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Komplexitás 
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Érintett területek 

1 Diagnózis  

2 Stratégiamenedzsment 

Projektmenedzsment 

Folyamatmenedzsment 3 
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Kialakítja a szervezet jövőbeli 

működését – fejlesztési projektek 

Menedzsment rendszerek kapcsolata 

Megalapozza a szervezet jövőbeli létét 

 Meghatározza a jövőbeli működést 

 és fejlődési irányban tartja a szervezetet 

Fenntartja a jelenlegi működést, 

értéktermelést – alakítja a szervezet 

jelenbeli működését 
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Szervezeti működésfejlesztés – Szervezetfejlesztés 

    Beckhard nyomán 

3. felülről szervezett törekvés, amely 

4. a szervezet hatékonyságának és 
életképességének növelését célozza  

2. a szervezet egészére kiterjedő, és 

1. Tervszerű, 

5. a szervezeti folyamatokra való tervszerű 
beavatkozás útján, magatartástudmányi 

ismeretek felhasználásával. 
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Alapfeltételek 

• Felső vezetés elkötelezettségének megteremtése 

• Változás okának világos bemutatása 

• Szervezet diagnózisának meghatározása 

• A fejlesztés stratégiai tervének kialakítása 

• A program vezetőjének kijelölése, a fejlesztés megvalósításához 

szükséges erőforrások mozgósítása 
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Ügyfél(elvárás) megértése 

Forrás: http://szorostaxisofor.blog.hu/2012/01/17/egy_projekt_megvalosulasa_magyarorszagon 
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Diagnózis - helyzetfelmérés 

Fejlődési potenciálok beazonosítása, problémák feltárása, szervezeti és 

működési továbblépési irányok bemutatása 

 

• Dokumentumelemzés 

• Kérdőíves felmérés 

• Interjúk  

• Probléma feltáró csoportmunkák 

 

 

Szervezeti működés 

 

Projektirányítás 

 

Stratégia-fókuszáltság 

 

Folyamat-központúság 
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Stratégiamenedzsment alapelvei 

• A stratégia a változásról szól, a stratégia menedzsment egyben változás-

menedzsment 

• A stratégiai és a operatív szint összekapcsolása 

• A stratégia az értékteremtés folyamatát írja le 

• Rövid és hosszú távú gondolkodás kiegyensúlyozása 

• A stratégia holisztikus megközelítést igényel 

• Stratégiai intézkedéseken keresztül valósul meg a stratégia 

• Intézkedések portfoliója adja az irányítás keretrendszerét 
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Stratégiamenedzsment 6 lépéses folyamata 

1. Stratégia 
alkotás 

Küldetés, jövőkép 
Stratégia elemzés 
Stratégia elkészítése 
 

2. Stratégia 
tervezése 

Stratégiatérkép  
Mutatók és célértékek 
Intézkedések 
Forrásallokáció 

3. Szervezet 
összehangolása 

Szervezeti egységek 
Támogató területek 
Munkatársak 

6. Tesztelés és 
adaptáció 

Nyereségességi 
vizsgálatok 
Stratégia korreláció 
 

5. Mérés és 
tanulás 

Stratégia felülvizsgálat 
Operatív felülvizsgálat 4. Működés 

tervezése 
Folyamatfejlesztések 
Értékesítés tervezés 
Erőforrás tervezés 
Költségvetés készítés 
 

Forrás: 2008 Palladium Group, Inc. 
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Működési folyamatok – folyamatirányítási rendszer 

Előkészítés 

Folyamatok  

felmérése, 

modellezése 

Folyamat- 

szabályozás 

Folyamat- 

irányítási 

rendszer 

bevezetése 

Dokumentumelemzés 

Felsőszintű folyamattérkép 

Módszertan 

Képzés 

 

Szabályozottság felmérése 

Értékelés 

Folyamatok modellezése 

 

Folyamatok szabályozása 

Folyamat mutatószámok kidolgozása 

Folyamatleírások kidolgozása 

 

 

Eljárások kidolgozása 

Rendszer bevezetése 

Szervezethez illesztés 

 



Provice © 2012 

Folyamatmenedzsment rendszer kapcsolódása 

Mennyire támogatja az adott szervezeti folyamat  az egyes stratégiai célokat 
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Projektportfólió-menedzsment - Stratégiai és operatív 

szintek összekapcsolása 

Stratégiai 
szint 

Operatív 
szint 

Híd a 
stratégiai 
és az 
operatív  
szint között 

Vízió 

Küldetés 

Szervezeti stratégia és célok  

Magas szintű  

működéstervezés és 

menedzsment 

A folyamatos működés 

menedzsmentje  

(ismétlődő tevékenységek) 

(értéktermelő) 

Jóváhagyott programok és 

projektek menedzsmentje 

(projektszerű tevékenységek) 

(értéktermelő képesség növelő) 

Projektportfólió-tervezés  

és -menedzsment 

Szervezeti erőforrások 

Forrás: Project Management Institute: Projektportfólió-menedzsment Szabvány 
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Projektportfólió-menedzsment 

Stratégiai 

célok 

Projektek 

Mekkora hatással vannak a projektek az 
egyes stratégiai célokra 

Nagyon erős kapcsolat a stratégia és a projektek között, a projekteket a 

stratégiához való hozzájárulásuk alapján lehet minősíteni 

 

A legmagasabb üzleti értéket előállító projektportfólió kialakítása és 

folyamatos karbantartása 

• Prioritási szempont- és kritériumrendszer  

• Project scoring 

• Erőforrás-allokálás szabályai 
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Operatív projektmenedzsment 

1 2 3 

Kezdeményezés 

 Ötletek 

 Igények 

 Projektjavaslat 

4 

Bevezetés 

5 6 

Előkészítés 

 Projekt leírás 

 Megvalósítha-
tóság elemzés 

 Specifikáció 

 Költségterv  

 Ütemterv 

 Projekt Alapító 
Dokumentum 

 Szállítandók 

 Tesztek 

 Átvételi 
dokumentáció 

 Környezet 
felkészítése 

 Képzések 

 Alkalmazásba 
vétel 

 Projekt 
értékelése 

 Projekt záró 
dokumentum 

Kockázatkezelés 

Problémakezelés 

Változáskezelés 
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Folyamatos működés feltételeinek megteremtése 

 

Szervezeti egységek  

• Stratégia iroda 

• Folyamatmenedzsment iroda 

• Projekt iroda 

 

IT támogató eszközök 

• Stratégiai és teljesítménymenedzsment rendszer 

• Folyamatmenedzsment rendszer 

• Projektmenedzsment rendszer 
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Köszönöm  a megtisztelő figyelmet! 

 

 

Sarlósi Tibor 

PROVICE Kft. 

 

 


