső kommunikáció a p.ojeld sikeres lebonyolításiíhozszi;kséges. elsősorban a menedzsEenttagok ésstakeholderekkózötti információá.amtást taltalmazza.
.{ külső kommunikáció pedig inkább a disszemináoiót,az eredményektedesziesét,a projekt har]ásaioak,
létrehozoüteÍmékeinek
- a Fojekt tétenek_ minél
szélesebbkörben való megismertetését
célozza'Ígylényegében
marketingcélokat (is) szolgál ésfuínymutaLísait
sok esetbenkiilön dokumenfumbanröEzítik.
.l az úD'm.rketitrglommunikációsstrrtégir.
3.2.3, Kommuhikliciós,erv
-{ kommunikációs stratégiaírásbrD riigzÍtettvá|lozata a kommunikációs
t'Ív. AteÍv Ártatmazzaazon érd€khordozók csoporüait (tjpusait),illetve konkÉt megnevezeset,akikíek valanely információt ei kell juttami' A tervbenszerepel továbbá, hogy az adott csoportol-nakmilyen konkét információkra van
sziikségiik,tehát az egyes infonnációkat személyekhezÍendeljük'Rögzít,jiik a
kommunikició gyakoriságá! a kofununikációs csatomá| valamint a visszacsaiolás (vílasz) €sedékességét.
Esetlegérdemesa teryb€n Íögzíteniazt is, hogy az érintettérdekholdozómilyen
dóntésijogkörókkel rendelkezik a számára eljuttatottinformáció kapcsán.Az
információl csakdj ékoaatás
uI kapja.\ agyesellegva|ami |yenspeciálisj ogköre
ran azzal kapcsolatban,példáuljóváüagynia, bíránia, ellenődali€ kell, módosíuísiill. vétrijoggalrendelkezik ft'|iltte-Ebből a szempontbóla koÚmunikíciós
r.rv nem csupán az eg}üttrnűködésdokumentuma'hanema csopoÉokközótti
tápcsolatok é' felelősségekköÍétis érinti'
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3.2.4, Tevékenységfelelős.tnótrLt
A proje]dnenedzsm€nt jellemzően olyaí tevék€nységiterület, a}ol az ,,emberi
tény€zőknek.'' személyeskapcsolatoknakdÓntő szerepelehet a projek sikelében.A tevékenységfelelős.mátrixban
a projektben résztv€vő felek fele.latait
hátálozzuk meg'
A végfehajtásbanÉsztvevő személyekfeladatainak,fe]elősségeinektiszLizására a kisebb méretí,i
projekeknéIis feltétlenülszükségvan. A nagyobb vo.
lumenű, összetettebbpÍojektekesetébenpedi8 egyenesendöntő tényezőlehet
ennekmeghatrírozása'
hisz€n sok osetbenkiilönféle szeflezetek legkiilönfélébb
csopoÍtjaihoztaÍozó személyekeg}ütÍnüködésúevan sziikséga sikelhez'
stakeholder-€lemzés
A ÍnátÍixeLkészítése
kapcsáh nem cswáln az e]végzendőtevékenységeket
ke1l
rögzít€niint, hanem az egyes teÍÍlletekéIt
fe|elős csoportokat,személyeketjs
meg kell nevezniink.
Éppenezérta felelősségekmeghatározásaelőtt el kell végeznünka stakeholderelemzést'mel)mek soÍán.zonosí.Juk rz éÍintettcsopoÍtokst, valamint áz!

hogy mwcn érdekük fúzfiik a proj€kttevékeDységekhez'milyetr elvárísa.
ik venDek, eseileg milyen befolyÁssr| rendelkeznck felette, (A stakeholdereletrlz&. kiilönösen összet€ttebb szervezeti felépítés
es€tén akáI kiilön dokumentrm1ban
is elvé8ezhetjiik.)
A mátrix elkészítésének
lépései
Fentiek alapján a tevékenységfelelös.mátÍix
két egymástól jól
elkészítéséhez
elkiilönítbető - feladatotkell elvégemünk:
A projektszervezeten
belüli kaposo]atok
pontosfeltéÍkópezése
ésaz érdekhoIdozó személyek(stakeholdeÍek)
méghatfuozása.
2' A lényegesebbf€ladatok, tevék€nységekmeghatáIozásaésérdekhordozó
(stakeholder)
csopofiokbozrendelése'
l'

Miután € két lépéstelvégeztiik,érdemesmég az egyes csopotok kapcsán a
konlaétjogkörök ésfelelősségektípusátmeghatírozni.Ki fogja az adottt€vékenységetvégrehajtanj?
Kitrek kell jóváhagynia? Ki az, akit tájékoztatnike11?)
mátrl{ MÍNTÁ
Prcj.kt.'ono.íó: TxÁNsPRo
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(M'kségs evközók bBztr.

Uj nunkdí$k kiú|usdá!..
szíuz próbdlzm lebonyoh.

v

Végehajtási fel€Iősség. Az éÍdekeltfelelősségea munka elvég€zetése'
N€m feltétlenülboz dőntéseket,de a csopoÍtotaÚa sarkallja,hogy mindig
időben hoz1ák mes a döntéseket.
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J_ JóváhagyÁsi jogkör VéglegeshozzájiáÍulása tevékenység
kimenetelének
€lfogadásához. Döntésekethoz.
B Meg kell beszolni.Á munka elvégzésesoiín az éÍdekeltad iííoÍmációt.
Nem hoz dóntéseke!de a döítcsek elótt tanácsotkémekóle.
IníoÍmálnikell, ha döntésszületett.Mindig napmkészszerctneleníi ennek
a tevékenységlekaz előrehaladásiíól.
3,2.5. Kockóza,ele,nzés
A sikeresprojekinínyítískapc&in sokathangoztatot!lényegesterület a kockázatmenedzsmeít.N€hezen definiálható' hogy egy projekt kapcsán mit értiink
kockizat alatl. Legegyszerííbben
talán úgyfogalÍnazhatnáDk
meg, hogy a vég.
rehajtássalkapcsolstosbizonytolsnságokjelentik r kockázatot'Léíyegében
mind€n bizonytalanságkockázat, de a kifejezeshezvalamilyen negatív€s€mény
jelent. A kocbekövetkezésá lársítjuk'holott íem feltetledi.lnegativ eseményt
kázat fogalmábabeleétendőa poziÚív€ltérés |ehet6sége
is,
Mindezek alapjÁnt€hát az mondhatjuk,hogy a kookázategy nem \aírtesemény
bekövetkezésenek
Fontoshangsúlyomi,hogya kockízatesetében
a wlószíníÍsége.
sohanembiztosanbekövetkeli eseményről
van szó, csupáÍtannaklehetőségéÍól.
Kockáz&tmencdzsment
A kockázahnenedzsmentlényegepedig, hogy a projektvégr€hajtás rorín f€lm€rÍilő kockízatokrt (vagyis a bizonytalanságokat)szisztematikusa! kezelJük' Ennek első lépése'hogy valamilyen módon (elemzésekkel,becslésekkel'
konábbitapasztalatotfelhaszDálásával'ötletböúével stb.)definiáljú, azonosít.
juk a kock.{zatitényezőt.
Miutlán az azoíosÍtásmegt&1ént,szükségesva|amilyen válaszstratégiátkídolgozni, amellyelaz esetlegesnegatívhatásokatképesekleszünt kikÍtszöbölni,
vag.ylegalábbis osókkent€ni. A válaszsüatégiameghatfuozásakapcsán először
is értékelést
végzünk.Fel kell mémüoka kock'izat következményeité€ meg kell
határoau'k bekóvetkezésének
valószíniisegé!majd ezek alapjlínkéll meghauíromi a beavatkozáti prioriiásoket, vagyis' hogy milyen módon reagálunk a
felmeíilő bizon}'talanságoha.
A kockizatk€zé|és főbb lépéseitohát az azoíosítás - éÍték€lés r€.gálás.
Mielőtt a sziitségeslépések€tmegtessziik,mindenléppéIdemesa kockázatok
okozta lehetségesveszesegek ésa kock{zatkezolésköltségeinekösszevetése.
A kockízale|efuzéssel
kapcsolatbanpéldáként
bemutatotte|ső kétdokumeítum
a tágabb éÍtelemben
(vagyis a kockázatkezeléslépévett kockázateleÍnzéshez
seinek kidolgozásához) nÉjt segítséget'
Az elemzéssorán leíduk a kockázati
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a bekövetkezésvalóköÍiÍtoény€ke| elemezztikannakbátás.it, meghotá,rozzuk
színűrég&.ésválasz|éÉseketdolgozulk ki.
Az alábbi 1áblá2.t abhoz tryílí scgítség€t hogy ha Íoegtudjuk becsülni' hos/
ery bizotryos es€méÍy mekkoÍavalószí lségg€l következher be es milyen
a projek4 akkor b€ tudjú bBtárolni' hogy az milyeí
méÍtét]b€befolyásolja
Nr
kocL]áztalhalja
tefveinket.A táblázatbobeírtszrimoka kockázati ve.
EeltéLbe!
éÍtékek
nss.obb kockázarotjelenteneL
szé|,Jt
ÍepÍc?'@til|jÍ*].
^nas/obb
Péld.
Ha a TRÁNSPRo berú|ízásneír készülol idóÍe,akkor a vállalat elszalaszthat
egy komoly megendelést'A kivitelezőról ozt lebettudíi, hogy nagyonjó minó.
s€gú munkrátvégez,de előfoÍdültmá,r,hogy nem tudtataÍtania határidőt.
kózep€s, a hatása:tragyonmagas.Mekkora a
A határidőosúszásvalószíniisége|
kockózat?
AtÁb|ázata|a$án az |-tő1 25-ig t€rjedő skálán o kockázat éfiéke:15, éspiros
színneljelzétt'Ebből az ki'v€tkezi].' hogy b€ kell avotkozni: a kockázat csök.
ken!éseérd€kébgnki kell dolgozni egy javaslotot az altematívmegoldásÍá.
(Például úísik kivitelezőt kell k.Íestri'va$' a mostadtól eÍősbiáosítékotkéll
kémia botfufulóbetartágíaa-)
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A következő példábanegy konl(réttevék€nységhezkapcsolódó, máf bekövetke.
zett kockiat során alkalmazandóbeavatkozásistatégiátdokumentáljuk'
I(ocká'Ítclem,és MINTÁ
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Projektirányitás(végreh|jtás)dokumentumai

3'3.1. Felűdatok kijel,ölése'meghaílitozdsa
A felelősségek
meghatározlfua
ésa kommunikációssaat€gia kapcsánÍníreníítetflik
játszó ,,emberitényezőkef,,teMt a meg.
a projelffnenedzsmentbm
fontosszeíepet
\Blósítísbanrcsztvevősz€mélyek közötti siteres együttmrűtödés
fontosságát.
áz érdekloldozó személyekazonosítása'a fel€lősségek meglalíIozása, valamint a kommmikiciós stíatégiaÍögzítésenagyon fontos, a plojek sikelességénekazonbanvaÍlmégegy további, még€zeknél is fontosabbelőfeltétele:az
elvégzendőfeladatokpontosmeghatározása.
.{ m€n€dzsmenttagoknak tudniük kell, hogy mit vámak tőliik, mily€n szelepiik
Ym az egyestevékenységek
elvégzesében'
Az ercdményesség
alapfeltétele,
hogy
az elvéBzendőfeladatokkalkapcsolatosösszes fontosirrformáció (célok,elvIárásoh a várható nehézségeb
a haLíÍidők)az &intettekrendelkezésérc
álljon.
'l. sikeles együttműködéssztüségesfeltételeiaz egyénikompetenciák,szakmai
kvalitások, tapasáalatok, intelligencia stb'), de mindezek csak akkol éIvényeslnek, ha miden erdekeltpontosantudja,hogy mikol mit kell csinálnia'
Á Iészfeladatok meghatározására alkalmas dokume[tum az úg]mevezett
pontosmeghatárczáfeladatkije||i|ő adatlap, mely az elvégzendőtevékenység
sa m€llett taltalmazzaa feladatr.'vid leírását,az elvégzéshez
sztikséges€lőfel.
Ételeket,tetesítésikitédrrmokat,a határidőket,esetlegaz elvégzéssel
kapcsobÍosköltsé8eket.
Egy konlaétfeladat elvégzésére
irányuló utasításhivatalossá teteléhezmegbi
zísi szerződésreis sziikségleh€t' KÍilönösen ígyvan ez olyan összetettebbproahol a végrehajtásban
nem csupána belső munkatársakvesznek
Fkek esetében,
Eszt, hanemkiilső emb€Iek, szakéÍtőkbevonlásárais szükségvan.A feladatkijeblő adadapmellett a fejezetvégén
bemutatunkegy ilyen esetekbenhasználható
egyszeríimegbízásiszerződés-terv€zetet.
dáddlelöló|'D

MINTÁ

Projllt'zmoÍd]tó:
Tx,|NsPRo
.t L'j ld'.g GZÍiz e 0cÉé|9ol91Íi osdly)
hilozdfunk loaté*.
'Ítromtikai
kdíjgl4lj&' Ndkkoádisa a m€
HrlTzdi BÁMók. i1nald6 s2o1gá

jfuüfolr,

81

3.3.2. P|oblémakezeles
Mint minden más emberi tevékenységben,
a projektvé$ehajtiEsoniLnis akadmelyek megkövetelik a menedzsmentrészéről
hatnakolyan problémahelyzetek,
a beavatkozist.Az, hogy mit neveánk problémának,teÍEreszetese!
nagyoí relatívésmindig az adottszifuációtól ffigg'
Annak ellenérc,hogy az esetl€geson felmerüló ploblémá,km€gold.íslfuaszinte
lehetellenelózet,esen,a konkét helyzettől ffiggetlen,'receptel''kidolgozni _ a
kockázatkezeléshez
hasonlóan-' vannak olyan tervezh.tő eljárásolq ámelyekfel
késziilni,
re
lehet
ésamelyek nélkiil a klitikus helyzetet sokkal neh€zebb
volna kezelhi.
Általános elveketDehézmegfogainazni, hiszen a Fobléma kezelésének
lepéseit mindig a konkÍétsziturició ismeretében
fudjuk meghatáIozni'A doluÍnentálás
(a jegyzökölyvezés) - a problémanaplókészitese- azonba! elengedhetet|en
feltételeannak' hogy legyen esélyazonnali éshatékonybeavatkozásra.
A problémlnaplóba a l€galapv€tőbb iníormációkat rögzítjÍik,melyek segít
#gévelnyomon tudjuk követni a problémaalakulását, megoldásáratett llséIleteketésazok hat]ísait.
Píoblémafelelóstvagy .felelősöket hatlíroa!ú meg, és
loonologikus sortendbenÍögzítjíika beavatkozáslépéseit,
a helyzet ala,kulását
addi&
elhárítani,
megsziintetni.
€gészen
IDlg az akadályokatnem sikeÍül
a késóbbiekbenkiváló támponAz ily módon dokumentáltproblémamegold.is
_
projektek
tot nÉjthat akár más
esetében az újabbproblémahelyzetek
kezeléséhez.

Szabzaitlen *allLttu fiatt !rbb,
Nmt l.lEtsé!6 nrindqr .ckóz
jalitfua' t' .ükózók bBz@é*
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3.3.3. Hdyznjele,,,és (Monitofir,g-jelen,és)
az e|végzetttevék€trységelqfel.drtok bemutBA projekt €lőr€hal'dá!,t,
szakasz egyik
mely így a projektteljesítési
tárÁt taíta]Ínazza
a helyzetjelentés,
legfontosabbdokumonfuma
A het}zetjelentés(monitoring-jelentes)célja nem csupín az elvégzettmuDka
a projekt előre megharárodokmentálása' hanemlényeges'hogy segltségével
zott szLfuz''jboz iga?'odóidőszakokra (monitoÍing-időszAkok6)bontva lehs'
Íóvéteszi a t€rv€zett éo9z elvégzetttevékenység€k6sszev€tósét'
Ajelentésbena tervezetthezkepestbekövetkezettváltozások felsoro1á6amellett
a végrehajlís
érdem€s a váltoások índoklásátis rögzíteni.A hel}uetjelentesben
gít|ó
az
ezek
megold]ís|áI4
eltéíyezőke!Foblémáka! valamjnt
soránfelneÍtilt
háritísáratettintez|.€déseke!ill. a mégszükégeslepéseketis dokumcntáljuk
A dokumentumalapve|ó fimkciója ugyaúa PÍoJek éppektullis áll.poíín.k
eledményekkel)'de nem fu! ha a kózeljövő
leíÍása(lehetől€8 szám.zer.űsíthető
(va8yis a kijvetkező proj€l.1szakasz) feladatai is megjelennekbentre.Gondo1junk arra' hogy pl' a soron következő tevékenységek
elvégzéséhez
bizonyos
lehet szilkség'
előfeltételekbiztosításáÍa

3.4'

PÍojekÍzárÁsés.értékelésdokumentumai

3.4.I. Projekt4ű|ój.len,és
ésr projekt végehajA projektzáójelentéBcéljaaz elvégzetttevékenységek
tásr során sz€rzett trpaszta|atok iissz€foglalás{' bemutatá'!'
szolEzek íÍásbafoglalá9anem csupín a pÍojektlezMsának hivatalossátételét
gálja, hanembiztosítjaannaklehetőségét,
hogy a megvalósítis soÍánszerzetttasegítségltn}Íe
lehetabt|an,
projektek
felhasználjú.
későbbi
soÍín
Pasztalalokat
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hogy a me8szerzetti$mereteketalkalmazni tudjuk,es ne kóvessiink el - esetleg
. ptoj€ k t soránelőfoldult' elk€ í ilhető hibákat.
A dok.umenírmot
előr.haladási j€lentésnek is nevezhetjük,hiszen taÍtalmazza
a tevékenységek,
fe|ÍneÍült
problémák,meg nemvalósult eseményekb€mutatását, a kiilönböó iítézkedéseket.
ÉIdemesemelleí a megvalósíLásban
résztvevő
csopoItol! szemé]yekegyüttmííködését
ésaz ezze|kapcsolatostápasztalatokat
is összefoglabi.
A pÍojektz.irójelentes Észekénttehát €|végezzük r Proj€kl értéke|ését
i9. A
ztáÍásésaz éItéLelés
egy lészletesebbössz€foglalóbaú is szerepelhet'de kétkÍilönálló dokumentuÍrüént
is elkészíthető.
A prcjeL1értékelés
ez utóbbi esetben
egy olyaÍl- helyzetjelentéshez
hasoíló dokuíientumotjelen! melyben ijszszefoglaljuk az elvégzettós meghiúsulttevékenység€ket,valamiít részletesen
elemezziik, hogy a terv€zett céloka projekt befejezésére
milyen má1ékbenvalósultakmes'
Proi.|dgifóie|.nl.!
L

I

:' szálNbil'iL\.tó

ú€dn'ímk

IL\TA

Üanúálie

L noliaaog,aa.ita" aotr'adi"u

| |\{áfunótg'.|q!/lÉg

4' M.a lm

i'd"rrá""
l T.91c?o.n*8'"ló."ul''" l uíé.é'
---i--r--]i

IT*édlü$llirüü

vilGü]r Em.fyel'

u.€hi']e!&

l l

okai

5 A]qnilyo}'

prcblóNiJr bfiúarrila ésnEEo]dÁe&a tél1ftdzkedé!.k
ó, Moldándtevélo}5ég.k
€yútLÍúl6{t* bmíalis'
7' ldúLlrdrdó,ás

- útdrnélyek }stást

|d! afi]rator'isina} oemuáúsa

A projektdokumetrtációhoz szigorú.n hozzátartoznak az rlvátlatkozókka|
klitött szerződéselqsámták' átádás.átvételi leryzókönyvek is. Mivel azonban ezek nem tipil.LrsanpÍojektdokumenfumok,
(mindenegyébtizteti folyamatban hasznÁlatosak),köá iik csak a megbízásiszerződésre. mivel eÍrea késóbbi fejez€tekbeí is hivatkoamk mellékelilíkmintát.
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Megbízásisz€ r ződés

MINTA

am e l y l ét rej ót t eg }Í észrőla (z)..''....'......... . ' . . ' . ' . . ' . . ' . ' ' . . . . . . . . , m int M
mintMegb2ott
zó' másreszről
.'....''............'.....'.
között az alábbi feltételek*el.

Megbízás tírglrs:
A(z) '....-....-........'..

pÍojektmegvalósításában
cíÍnű
való lözrcmúködés,
..''''''-kéD|
a

pÍojel1tel tapcsolatos a]ábbítevékenységek
elvégzése:

At€ l j$íté6 idópoltja:
A Megbízoftfeladatait folyamatosanvégzia projekt m€8ya|ósításának 12 hG
napjaalatt;a projelí|ezáfásának
időpontja:
Fizetésifeltéte|ek!
Megbízotta projekt'....

,... költségvetési
soÍaiban
meg-

hatámzott
mel',ÍekösszEgé!-...........-..............forintot
díjaásbanÍeszestil,
....................'..--..bankjánál
a Megbízóa Megbízott
'
átnta|ja.
vezetett........'....'...................
szlJnú
szAÍnláj^ra

A2 elóző fejezetekbeútíeglsm€rt módszerek érdokumentációk abpiáo is.
métteldntsük át egéózébena projekt éIetciklussz'kaszalnok úódsftreit'
eazkózeltl
Prolekt ól€tcik|us szakaszr|nak mód*z,€rei

Mú!el}'uu!kn: $eléIívésié3
(itemlw doku'fitáció
T€véteíységfele|ós-márrix
F€lldalkijelóló 3darlap

hal!kít{ta
.

csolortosálkotáslechikai

.

Mogvalósíthatósági{aNl.
rnány elókészitése

.

csoloíosallotást.chíi}ai

célfa' iuetv. a projcltálapiíó
okirBthoza célokgyüjtése
csopoío6 llkotfu technitaj

célok
.
.
.
.
.
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Ms Project a lráiáridó ós a ko.lárok jeli'|ée' illowe Nyomon
köv€lési néz€tbeü e pÍoblánák és
a k@káatok miatttekövetkez.tt

SWOT alallzis
PÍojekal'apítóoküal
M€g\oló6lóaloságitanulnány
Lo8ikai kcreháldx
csopoÍtosalkotástechlikai

.

csei€loÉsi ésúemleÍvdol.u-

'
.
.
.

Tcvékerységf€leló$mátrix
F€IadatkijelT|óadatláp
wBs sze*e?et kiálakílaa
Logi*ai kerebíátrix

Ms Proje* tevékeny*gekf€lviie.
lc Gá!ídia8lmbá ésvBs sz6rk9
Ms pojcc| a tevékenységek
& áz
€Íóforrások hozzáreldelés€ úíí a
Gaoíjilgrambm a Tévéke'ység
kihaszíá]b.ígalapon láthaók s
bozzárcndeléselqv.latniut a J6len!'s€kbcn kérdíáetó le a Fclsdatlis-

Ms Píojec| Hálódiagfu n{'el,
illetve a Gett.dia8nm Ézetbena
Kiitiku! út,tartálékidőh ke,désiés
befejezésiidöpotrtok megje]@ítése
vagy szfírésalkalnazása
r1is,to8Ím jellegrj leké.dezés
az
Erőfolds grá6ton néz€|bm

K.i]tsé8.éseró.

.
.

TevékÚységfelelős'nátrix
F€lada1kijelölóadatlap

.
.
.

Tevékenységfelelős.mátrix
Feladatkijelölóádat]ap
HálóteNezés
valószinűséghat]ís
máhix
Kockízat e]eMési dokMú.
táció éskockázati napló

.
.

MS Prcject: Eröforás lapon e er.i'
források ésa kóltségekmegadása
ésGfu tt-dia8Ímbanhozár€nde.
lése'najd Ú ercd&'lyek megt..
kintésee EÍőfoÍás tihasfuíltsága
ésa TevékeDység
kihasaálbága
lápon' i]letve a Je]útésekbe!
MS Prcjec| wBs szertezet alakí.
tásaá Gmtt.diagfu üézeíba
Ms Projecta a határidő ésa kor.
látok jelölése' inetve a Nyonon
kóvetésinéz€Íbe! a probléDíkés
a koc}ázatok miatt t€következetl

KomÚikációs
straté8a
KoÍmunikáci& ten'

M'nuá|is mód'zer' eszköz
Feladatkijeli']ő ada ap

'

HelyzetjelúÉso,]Íoíito.in8

Projektórtékelőjelentés

Ms Prcj@t Gantt.dia8Íennézet
ésNyomoí tóvetési nézetvalmiÍt
Ms Prcject: Nyomon k('vetésiné.
zet alktlnazása: a]apteí Íö82ítése,
végrehajtásidítuok alka]Deiisa,
készültségiszintje]zés€, állapo!
d]ítmok beálli1i'sa,Jelentések
Ms Project Jelenlésetkészltése
és
a Nyomon kóvetésinézetelffiése

3.5' Tnet|enőrző kérdések
l.
2.
3'
4'
5'
6.
7.

Mia P CM?
feladatajt|
Foglata össze röviden a proj€ k tmenedzseÍ
_ reagálás?
Melyik projekttevékenység
fóbb lépeseiaz rzorrosít^- értékeléÁ
Mitjelent a m&Íijldkő? Hol haszaíIjuk,ésmire szolgál?
Kik a projekt stakeholdeÍei?
Mely projektdokumentumoktartoznaka projektterveás szakaBzába?
Melyik projektszakaszravonatkozik az alábbi |eiÍás?',Ebben a pmjefus^akaszbí rögzítjuk ÍÍzeMgzendő íehdatok!,t' megállapíluk azok 1otfendiségét,
eg,ruisra épül^eit,iitemezzíika tev|&enységeket.
Behalároljuk a
megyalósítá,bankikre| űködők Íe|előssését
ésü eryüí|működéséskommunikjció szabályait',,
8 , Melyik projektdokumenírÍíÍa
vonatkozik az alább! leiÍás'|A dohuhehíumban rógzilük az i íoflnációára|nlás, tájékoztat^alapelyeit' MegÍbgalnaz'
zuk, ho;4l a végrehajtásb1hfésztyev,ő
szeméb)eknek
milyen infornációkkal
kell rcndelkezniiikésezeketmil,eh csatornóko kereszíülkapják neg'
9. A projektriohmenttmok kóál jelleme.zzea megvalósítbatóságitanulrnányt!
tanulÍniinynak?
10.Mely teÍíiletelÍe
kell kiterjedniea Ínegvalósíthatosági
. Mit kell tártalmaaia a cselekvesiésütemtervnek?
t 2 .Melyik projekt<lokumenfum
a2' amelyikbenfelelősöket hatirozunk meg, és
ltonologikus sorrendbenrög2íÜü1 a beavatkozáslépéseit?
13.Melyik pÍojektdokumentuÍnról
varl szó,! A pfojekt szakaszaihoz igazodó
tevékehyséqek
időszakokra bonna lehetóyé|eszi a terveze|tésaz elvégzeít
tisÍzevet*éÍ14. Melyik dokumentumelkészítéséh€szokák
;|végezúaz erősségek,gtenz
geségek,lehetőségekésveszélyekeleÚra'ését?
15. Kit kell döntésijogköÍel felÍuházoia projektalapítookiratban?
urána célokhozhozzi kell renl6. Aprojeknervezesbena cclok meghauíroz.ása
delíi a tevekénységeket.
Milyen dokumentumszolgrálerre a cé|ra?
17. A logikai keretrnátrixa projektirányításösszefoglaló dokumentuma,mely
három tényezőközötti logikai összefiiggésekfeltárásával éselemzésével
sokoldalú
segítségetjelent
a végrehajtás
során.Mi ez a híÍomtényező?
18' Mit tartalmaza pÍojektalapító
okirat?
19. Mire szolgál a kockázatittap|ó?
20' Mutassabe a poj€ktzáÍó jeledtéslényegeselemeitéselkészítésének
céUátI
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