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Projekt I. 

 

Ha sikeres vállalkozást szeretnénk létrehozni és működtetni a jó ötleten és a befektetendő 

pénzen kívül talán a legfontosabb, hogy tervezzünk. Ha tehát a felszínen szeretnénk maradni, 

és tisztességesen megélni vállalkozásunkból, akkor terveket kell készítenünk. Hogy mi 

minden kell a jó tervekhez? Erről majd később.  

Most arról, hogy mi a teendő a tervek hatékony megvalósítása érdekében. Annyit 

mindannyian tudunk, hogy manapság projektekben érdemes gondolkodni. No, de mit értünk 

projekten? Sok megfogalmazás van, de itt most a tervezés szempontjából nézzük a kérdés. 

Egy terv akkor projekt, ha rendelkezik a következő tulajdonságokkal: 

 Egyedi, újszerű (nem a napi rutinszerű feladatok) 

 Jól meghatározható kezdési és befejezési időpontja van 

 Definiált költség és erőforrás igénye van 

 Általában nagymértékű komplexitás jellemzi 

 Viszonylag magas a kockázata 

 A megvalósítása ideiglenes, a projekt élettartamára alakult un. projektszervezetet 

igényel. 

A projektcélt általában egy un. projektötlet előzi meg, amelynek meglévő igényeken és 

létező lehetőségeken érdemes alapulnia. Rossz cél rossz eredményre vezet! 

 

A projekt kialakításának és megvalósításának folyamata egy ábrán (forrás: Lockyer, K. – 

Gordon, J. (2000): Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Bp.,18. 

old.) 
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A koncepcióról már beszéltünk. A másik fontos alfolyamat a tervezés, szervezés. Ennek 

fontos alapja lehet az un. projektmegbízás elkészítése. Ennek elemei: 

 A projekt neve; 

 A terv rövid leírása; 

 A projekt vezetője / részprojekt vezetője; 

 Egyéb megbízottak (partnerek); 

 Tervezett személyi ráfordítások; 

 Költségkeret; 

 Mérföldkövek, ellenőrzési időpontok; 

 A projekt kezdési és befejezés időpontja; 

 Kockázatok. 

Ebben a dokumentumban a továbbiakban a projekttevékenységek tervezésével, ezek 

időtartamaival foglalkozunk. Két eszközt vizsgálunk meg, amelyek a tevékenységek 

egymással való viszonyával, és a hozzájuk tartozó időkeretekkel foglalkoznak és 

segítségükkel meghatározhatjuk a projekt időtartamát és nyomon követhetjük e megvalósítást. 

A projekt időtervének elkészítéshez az egyik legelterjedtebb eszköz a Gantt diagram (sávos 

idődiagram). Ennek függőleges tengelyén az egyes projekttevékenységek, míg vízszintes 

tengelyén az idő található. Egy ábra erről: 
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Van arra lehetőség, hogy az egyes tevékenységeket összekapcsoljuk: 

 

 

A sávos idődiagram használata azonban bonyolult, esetleg több száz tevékenységet tartalmazó 

projekt esetén, újraütemezéskor nagyon nehézkes. Ezen a forgalomban lévő 

projektmenedzsment szoftverek segíthetnek. 
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A Gantt diagram azon felül, hogy meghatározhatók vele a tevékenységek kezdési és 

befejezési időpontjai, alkalmas arra is, hogy erőforrásokat rendeljünk az egyes 

tevékenységekhez, mérföldköveket definiáljunk, amelyek segítenek a projekt 

előrehaladásának vizsgálata során. A projekt végrehajtásának van azonban még egy fontos 

paramétere: azoknak a tevékenységeknek a meghatározása, amelyek időtartamában nem lehet 

csúszás anélkül, hogy a teljes projekt időtartama ne csússzon.  

Ennek meghatározására a hálós ütemtervezés, és ezen belül az un. CPM (tevékenység élű 

háló, kritikus út) háló készítése alkalmas. 

Erre egy kis példa: 

 

Ahol a csomópontok az egyes események, az ezeket összekötő élek a tevékenységek.  

 Tevékenységek és események. Az ábra egy nagyon egyszerű tevékenység élű hálót 

mutat be. Minden egyes kör a projekt egy eseményét jelenti, amely lehet egy munka 

kezdete vagy egy feladat befejezése. A nyíl, amely két esemény között van, azt a 
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tevékenységet vagy feladatot jelzi, amelyet azért kell elvégezni, hogy a befejező 

eseményből kiinduló feladatot el lehessen kezdeni. Ebben a példában hat esemény 

van, amelyeket hat tevékenység köt össze (a szaggatott vonallal jelzett nyillal nem 

törődünk). Ebben a hálóban a vastag vonallal jelzett kritikus út meghatározásához az 

egyes időtartamok elemzését használtuk. 

 Irány. A tevékenységet jelző nyilak konvencionálisan balról jobbra mutatnak. 

 Lépték. A hálózati diagramokat általában nem valamilyen lépték szerint rajzolják, 

ezért a nyilak hossza és a körök távolsága semmilyen információtartalmat nem hordoz. 

 Azonosító számok. Az eseményt reprezentáló körökbe írt számok az események 

megcímkézésére szolgálnak, ezáltal az egyes eseményekre és az egyes 

tevékenységekre egyértelműen lehet hivatkozni. Ezáltal az 1-es eseményből a 2-es 

eseménybe vezető nyíl az 1-ből a 2-be vezető tevékenységet jelzi. Ez a címkézés 

minden tevékenységél diagram számára megfelelő, és különösen jól használható a 

számítógépes elemzéseknél. 

 Logikai függoségek és korlátok. Az. ábra logikai szignifikanciáját az adja, hogy egy 

esemény nem érhető el mindaddig, amíg a hozzá vezető tevékenységeket el nem 

végezték. Csak akkor, és semmiképpen sem előtte kezdődhetnek el azok a 

tevékenységek, amelyek abból az eseményből indulnak. 

 Látszattevékenységek. A. szaggatott vonallal jelzett tevékenység látszattevékenység. 

A látszattevékenységek nem ábrázolnak tényleges munkát, és az időhorizontjuk is 

gyakorlatilag nulla. Általában valamilyen korlátozást vagy tevékenységek közötti 

összefüggést jeleznek. Ebben az esetben a 3-ból a 6-ba induló tevékenység kezdete 

nemcsak attól függ, hogy a 2-ből a 3-ba tartó tevékenységet sikerült-e befejezni, 

hanem meg kell várnia azt is, amíg az 1-ből a 4-be tartó tevékenység is befejeződik. 

Másként kifejezve, a 3-ból a 6-ba tartó tevékenységet nem lehet elkezdeni mindaddig, 

amíg a 3-as és 4-es események be nem következtek. 

 A tevékenységek leírása. A gyakorlatban egy valódi projekthálózaton minden egyes 

nyílnak megvan a maga feladatneve vagy megnevezése, és az hosszában rá van írva. A 

leírások általában rövidek, a helyhiánynak (és a komputeres adatmezőnek) 

megfelelően. 

 A tevékenységek időtartama. Az egyes tevékenységeket szimbolizáló nyilakra 

számok kerültek, amelyek az adott tevékenységek becsült hosszát jelzik. Az egyes 

időegységeket a tervező választja ki úgy, hogy az a projekt szempontjából megfelelő 

legyen. Ha egyszer már meghatározták egy tevékenység időigényét, akkor azt az egész 

elemzés alatt meg kell tartani. Tegyük föl, hogy az ábrán szereplő számok heteket 

jelölnek. Emlékezzünk rá, hogy ezek a számok időtartamot jeleznek, amelyek eltelt 

időt jelentenek, nem pedig munkaórát. Egyes tevékenységeknek esetleg semmilyen 

munkatartalmuk nincs. 

 


