
PROJEKTPORTFÓLIÓ-MÁTRIX 

A legnagyobb veszély nem az, hogy túl magasra tesszük a mércét és nem érjük el, hanem 

az, hogy túl alacsonyra és elérjük. 

       (Michelangelo) 

A projektmátrix, hasonlóan más mátrixszervezetekhez, két- vagy többdimenziósnak minősül 

munkamegosztási szempontból, hiszen a szervezetben keletkező munkafeladatokat 

egyszerre legalább két elven, vagyis funkcionálisan (függőleges szövedék) és projekt 

(vízszintes szövedék) elven is értelmezik. A projektmátrixok kialakulhatnak a 

mátrixszervezetek azon speciális formáinál, a tenzor szervezeteknél, ahol a munkamegosztás 

szempontjából egyszerre akár három, vagy több elven is kialakítható a munkamegosztás (pl. 

funkcionális vezetés, regionális igazgatók, termékigazgatók, projektigazgatók együttes 

tevékenysége). 

Mátrix megoldás akkor ajánlható, ha a szervezetben folyamatosan keletkeznek kisebb – 

nagyobb horderejű projektek, melyek részben szimultán jellegű feladatokat jelentenek a 

menedzsment számára az alapfeladatok ellátása mellett. Ez a forma ugyanis lehetőséget 

nyújt arra a topmenedzsment számára, hogy minden nagyobb szervezeti átalakítás nélkül 

beillessze a meglévő szervezetbe egy újabb projektet a többi meglévő mellé, illetve 

ellenkezőleg a projektek megszüntetése, „kivezetése” is viszonylag egyszerű a szervezetből. 

A projektek tehát folyamatosan keletkeznek, működnek és megszűnnek, s ehhez rendkívül 

flexibilis szervezeti keretműködést tud biztosítani a mátrix szervezeti forma. 

Hogy eligazodjunk a sokféleségben 

Könnyen kezdünk kapkodni, ha egyszerre kell zsonglőrködnünk több projekttel, s közeleg a 

határidő. Ha ilyenkor hibázunk, hamar ránk sütik a bélyeget: hebehurgya. Hasonló a helyzet, 

ha egyszerre több tevékenységből kell megélnünk. A túlságosan elaprózódott emberek 

gyakran képtelenek röviden, egyszerűen elmondani, mit csinálnak. A változatosság persze 

gyönyörködtet, de emellett fontos, hogy egyensúlyba hozzuk magunkat, uraljuk a 

határidőket, s így biztos, rendszeres jövedelemre tegyünk szert. 

A projektportfólió-mátrix segítségével át tudjuk tekinteni feladataink teljes palettáját. Az 

egyik lehetséges megoldás, hogy a költségek és az idő függvényében rendszerezzük 

projektjeinket, legyenek azok akár magánjellegűek vagy hivatalosak! A költségeknél ne csak a 

pénzt, hanem minden egyéb forrást gondoljunk végig, mint például az érintett barátok, a 

felhasznált energia, a pszichológiai teher stb.! 

A Költség és az idő függvényében való elemzés csak egy lehetséges példa a rendszerezésre. 

Bármilyen paramétereket használhatunk. Az x tengely mutathatja azt is, mennyire segíti egy 

projekt a legfontosabb céljainkat, és az y tengely azt, mennyit tanulhatunk belőle. Így 



feladatainkat elemezhetjük az „elért célok” és a „tanultak” függvényében. Egy ilyen függvény 

segítségével könnyebben eligazodhatunk a sokféleségben. 

- Vessük el, amiből keveset tanulhatunk, és nem illeszkedhetnek a céljainkhoz! 

- A tanulságos projektek érdekesek lehetnek, de ha eltérnek a céljainktól, nem 

megyünk sokra velük. Legyünk céltudatosabbak, koncentráljunk inkább a célravezető 

projektjeinkre! 

- Ha egy projekt megfelel a céljainknak, de semmi újat nem tanulhatunk belőle, 

keressünk valaki mást a végrehajtására (delegáljuk)! 

- Ha az adott projektből tanulhatunk valamit és a céljainkhoz is közelebb visz, nyert 

ügyünk van. 

 

 


