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Bemutatkozás

� MKKE, okleveles közgazdász, 1982

� ACCA, Lean Six Sigma

� MNB, nemzetközi pénzügyek, 1982-1989

� Arthur Andersen, audit és tanácsadás, 1989-1993

� Central Europe Trust, stratégiai tanácsadás, 1993-1998

� Tv2 pénzügyi igazgató, 1998-1999

� Egyéni tanácsadó és projektvezető a bank és pénzügyi szolgáltatási 

szektorban, 1999-2007szektorban, 1999-2007

� AAM Vezetési Informatikai Tanácsadó Zrt., tanácsadó, 

projektigazgató, 2007-

2009200920092009----től projektigazgatóként EU finanszírozású nemzetközi től projektigazgatóként EU finanszírozású nemzetközi től projektigazgatóként EU finanszírozású nemzetközi től projektigazgatóként EU finanszírozású nemzetközi 

tanácsadási projekteket vezetek a Nyugattanácsadási projekteket vezetek a Nyugattanácsadási projekteket vezetek a Nyugattanácsadási projekteket vezetek a Nyugat----Balkánon (Horvátország, Balkánon (Horvátország, Balkánon (Horvátország, Balkánon (Horvátország, 

Albánia, Koszovó, Macedónia…)Albánia, Koszovó, Macedónia…)Albánia, Koszovó, Macedónia…)Albánia, Koszovó, Macedónia…)
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Miről szól ez az előadás?

A projektirányítás sajátosságai, a projektigazgatói funkció szerepe és A projektirányítás sajátosságai, a projektigazgatói funkció szerepe és A projektirányítás sajátosságai, a projektigazgatói funkció szerepe és A projektirányítás sajátosságai, a projektigazgatói funkció szerepe és 

problémái uniós finanszírozású nemzetközi tanácsadási projektek problémái uniós finanszírozású nemzetközi tanácsadási projektek problémái uniós finanszírozású nemzetközi tanácsadási projektek problémái uniós finanszírozású nemzetközi tanácsadási projektek 

környezetében az alábbi megközelítésben:környezetében az alábbi megközelítésben:környezetében az alábbi megközelítésben:környezetében az alábbi megközelítésben:

Az EU tanácsadási 

projektek 

működése

Az AAM mint 

nemzetközi projekt-

menedzser 
működése

menedzser 

megközelítése

A projektigazgatói 

szerep és kritikus 

pontjai
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Tanácsadási projektek az EU fejlesztési támogatási rendszerében

EU fejlesztési programok (EuropeAid)

Regionális (európai) fejlesztési programok

Előcsatlakozási (IPA) alapokból 

finanszírozott programok

ssSzerződés alapú projektek

Szolgáltatási (tanácsadási) projektek

Munkadíj-alapú tanácsadási 

projektek

(Fee-based service contracts)



5

Projektműködés a tanácsadó oldaláról

Tenderfolyamat

Előrejelzés Meghirdetés

Jelentkezés 
(intézményi 
kritériumok, 
referenciák, 

konzorcium-alakítás)

Rövidlista

Szakértői csapat 
összeállítás, műszaki 

és pénzügyi 
ajánlattétel

Eredményhirdetés Szerződéskötés

Lebonyolítás

Tényfeltáró 
időszak

Tényfeltáró 
jelentés 

(aktualizált 
munkaprogram 
és projektterv)

1. 
megvalósítási 
időszak (6 hó)

1. féléves 
projekt-

előrehaladási 
jelentés

2. 
megvalósítási 
időszak (6 hó)

2. féléves 
projekt-

előrehaladási 
jelentés

-----
Záró 

projektjelentés

Finanszírozás

Előleg

1. féléves részfizetés 
(az elfogadott féléves 
projekt-előrehaladási 

jelentés és igazolt 
munkaórák alapján)

2. féléves részfizetés 
(az elfogadott féléves 
projekt-előrehaladási 

jelentés és igazolt 
munkaórák alapján)

Végső kifizetés (az 
elfogadott záró 

projektjelentés és 
igazolt munkaórák 

alapján) 
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Az AAM mint nemzetközi projektmenedzser

� Vezető magyarországi tanácsadó cég közel 20 éves múlttal

� Nemzetközi üzletág szisztematikus fejlesztése az elmúlt 5 évben

� Fókusz: donor-finanszírozású projektek vezetése konzorciumvezetőként a 

Nyugat-Balkánon

� Mint nemzetközi projektmenedzser:

� Folyamatosan figyeli a nemzetközi projektlehetőségeket

� Konzorciumot szervez és jelentkezést ad be a vonzónak ítélt pályázatokra

� Rövidlistára kerülés esetén saját erőforrásaiból, nemzetközi szakértői adatbázisa alapján � Rövidlistára kerülés esetén saját erőforrásaiból, nemzetközi szakértői adatbázisa alapján 

és/vagy partnerei közreműködésével szakértői csapatot szervez

� A szakértői csapattal karöltve technikai és pénzügyi ajánlatot készít

� Siker esetén szerződést köt a Szerződő Hatósággal

� A megvalósítás során biztosítja a projekt infrastruktúráját és háttértámogatását

� Folyamatosan irányítja és felügyeli  a szakértői csapat munkáját

� Minőségbiztosítást nyújt

� A konzorcium külső képviselőjeként jár el

� Elvégzi a pénzügyi lebonyolítást
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A projektmegvalósítás keretrendszere
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A működési modell problémái és következményei

A termék/szolgáltatás 

haszonélvezője és a 

termékért/szolgáltatásért 

fizető fél személye szétválik

A projekt fölötti szakmai és 

erőforrás/szerződési kontroll 

szétválik

Az ügyfél gyakran közömbös a projekt céljainak 

megvalósulását illetően és érzéketlen az 

erőforráskorlátokkal szemben

A tanácsadó munkáját szakmailag megítélni képes 

ügyfél „ajándékba kapja” a szolgáltatást, míg a donor 

nem képes szakmailag megítélni, miért fizet

Input kontroll a kötelező  

munkaidő-ráfordítás előírása 

és havi időjelentések 

rendszerén keresztül 

Output kontroll a féléves 

projekt-előrehaladási 

jelentések előzetes ügyféloldali 

jóváhagyásán keresztül

Erős együttes inputErős együttes inputErős együttes inputErős együttes input---- és outputés outputés outputés output----oldali kontrolloldali kontrolloldali kontrolloldali kontroll

A tanácsadóA tanácsadóA tanácsadóA tanácsadó----oldali projektirányítás fókuszpontjaioldali projektirányítás fókuszpontjaioldali projektirányítás fókuszpontjaioldali projektirányítás fókuszpontjai
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A tanácsadói projektszervezet
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A projektigazgatói funkció

Általános 
központi 
projekt-

irányítás; a 

Általános 
központi 
projekt-

irányítás; a 

Infra-
struktúra-
menedzs-

ment

Infra-
struktúra-
menedzs-

ment

Scope
menedzs-

ment

Scope
menedzs-

ment

Határid ő 
menedzs -
ment és 

Határid ő 
menedzs -
ment és 

Pénzügyi 
menedzs -
Pénzügyi 
menedzs -

Kockázat 
menedzs-

ment

Kockázat 
menedzs-

ment

irányítás; a 
tanácsadó 

képviselete; 
teljes projekt-

felelősség

irányítás; a 
tanácsadó 

képviselete; 
teljes projekt-

felelősség

menedzs -
ment és 

minőség-
biztosítás

menedzs -
ment és 

minőség-
biztosítás

Erőforrás-
menedzs-

ment

Erőforrás-
menedzs-

ment

Team-
menedzs-

ment

Team-
menedzs-

ment

Stake-
holder-

menedzs-
ment

Stake-
holder-

menedzs-
ment

Pénzügyi 
menedzs -

ment

Pénzügyi 
menedzs -

ment
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A projektigazgatói szerep kritikus pontjai

???
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A projektirányítás különös követelményei nemzetközi környezetben

� Szilárd projektvezetési módszertani ismeretek

� Kockázatérzékenység

� Erős scope kontroll, a szakmai és üzleti szempontok együttes érvényesítése

� Erős érdekérvényesítési képesség

� Hatékony konfliktuskezelés

� Kulturális nyitottság és erős kommunikációs készség

� Empátia� Empátia

� Jó politikai és pszichológiai érzék

A nemzetközi projektek irányításában szerzett tapasztalatok 
legfőbb tanulsága:

Egy nemzetközi projekt sikere szempontjából a jó polit ikai érzék, 
emberismeret, empátia és kommunikációs készség legal ább annyit 

nyom a latba, mint a projekt tárgyának szakmai ismer ete vagy a 
projektvezetési módszertanokban való jártasság



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

markovits.gabor@aam.hu


