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Jelen cikkünkben kísérletet teszünk a stratégiai progra
mok és projektek kapcsolatának bemutatására, áttekint
jük a szervezeti stratégia és a projektstratégia kapcsola
tát, ezek bázisán pedig a stratégiai projekteket irányító 
projektmenedzserek feladatait határozzuk meg.

Definíciók

Projektnek tekintünk minden olyan feladatot, amely a 
következő ismérvekkel rendelkezik:

• egyszeri, nem ismétlődő,
• összetett, komplex feladat,
• egyértelműen, világosan meghatározott célja (cél

rendszere) van,
• adott költségvetési és időkerete van,
• hozzárendelt erőforrásai vannak,
• a feladat mérete, bonyolultsága, jelentősége vagy 

egyedisége meghatározó,
• meghatározott kezdő és befejezési időpontja van 

(a projekt csak ideiglenesen létezik).

A projektmenedzsment fogalmának pontos meg
határozásához a klasszikus menedzsmentdefinícióból 
indulunk ki. Griffin2 értelmezésében „a menedzsment 
egy szervezet emberi, pénzügyi, tárgyi és információs 
erőforrásai tervezésének, döntéshozatalának, szervezé
sének, vezetésének és irányításának folyamata a szer

vezet céljainak eredményes megvalósítása érdekében.” 
Ezt alapul véve alkothatjuk meg a projektmenedzsment 
definícióját: A projektmenedzsment a szervezet által 
megalkotott projektcélok eléréséhez a rendelkezésre 
álló emberi, pénzügyi, tárgyi és információs erőforrá
sok tervezésének, döntéshozatalának, szervezésének, 
vezetésének és irányításának folyamata.

Stratégiai programok és projektek meghatározása

A szervezeti projektek alapvető célja a szervezeti stra
tégia, illetve a stratégiában megfogalmazott célok meg
valósításának támogatása. A stratégiai célokból vezet
hetők le azok a támogató projektek, amelyek között a 
szolgáltatást nyújtó projektek szerepe éppúgy kiemel
kedő, mint a kutatásfejlesztési, termelési, beszerzési 
és értékesítési projekteké. E projektek együttes sikeres 
megvalósítása eredményezi a stratégiai célok teljesíté
sét (1. ábra.)3

Szervezeti szinten a stratégiakészítés első, és talán 
legfontosabb lépése a szervezet víziójának, jövőké
pének meghatározása. A vízióban a szervezet jövőbe
ni kívánatos állapotát vázoljuk fel. Ezt követően hely
zetelemzést végzünk, és a szervezet jelenlegi állapotát 
mérjük fel. A kívánatos állapot és a jelenlegi állapot 
összevetésével alakulnak ki a szervezet stratégiai céljai. 
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StRAtéGIAI pRojEktEk IRányítáSA
– A pRojEktVEZEtéS kIhíVáSAI

Projektekkel manapság az élet számos területén találkozunk. A nagy infrastrukturális beruházások – met-
róépítés, hídépítés, vasút- vagy autópálya-építés, lakóparkok létrehozása – projektek keretében jönnek 
létre. A nagyvállalatok gyakorlatában az új termékek kifejlesztésére, új szolgáltatások kialakítására és 
piaci bevezetésére projekteket hoznak létre. Nemzetközi sport- és kulturális rendezvények szervezése és 
lebonyolítása kapcsán is a legtöbbet említett kifejezés a projekt. Hazánk Európai Unióhoz való csatlako-
zásával pedig a kis- és középvállalkozások, valamint a közszféra szereplői körében is rohamosan terjed a 
projektkultúra, terjednek a projektmenedzsment-ismeretek, -módszerek és -technikák. Napjainkban tehát 
projektben dolgozunk, projektek között élünk. A projektek a szervezeti stratégia részévé válnak, a projekt-
menedzsment a stratégiai menedzsment integrált részét képezi.1

Kulcsszavak: projektmenedzsment, projektmenedzser, projektstratégia, stratégiai projektmenedzsment



VEZETÉSTUDOMÁNY

XLIV. ÉVF. 2013. 6. KÜLÖNSZÁM VESZPRÉM / ISSN 0133-0179 7

CIKKEK, TANULMÁNYOK

A célok legáltalánosabb körvonalazását a misszió je
lenti4. A misszió a szervezeti stratégia és értékrendszer 
magját képező vezérelv kialakítása, amely mozgósító 
erejű a vezetők és a beosztottak számára. A misszió
nál konkrétabban megfogalmazott szervezeti célok a 
szervezeti irányítási rendszer központi elemét képezik5.  
A szervezeti célok megfogalmazásánál már számszerűség
re kell törekedni. A célokhoz vezető utat stratégiai prog
ramok sorozataként építjük fel, a stratégiai programokat 
konkrét, rövid távú operatív programokra bontjuk.

A szervezeti stratégia, és ezáltal a stratégiai célok, 
illetve a programok különböző területekre vonatkoz
hatnak: termékekre és szolgáltatásokra, piacokra vagy 
piaci szegmensekre, különböző rendszerek bevezetésé
re, továbbá meghatározott módszerek, eljárások beve
zetésére és alkalmazására.

A termék/szolgáltatás stratégiai pozíciójának elem
zésére leggyakrabban a termék/szolgáltatás életgör
be, a BCG (Boston Consulting Group), illetve a GE
McKinsey elemzést használjuk. Ez alapján dönthetünk 
új termék/termékcsalád, szolgáltatás kifejlesztéséről, 
bizonyos termékek vagy szolgáltatások továbbfejlesz
téséről, illetve egyes termékek vagy szolgáltatások 
megszüntetéséről.

Ezekből az elemzésekből nem csak egy projekt ge
nerálható. Egy új termékcsalád kifejlesztése például 
mindig előidéz technikaitechnológiai változásokat. 
Bizonyos esetekben akár a gyártástechnológia teljes 
megváltoztatását is eredményezheti. Ezekre a változá
sokra a karbantartó szervezeteknek is fel kell készül
niük. Az ilyen indirekt hatások miatt rendkívül fontos, 
hogy a termék, illetve szolgáltatás fejlesztésével, to
vábbfejlesztésével vagy megszüntetésével kapcsolatos 

stratégiai döntésekbe a gyártás és a karbantartás veze
tőjét is bevonják. Az új termékcsalád bevezetése tehát 
gyártástechnológiai és karbantartási projektek indítását 
is magával vonhatja.

A piacokkal, illetve piaci szegmensekkel kapcsola
tos stratégiai célok kialakításához használatos elemzé
sek közül a begyakorlási görbe elméletet, valamint a 
PIMS (Profit Impacts of Marketing Strategies) modellt 
emeljük ki. Ezek alapján láthatjuk, hogyan reagál az 
adott célpiac például a termékminőség javítására: haj
landóke a fogyasztók megfizetni a magasabb minőség 
többletköltségeit vagy a piac egy elfogadott minőségi 
szint minél alacsonyabb áron való elérését preferálja. 
A konkurencia költségszerkezetének elemzése is hoz
zájárulhat ahhoz, hogy például új termék adott piacra 
való bevezetésekor az alacsony áron való behatolás 
stratégiáját követjüke, avagy a termékünk magasabb 
piaci árához a megkülönböztetés (többletszolgáltatás, 
magasabb minőség, hosszabb élettartam) stratégiáját 
rendeljük. Az egyes szakterületeket ezek a stratégiák 
indirekt módon befolyásolják. A jobb minőség vagy a 
tartósan magas, folyamatos kereslet a termelési rend
szerek hibamentes működését követeli meg. Mindez 
újabb technológiafejlesztési, karbantartási vagy minő
ségügyi projektek indítását vonhatja maga után.

A stratégiai célok nemcsak termékekre/szolgáltatá
sokra vagy piaci területekre, hanem különböző rendsze
rek bevezetésére is vonatkozhatnak. Ilyenek lehetnek 
bizonyos gyártási rendszerek (lean production, kanban
rendszer), minőségügyi rendszerek (ISO szabványrend
szerek, TQM – Total Quality Management), informati
kai rendszerek (integrált vállalatirányítási rendszerek, 
például SAP, BAAN), karbantartási rendszerek (TPM 
– Total Productive Maintenance, RCM – Reliability 
Centered Maintenance) vállalati bevezetései.

A stratégiai célok, illetve programok új módszerek, 
eljárások vállalati bevezetésére, illetve már meglévő 
módszerek továbbfejlesztésére is irányulhatnak. Ilyen 
új módszerek lehetnek például a különböző beszerzési, 
gyártási és értékesítési eljárások. Ezeknek a módsze
reknek a bevezetése is csak az érintett szakterületek ve
zetőinek aktív bevonása mellett valósulhat meg.

Az említett területeken megfogalmazott stratégiai cél
kitűzéseket természetesen operatív tervekké is leképez
hetjük. Egy új termék piaci bevezetése, egy új karban
tartási rendszer vállalati bevezetése azonban a vállalati 
siker szempontjából igen nagy jelentőséggel bír. Célsze
rű tehát kiemelten kezelni ezeket a stratégiai szempont
ból meghatározó célterületeket. Ezeken a területeken a 
stratégiai célokat projektek sorozataként valósíthatjuk 
meg. A projektcélokat a stratégiai célokhoz igazítjuk. 
Az adott célterületen sikeresen megvalósított projektek 

1. ábra
A vállalati stratégia és a projektstratégia kapcsolata 

Forrás: Kessler – Winkelhofer (1997: 62. o.)
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együttes eredménye alapján juthatunk el a szervezeti 
stratégia sikeréhez. Ebben az értelemben beszélhetünk 
projektorientált stratégiai tervezési rendszerről.

A szervezeti stratégia és a projektstratégia 
kapcsolata

Artto6 és munkatársai a projektstratégia fogalmának 
meghatározásához átfogó és igen részletes szakirodal
mi elemzéseket végeztek. A vizsgálatok megállapítot
ták, hogy a projektstratégia felfogásában és megközelí
tésében három fő irányzatot különböztethetünk meg:

A projekt az anyavállalat egy ideiglenesen 
létrehozott szervezetei egysége

E felfogás Cleland7 stratégiai menedzsment
megközelítését veszi alapul, mely szerint a stratégiai 
menedzsment a szervezet jövőbeli sikerét meghatáro
zó rendszerként értelmezhető. A stratégiai menedzs
ment rendszerében kétféle projektszemléletről beszél
hetünk. Shenhar8 és munkatársai hangsúlyozzák, hogy 
a stratégiai szintű projektek az üzleti eredmények el
érésére fókuszálnak, az operatív projektek célja pe
dig az előírt feladatok megvalósítása. E megközelítés 
szerint a projektstratégia a szervezeti stratégiából le
vezetett célok és tervek összessége. A projekt célja
it és peremfeltételét vállalati szinten hagyják jóvá.  
A projekt végrehajtása erőteljes vállalati kontroll alatt 
valósul meg. A projekt sikerét az üzleti eredményekhez 
való hozzájárulás mértékével mérik.

A projekt egy független szervezeti egység,  
de erősen kötődik az anyavállalathoz

A projekt céljainak meghatározása az anyaválla
lat üzleti stratégiájának figyelembevételével történik.  
A projekt végrehajtásában azonban a projekt nagy sza
badsági fokkal rendelkezik.

Ezt a megközelítést projektvégrehajtási stratégi
ának is nevezik, hiszen a „független projektstratégia” 
elsősorban a tervek végrehajtásának módját választja 
meg szabadon. Loch9 európai gyártók termékfejlesztési 
projektjeit tanulmányozta, amelyek többségénél a pro
jektvégrehajtási stratégia kialakítása a projekt keretein 
belül valósult meg.

A projekt egy független szervezet, mely igen 
komplex környezeti rendszerben átfogó 
irányítási rendszert hoz létre

A projekt céljait és peremfeltételét a projekt kere
tein belül határozzák meg, amelyeket a technológiai, 
a gazdasági, a piaci vagy a társadalmi környezet kihí
vásai hoznak létre, nem pedig az anyavállalat elvárásai 

és üzleti stratégiájában megfogalmazott céljai. Ezek a 
projektek igen komplex, nagy kiterjedésű projektek, 
amelyekre nagymértékű bizonytalanság, dinamizmus, 
a projektkörnyezet nagyfokú turbulenciája jellemző. 
Ezek a projektek több vállalat, szervezet együttműkö
désében jönnek létre. Újfajta megközelítést és újfajta 
vezetési módszereket igényelnek, melyekben a célori
entáltságnak, a konfliktuskezelésnek, valamint az eltérő 
érdekek és hatások tudatos alakításának van igen nagy 
jelentősége. A projektirányítás helyett ez a felfogás már 
a projektkormányzás kifejezést használja.

E felfogások alapján megállapíthatjuk tehát, hogy a 
projektstratégiát nem szűkíthetjük le csak az anyaszer
vezetre. Ellenkezőleg, a projektstratégia koncepciójá
nak a projekt függetlenségét kell figyelembe vennie. 
A projektmenedzsment nemcsak a taktikai és operatív, 
hanem a stratégiai szinteket is érinti. Ez a felfogás le
hetővé teszi a projekt számára a projektstratégia defini
álását és végrehajtását magára a szűk értelemben vett 
projektre, valamint annak környezetére vonatkoztatva.

Artto megfogalmazásában tehát „a projektstratégia 
az a projekten belüli irányvonal, amely hozzájárul a pro-
jekt sikeréhez, figyelembe véve annak környezetét is”. 
A definíció kapcsán az alábbi fogalmakat emelhetjük ki:

Irányvonal: A projektstratégia explicit elemeit írja 
le. Magában foglalja a célokat, a terveket, az irányelve
ket, módszereket, eszközöket, az irányítási rendszert, 
a jutalmazási és szankcionálási formákat, valamint a 
kontrolling eszközeit. A projekt és a projektstratégia 
dinamikus fogalmakat jelölnek, amely azt jelenti, hogy 
az irányvonal és a felsorolt projektstratégiaelemek a 
környezeti feltételek változásával módosulhatnak.

Projektsiker: A projektek sikerének meghatározásá
val, mérésével a könyv 4. fejezete részletesen foglalko
zik. Artto megközelítése hangsúlyozza, hogy a projekt
siker elsősorban a kitűzött célok megvalósítását jelenti. 
Természetesen a projekt érintettjei különböző elváráso
kat támaszthatnak a projekttel szemben. A kitűzött cé
lok megvalósítása ebben a felfogásban azt jelenti, hogy 
a projekt keretében megfogalmazott célok elérése már 
önmagában a projekt sikerét jelenti még akkor is, ha az 
érintettek jelentős részének elvárásai nem teljesülnek. 
A projektsiker egyúttal azt is kifejezi, hogy a projekt a 
dinamikus, sokszor ellenséges környezetben képes volt 
a túlélésre, realizálva az előírt célokat.

Projektkörnyezet: A projektet körülvevő, a projekt 
szűk határain kívül eső rendszereket és szegmenseket 
jelenti. A projektkörnyezet és a projekt közötti kölcsön
hatás kétirányú: a projektkörnyezet jelentős hatással 
van a projekt életére – például az erőforrások biztosítá
sa által –, ugyanakkor a projekt is hat a környezetre, el
sősorban a projekt eredményének hasznosítása révén.
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Egy adott projekt stratégiája nagyban függ attól, 
milyen a projektnek a környezetében elfoglalt helye, 
pozíciója. A projekt pozíciója egyrészt attól függ, mek
kora autonómiával rendelkezik a projekt a szervezeten 
belül, másrészt attól, mennyi és milyen erős befolyással 
rendelkező érintett kapcsolódik a projekthez. A 2. ábra 
mátrixa a projekt függetlenségének mértéke és a pro
jekthez kapcsolódó erős befolyással bíró érintettek szá
ma alapján négy lehetséges projektstratégiát mutat be.

Az engedelmes szolga stratégiával rendelkező pro
jektek számára az anyavállalat jelenti a legfontosabb 
érintettet. A projektcélja az anyavállalat által megha
tározott projektelőírások teljesítése. A projektcél és a 
hármas peremfeltétel megadása az anyavállalat jogkö
rébe tartozik. A projekt számára az anyavállalat bizto
sítja az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrásokat. Az 
anyavállalat erőteljes kontrollja érvényesül, a projekt 
előrehaladásáról rendszeres jelentéseket készítenek az 
anyavállalat számára. A projekt sikerét az anyavállalat 
elvárásainak való megfelelés mértéke határozza meg.

A független innovátor stratégia azt az irányvonalat 
képviseli, amely az innovatív és független működést 
preferálja. A projektcélok meghatározása a projek
ten belül, az anyavállalattól függetlenül valósul meg.  
A projekt néhány vonatkozásában kötődik az anyavál
lalathoz is (például az anyavállalat a projektszponzor), 
ugyanakkor más vonatkozásában verseng, harcol az 
anyavállalat más egységeivel (például verseng az erőfor
rások megszerzéséért az anyavállalat más projektjeivel 
vagy ellenérdekelt a funkcionális egységek céljaival).  
A projekt sikerét az új termékek vagy szolgáltatások 
számával és azok újdonságtartalmával, a véghezvitt 

szervezeti változások mértékével, a szervezeti folya
matok hatékonyságnövelésének mértékével írhatjuk 
le. Bár a projekt célkitűzése független az anyavállalati 
céloktól, a projekt sikere az innováció eredményeként 
hatással lehet az anyavállalat üzleti stratégiájára is.

A rugalmas közvetítő stratégia azokra a projektek
re jellemző, ahol jelentős számú érintett érdekeit szem 
előtt tartva tűzik ki a célokat és valósítják meg azokat. 
A projekt céljainak meghatározásakor figyelembe kell 
venni az összes érintett elvárásait, céljait, szükségle
teit, valamint az általuk támasztott követelményeket.  
A projekt az érintettek elvárásainak és befolyásának fel
térképezésére koncentrál. Projektérdekháló elkészítése 
a projektstratégia meghatározásának alapja. A projekt 
az érintettek hatásainak pozitív szinergiáit kell, hogy 
kihasználja. A projekt sikere elsősorban azon múlik, 
hogy mennyire képes ezt a szinergiát kiaknázni. A pro
jekt sikerét az érintettek elégedettségén mérhetjük le.

Az erős vezető stratégia irányvonalában a projekt 
függetlenségét előtérbe helyező kultúrát alakít ki, és 
hangsúlyozza a projekt sikeres megvalósításának fon
tosságát. Mindez azt jelenti, hogy a projekt maga alakítja 
ki céljait. Teszi mindezt ugyanakkor a projekt érintett
jeinek hálózatában. A projekt belülről kifelé építkezik: 
a projekt céljainak és peremfeltételének meghatározása 
után alakítja ki az irányítási rendszerét, amelyben az 
egyes érintettek jól meghatározott pozíciókat foglalnak 
el, míg más érintetteket tudatosan kizárnak ebből a há
lózatból. A projekt jelentőségét az adja, hogy a projekt
hálózat újszerű felfogást képvisel, az egyes érintetteket 
erőforrásnak tekinti a projektcélok elérése érdekében. 
A projekt sikerét nagymértékben befolyásolja, hogy a 
projekt képese az érintettek befolyásolási képességét, 
hatalmát úgy kezelni, felhasználni vagy megváltoztat
ni, hogy azok teljes mértékben a projektcélok megva
lósítását támogassák. A projekt végső sikerét a projekt 
eredményének a projekt környezetére, a társadalomra 
gyakorolt hatásából mérhetjük le.

A projektek sikere

A projektsikervizsgálatok közül az időhorizontot is fi
gyelembe vevő többdimenziós megközelítés Shenhar, 
Dvir és kollégáik10 nevéhez fűződik, akik különböző 
iparágakban csaknem 150 projektet vizsgáltak meg.  
A kutatók a technológiai bizonytalanság mértéke sze
rint különböztették meg a vizsgált projekteket. Ezek 
alapján a projekteket négy csoportba sorolták:

– alacsony technológiai szintű projektek, amelyek 
ismert, bevált technológiákkal dolgoznak, ilyenek 
például az építőipari projektek, útépítések,

2. ábra
A projektstratégiák típusai 

Forrás: Artto (2008: 9. o.)
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– közepes technológiai szintű projektek, amelyek 
már alkalmaznak bizonyos új technológiai eleme
ket is, például a meglévő termékek tökéletesítése, 
illetve módosítása céljából,

– csúcstechnológiai (hightech) projektek, amelyek 
ismert, de modern technológiákat alkalmaznak, 
ide soroljuk például új számítógépcsaládok fej
lesztési projektjeit,

– szuper hightech projektek, amely projektek cél
ja még nem ismert technológiák kipróbálása. Az 
ilyen projektek nagy kockázattartalmú, nagy bi
zonytalanságú projektek, és elsősorban nemzeti, 
kormányzati szintű, illetve nemzetközi alkalma
zási területük és jelentőségük van.

Az utóbbi két kategóriát alkotják a stratégiai jelen
tőségű projektek.

A projektek értékelésénél és sikerének megítélésé
nél négy célterületet vizsgáltak:

 A projekt teljesítése: a projekt a kitűzött célokat 
az előírt minőségben, a költségkeret és a határ
idő betartásával valósítja meg. A projektme
nedzserek többsége e célhoz kapcsolja sikerét, 
feladata teljesítésének lényegét.

 A vásárló érdekei: a projekt keretében előállított 
termék, szolgáltatás vagy létesítmény a vásár
lók, fogyasztók számára értéket testesít meg. 
Alacsonyabb technológiai szint esetén a vásár
ló csak a termék, szolgáltatás vagy létesítmény 
adott paraméterek szerint történő elkészültét 
várja el. A közepes technológiai szintű projek
tektől a vásárló már kisebb problémák megol
dását, biztonságot, a felhasználás valamilyen 
szempontú könnyebbségét várja el. A hightech 
technológiára építő projektek új igények kielé
gítését, illetve bizonyos problémák új megoldá
sát célozzák meg. A szuper hightech projektek 
által létrehozott termékek, szolgáltatások vagy 
létesítmények a felhasználók részére ugrásszerű 
pozitív hatásokat eredményeznek.

 A projekt vállalati szintű hatása: a projekt a 
vállalati stratégiai célok teljesülését szolgálja. 
A projekt hatása megnyilvánulhat a vállalati be
vételek növekedésében, a termelési költségek 
csökkenésében, a vállalati hatékonyság, a piaci 
részesedés növekedésében stb. A technológiai 
szint a vállalati szintű projektcélokat is befo
lyásolja. Az alacsony technológiai szintű pro
jektektől a vállalat elsősorban az előre kalku
lált nyereséget várja el. A közepes technológiai 
szintű projektektől a vállalat a nyereség mellett 
már bizonyos mértékű piacbővülést is elvár.  

A hightech projektek rövid távon gyakran 
veszteségesek. Hosszabb távon a vállalat nyere
ségnövekedést, piacbővülést, a vállalati image 
növekedését, a fogyasztók bizalmának jelentős 
növekedését várja el. A szuper hightech projek
tek igen kockázatosak. Ezek eredményeként a 
vállalat az előbb említett versenyelőnyök ugrás
szerű növekedését reméli.

A projekt jövőbeli hatása: a projektek indirekt ha
tásának eredményeként a vállalat a jövőben újabb 
versenyelőnyöket realizálhat. Ilyen lehet például egy 
újabb megrendelés, más vállalatokkal való szorosabb 
együttműködés, a fogyasztói kereslet befolyásolási ké
pességének növelése.

A kutatási eredmények számszerű összefüggései 
közül az alábbiakat emeljük ki:

A projektcélok teljesítésének elbírálását nagymér
tékben befolyásolja az időtényező. A 3. ábra ezt az 
összefüggést mutatja be. Látható, hogy az igen rövid 
távú, sokszor kisebb nagyságrendű, kevésbé komplex 
projekteknél a négy lehetséges sikermegítélési krité
rium közül csak a peremfeltétek betartását vizsgálják.  
A projekt időbeli lefutásának növekedésével a projek
tek stratégiai jelentősége nő, ezzel együtt nő a projektek 
komplexitása, jelentősége, ezáltal a projekt sikerének 
megítélése is összetettebbé válik, több dimenzió men
tén valósul meg. A nagyon hosszú távú projekteknél a 
bemutatott négy értékelési dimenzió mindegyike hang
súlyossá válik.

3. ábra
Az időtényező hatása a projektek

sikercéljaira
Forrás: Shenhar et al. (2001: 716. o.)
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A projekt sikerét a projektben megtestesülő bi
zonytalanság mértéke is meghatározza. A kipróbált, 
biztos technológiák esetében a projektek elsődleges 
szempontja a peremfeltételeken belül való teljesítés. 
A technológiai bizonytalanság növekedésével a hosz
szú távú stratégiai célok kerülnek előtérbe. A high
tech, továbbá a szuper hightech projektek rendkívül 
nagy bizonytalanságot jelentenek. Itt a jövőre gyako
rolt hatás vizsgálata a siker megítélése szempontjából 
rendkívül fontos kritériumként jelentkezik. A 4. ábra 
a projektben foglalt bizonytalanság mértéke és a pro
jektsikerkritériumok jelentősége közötti összefüggé
seket mutatja be.

Az 1. táblázatban a technológiai bizonytalanság 
szerint megkülönböztetett projektek sikercéljait és si
kertényezőit foglaljuk össze.

A projektmenedzser szerepe, feladatai

A stratégiai szinten kezelt projektek esetén a projekt
menedzsernek igen bonyolult kapcsolatrendszer köze
pette kell koordinációs feladatait ellátnia11.

A projektmenedzser a megrendelő felé az előírt 
célok és peremfeltételek betartásával tartozik felelős
séggel. A vállalatvezetés számára készített beszámo
lóiban a vállalati stratégiai célokat támogató projekt
eredményekről kell számot adnia. A vállalati szervezet 
irányában való elkötelezettség azt jelenti, hogy a pro
jektcsapat mint ideiglenes szervezeti egység úgy épül 
be a meglévő szervezeti struktúrába, hogy nem veszé
lyezteti az operatív tevékenységek végrehajtásának 
folytonosságát. Végezetül a projektmenedzser a pro
jektcsapat felé a vezetőtől elvárt felelősséggel tartozik 
(5. ábra).

A projekt élén álló projektmenedzser rendkívül sok
oldalú szerepet lát el. Ennek magyarázata nemcsak ab
ban keresendő, hogy a projektek igen összetetté és bo
nyolulttá váltak, hanem elsősorban abban rejlik, hogy 
a projektmenedzsernek egyszemélyi és teljes körű fele
lősséget kell vállalnia a projekt sikeréért. A projektme
nedzser feladatait jellemző szervezet, funkció, sze
mély és interakcióorientált szerepek is bizonyítják, 
hogy a projektfeladatok sikeres végrehajtásáért felelős 
vezetőnek integrált szemléletmódot kell képviselnie  
(6. ábra).

4. ábra
A technológiai bizonytalanság hatása

a projektek
 sikerének elbírálására

Forrás: Shenhar et al. (2001: 718. o.)

Sikercélok

Sikertényezők

Alacsony színvonalú 
technológia

Közepes színvonalú 
technológia

Hightech technológia
Szuper hightech  

technológia

A projektcél teljesítése Legfontosabb Fontos
A határidő és 
költségtúllépés 

elfogadható

A költség és határidő
túllépés valószínű

A fogyasztókra gyakorolt 
hatás

Előírt paraméterű termék Hasznos értékes termék
Jelentős mértékben 
javított állapotok, 

képességek

Ugrásszerű hatékonyság
növekedés

Vállalati siker Kalkulált nyereség
Nyereség, kismértékű 

piacbővülés

Nyereségnövekedés, 
piacbővülés, fogyasztói 

bizalom

Hosszú távon 
piacvezetői pozíció

Felkészülés a jövőre Nincs Új képességek
Új gyártmány, új 

gyártmánycsalád, új 
piacok

Iparági vezető 
szerep, alapvető és új 

technológiák

1. táblázat
Különböző projektek sikercéljai és sikertényezői

Forrás: Shenhar et al. (2001: 719. o.)
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A szervezetorientált szerepek közül a klasszikus 
munkaadói, illetve vezetői feladatokon túl a projekt
menedzser kultúraalakító szerepét kell kihangsúlyozni. 
A projektben való részvétel csapatmunkát követel meg. 
A projekt vezetője a projektcsapat tagjaitól nemcsak a 
szaktudást, szakmai tapasztalatot, a műszakitechnikai 
ismereteket követeli meg, hanem a projektcélok, és 

ezáltal a szervezeti célok elérése érdekében 
az egyéni érdekek háttérbe szorítását is. Az 
igazán hatékony csoportkultúra kialakítása a 
projektmenedzser részéről a csoportproblé
mák iránti érzékenységet, fogékonyságot is 
feltételezi.

Ezek a feltételek azonban a projektme
nedzserektől újabb feladatokat követelnek 
meg. A projekt vezetője a csapat tagjaitól 
csak akkor várhatja el az egyéni érdekek 
háttérbe szorítását, ha megfelelő motivációs 
rendszert dolgoz ki számukra, a személyre 
szóló feladatokat egyezteti a beosztottjaival, 
informálja őket az elvárásokról és a feladatok 
végrehajtása során felmerülő nehézségekről, 
továbbá intenzív szakmai konzultációk ke
retében támogatja szakembereit a felmerült 
nehézségek megoldásában. Ezek jelentik a 
projektmenedzser legfontosabb interakció
orientált szerepeit.

A projektmenedzser személyorientált sze
repei közül a döntéshozói és egyszemélyi fe
lelősségvállalási kérdések stratégiai projek
tek esetén igen hangsúlyosan jelentkeznek. 
Ilyen típusú projekteknél a projekt vezetőjé
nek mikropolitikusi szerepét is ki kell emelni.  
A projektmenedzsernek a projekt sikere ér
dekében kiterjedt szervezeten belüli és kívü
li kapcsolati tőkével kell rendelkeznie. Az 
erőforrások, a költségkeretek elosztásánál, a 
szerződések feltételeinek kidolgozásánál és 
rögzítésénél a meglévő szabályok keretein 
belül erőteljes és intenzív lobbitevékenységet 
kell folytatnia a projekt sikere érdekében.

A funkcióorientált szerepek kapcsán a 
menedzserektől általában elvárt stratégiai 
szerep azt jelenti, hogy helyes projektstra
tégia kialakításával a projekt a szervezeti 
stratégiai célok elérését támogatja. A projekt 
menedzserének mindemellett a klasszikus 
vezetői funkciókat, a tervezési, szervezési, 
irányítási és ellenőrzési feladatokat is el kell 
látnia.

Zárógondolatok

A stratégiai projektek vezetése a projektmenedzserek
től nemcsak a klasszikus projektirányítási feladatokat 
követeli meg. A szervezeti stratégiai célok megvalósu
lásához való közvetlen hozzájárulás lévén a projekten 
kívüli hatások figyelembevételével kell az érintettek 
elvárásainak megfelelni!

5. ábra
A projektmenedzser kapcsolatrendszere

Forrás: Boris (1995: 15. o.)

6. ábra
Projektmenedzser-szerepek

Forrás: Kessler – Winkelhofer (1997: 134. o.)
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