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A nagyvállalati projektvezetés kihívásai
A projektek közel fele fejeződik csak be a tervezett időben és költségkereten 
belül, aminek az okai az alábbi tipikus csoportokba sorolhatók
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A célok definiálatlansága növeli az 
erőforrásigényt

A projekt implementálását nehezíti a
változás és kockázatkezelés
hiányossága

A megfelelő kommunikáció hiányában
az egyes lépések összehangolása
lehetetlen és ez növelheti a szervezeti
ellenállást

A gyakran változó elvárásoknak és
igényeknek való megfelelési kényszer
gyakran ellehetetleníti a projekt
sikerességét

A megfelelő felhatalmazás és a felelősségi körök
tisztázásának hiánya hátráltatja a projekt
haladását és növeli a kockázatokat

Gyakori 
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Tipikus visszajelzések az IT működésről
A szervezetek megrendelői oldalán ugyanazok a kérdések ismétlődnek
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Mivel kit kell keresni?
Üzlet számára nem ismertek a projektekre dedikált IT 
erőforrások.

Mennyibe fog kerülni?
Gyorsan elérhető nagyságrendi becslés már az igény 
keletkezésekor

Mik az átadási pontok?
IT és üzlet közötti felelősségi körök nincsenek 
tisztázva (tesztelés, üzemeltetés)

Mikorra áll élesbe a fejlesztési igényem?
Az fejlesztések transzparens és hatékony ütemezés 
az üzlet legfontosabb elvárása

Hol tart a projekt?
Az IT által végzett tevékenységek és képességek nem 
világosak az üzlet számára.
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Gyakori problémák az IT igénykezelés és szállítás során
A folyamat egyes lépési során más-más problémákkal szembesülnek

Világos felelősségi
körök hiánya

Igények 
priorizálásának 

hiánya
Pontatlan IT 

erőforrás tervezés
Rendszer-

szervező funkció 
hiánya

Szállítói kitettség
Egységes teszt 

módszertan 
hiánya

Fejlesztési 
határidők gyakori 

csúszása
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Igény és kiadás menedzsment
Egy jól kialakított igény és kiadásmenedzsment folyamattal jelentős 
megtakarítás érhető el és hatékony partnerség alakítható ki üzlet és IT között

TG
5

Release menedzsmentIgénykezelés
KiadásTesztelésFejlesztésDesignElemzésTervezés

Informatikai projekt végrehajtás

AZ ÖTLET FELMERÜLÉSÉTŐL A 
DÖNTÉSIG VEZETŐ LÉPÉSEK

A TESZTELÉSEKEN KERESZTÜL A 
GO/NO-GO DÖNTÉSIG VEZETŐ 
LÉPÉSEK

TG1 TG2 TG3 QG1 QG2 QG3 QG4TG4 QG5

TG5
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A projektmódszertani érettség
A PMO működésében rejlő teljes potenciál kiaknázására magas szervezeti 
érettségi szint és vállalaton belüli elfogadottság szükséges
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2. Érettségi szint
Kezdetleges

• Vannak kialakított 
projekt menedzsment 
folyamatok, azonban csak 
a kiemelt projekteken 
kerülnek alkalmazásra

1. Érettségi szint
Ad hoc

• Nincsen kialakított projekt 
menedzsment gyakorlat, 
hiányoznak a 
sztenderdizált folyamatok. 
A PMO tagjai a saját 
módszereik alapján 
dolgoznak

3. Érettségi szint
Meghatározott, 
szabályozott

• Kialakított folyamatok és 
sztenderdek vannak 
használatban a projektek 
végrehajtása során

4. Érettségi szint
Mért, vizsgált

• Szervezeti szinten 
elfogadott, dokumentált, 
folyamatosan fejlesztett 
folyamatok és módszertan, 
melynek teljesítménye 
visszamérésre kerül 

• Hatékony, 
automatizmusokkal 
támogatott PMO 
folyamatok és 
módszertan

5. Érettségi szint
Optimalizált
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Egységes projekt eszköztár
A projekt életciklus során alkalmazott egységes dokumentum és eszköztár 
előfeltétele bármely magasabb érettségi szint elérésének

21. Projektmenedzsment Fórum
11

2018. április 5.

Do
ku

m
en

tu
m

 le
írá

sa

Projektkezdés Megvalósítás Projektzárás

Quality Gate #1 Quality Gate #2 Quality Gate #3 Quality Gate #4 Quality Gate #5

Biztosítja a működéshez 
szükséges kereteket, 
definiálásra kerül benne a 
véglegesített scope, 
projekttermékek, KPI-ok és 
kockázatok.

Projekt alapító 
dokumentum

Projektvezető készíti, 
ebben kommunikálja a 
projekt eredményeit az 
érintettek felé. 
Meghatározásra kerülnek 
a projekt tapasztalatai.

Projektzáró 
jelentésEmlékeztetők

A projektvezető által 
készített dokumentum a 
megbeszélések főbb 
megállapításait, kiesett 
feladatait és a következő 
lépéseket foglalja össze.

Státusz PPT

Az eredeti ütemezéshez 
képesti előrehaladásról, 
kockázatokról a projekt 
stakeholderei számára 
készített összefoglaló 
prezentáció.

A beszerzési folyamatot, 
szerződéskötést, ill. a 
megrendelésben vállalt és 
elvégzett feladatok után 
kiállítandó TIG-et és a 
számlázást foglalja magába.

Szállító 
menedzsment

A szállító mgmt-el 
kapcsolatos feladatok a 
projekt kezdete előtt és 
lezárultakor jelentkeznek
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A projektvezetői szerepkör evolúciója a szervezetben
A projektvezető felelősségi köre folyamatosan változik a saját és a PMO 
szervezeti érettségével
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Felelősségi kör: Szakmai vezető / Projekt szponzor Projektvezető

Projekt adminisztrációért 
felelős PM

Ütemezésnek való 
megfelelésért felelős PM

Teljes projekt 
terjedelemért felelős PM
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Trendek a IT projektvezetésben
A követelmények és a megoldások együttműködésen keresztül együtt fejlődnek 
az önszerveződő és multifunkcionális csapatok között
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SCRUM

Operations Q&A

Development

DevOps

Alkalmazkodó tervezés

Evolúciós fejlesztés

Korai szállítás

Gyors és rugalmas válaszok

Az agilis módszertanok mára már 
általánosan használt megközelítések

Az inkrementális, iteratív módszereken 
alapuló SCRUM oktatása már számos 
cégnél elérhető

A DevOps módszertan alapjait a magas 
automatizációs fok és a monitorozás adja 
minden egyes lépés során

Rövidebb fejlesztési ciklusok

Gyakoribb és megbízhatóbb release-ek

Az üzleti elvásároknak megfelelve
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Trendek a projektvezetésben
A következő években a munkakörök nagyrészét az Y-generáció tagjai töltik 
majd be
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A technika és a számítógépek természetes használata

Magasfokú önállóság jellemző a generációra

Szabadon mondják el véleményüket és magas az önbizalmuk

Új megközelítések: rugalmas munkaidő, otthonról dolgozás iránti igény
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Eszközök a hatékony informatikai szolgáltatáshoz
A projektekhez sikeres leszállítását a jól kialakított igény- és kiadás menedzsment, illetve a 
magas érettségű projektmódszertan támogatja
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