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Válasz a bírálatokra  

„A szervezetek projektvezetési felkészültségének értékelése és fejlesztésének lehetősége” 

címen benyújtott MTA Doktori értekezésemre érkezett bírálatok alapján  

 

Mindenekelőtt ezúton is köszönöm mindhárom bírálómnak az alapos értékelő munkát, amelyek 

egyrészt az egyes érintett kérdéskörök újbóli átgondolására késztettek, másrészt pedig értékes 

felvetéseket adtak további kutatásokhoz. Minthogy a bírálatokban foglalt észrevételek kevés 

lehetőséget adnak a tartalmi értelemben összevont válaszadásra, így az alábbiakban a bírálói 

észrevételekre és felvetésekre egyenként igyekszem választ adni. A bírálók szó szerint idézett 

megjegyzéseit a jobb elkülöníthetőség érdekében dőlt betűvel jelölöm.  

 

Dobos Professzor Úr bírálatában nem fogalmaz meg kritikai észrevételeket, miközben 

kiemeli, hogy a „harmadik fejezet tekinthető az értekezés egyik új és legfőbb eredményének” 

Egyben felveti az értekezés ebben a fejezetében bemutatott új értékelő modell nemzetközi 

fórumon történő publikálásának kérdését. Örömmel számolok be itt arról, hogy ez a modell (a 

szervezetek projektvezetési felkészültségének értékelésére kialakított alapmodellek) az 

értekezésben is bemutatott kiindulópontokra alapozott módon publikálásra került (a 

fokozatszerzési eljárás megindítását követően) az International Journal of Project Management 

(Q1) 2016, 34-es számában (pp 1658-1669) A broader approach to organisational project 

management maturity assessment címmel.  

 

Koltai Professzor Úr észrevételeire a bírálatában alkalmazott struktúra alapján igyekszem 

válaszolni az alábbiak szerint.  

„2. Részletes megjegyzések”  

„2.1. Az alkalmazott terminológiával kapcsolatos észrevétel”  

Ennek a kritikai észrevételnek a középpontjában az a körülmény áll, hogy „az értekezésben 

következetesen az angol project management kifejezés magyar megfelelőjeként a projektvezetés 

kifejezést használja. E szóhasználatot nagyon zavarónak és kifogásolhatónak tartom.” Koltai 

Professzor Úr kitér arra a bírálatában, hogy az angol nyelvű szakirodalomban tartalmi 

értelemben is jól elkülönül egymástól a „management”és a „leadership” fogalma, noha egyes 

szerzők szerint a „leadership” mint a szervezet tagjainak befolyásolására, mozgósítására 

irányuló vezetői tevékenység a „management” része, miközben más szerzők szerint az egy 

különálló fogalom. A két fogalom különbözőségét illetően teljes mértékben egyetértek a 

bírálóval, különösen akkor, amikor ezeket a fogalmakat egy állandó szervezet (pl. egy vállalat) 

egészére vonatkoztatva használjuk. Ugyanakkor egy projekt mint ideiglenes szervezet 

vonatkozásában a szakterület angol nyelvű szakirodalma nem tesz ilyen elhatárolást. Így a 

„leadership” mint kifejezés szinte kizárólag akkor fordul elő, amikor a projekt vezetőjének 

(project manager) a vezetési stílusát (leadership style) taglalja a szerző (pl. Müller és Turner, 

2007; Turner és Müller, 2005). A két fogalom szoros együttállása már a szakterület 

hagyományos felfogásán (a projekt mint egyedi komplex feladat) alapuló szakirodalomban is 

megfigyelhető (pl. Lock, 1968; Papp, 1995), amit azzal magyaráznak a szerzők, hogy egy ilyen 

feladat teljesítésében többire korábbi együttműködési tapasztalattal nem rendelkező 

munkatársaknak kell együtt dolgozni egy adott cél elérése érdekében. Ezt az együttállást tovább 
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erősített a projekt fogalmi bővülésének kialakulása az elmúlt évszázad ’90-venes éveiben. Így 

a projekt fogalmi meghatározása mára egyidejűleg foglalja magában mindazt, miszerint egy 

projekt nemcsak egy egyedi feladat, hanem egyben a stratégiai célokban foglalt változás 

megvalósításának eszköze (Cleland, 1990) és egy ideiglenes szervezet is (Lundin és Söderholm, 

1995). Ennek megfelelően a szakirodalomban is kiemelten hangsúlyozottá vált, hogy egy 

projekt vezetőjének feladatai egyidejűleg – mintegy elválaszthatatlanul – magukba foglalják a 

feladat tervezési, szervezési és irányítási feladatait, valamint a projektcsoport befolyásolási és 

mozgósítási feladatait is. Az értekezés 1. fejezetében, különösen annak 1.1 alfejezetében, ebben 

az összetett értelemben került kifejtésre a projektvezetés fogalmának tartalma, noha itt nem 

került sor egy definíciószerűn is tömörített megfogalmazásra. Így az értekezésben az általam 

használt projektvezetés kifejezés – összhangban a szakterület nemzetközi szakirodalmával – 

magában foglalja mind a „management”, mind pedig a „leadership” kérdéskörének vonatkozó 

területeit, ahogy erre a bíráló is tesz utalást a bírálatában.  

Itt szeretném ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy régóta törekszem a szakterület magyar 

nyelvű terminológiájának kialakítására és meghonosítására. A magyar nyelvben nincs 

lehetőség megkülönböztetni a vezető „management” vonatkozású és „leadership”vonatkozású 

feladatait. Meggyőződésem szerint a „vezetés” szavunk – legalábbis projektkörnyezetben – az 

előbbiek szerinti összetett értelmezésben pontosan ki tudja fejezni mindazt, amit az angol 

„management” és a „leadership” együttesen jelent. Meggyőződésem, hogy ilyen tartalommal 

értelmezve a projektvezetés szóhasználatot, az nem okoz zavart az értekezés értelmezésében. 

Talán nem véletlen az sem, hogy az üzleti és menedzsment tudományok hazai vezető 

szakfolyóiratát is „Vezetéstudomány”néven ismerjük.  

A Total Quality Management magyar fordítására (teljes körű minőségkezelés) vonatkozó 

észrevételt elfogadom, a bírálatban hivatkozott Veress Professzor nálam sokkal szakavatottabb 

a minőségügy kérdéskörében. Ez a kifejezés mindössze egyszer fordul elő az értekezésben, ott 

sem minőség-szakmai kontextusban, csak mintegy utalva arra, hogy a TQM adott ötletet a 

szervezetek projektvezetési felkészültsége kérdéskörének előtérbe kerüléséhez.  

 

„2.2. Kvantitatív eszközök”  

Ezek a bírálói észrevételek az eszközök illesztésére vonatkozó módszer megalapozottságát és 

esetleges szubjektív jellegét érintik.  

1. Koltai Professzor Úr egyik idevonatkozó észrevétele szerint a projekt-kontextus 

jellemzőinek ordinális skálán történő értékelése nem tesz lehetővé egyértelmű értékelést. 

Kétségtelen, hogy az ordinális skálán történő értékelés során a skálaértékek megállapítása 

szubjektív vonatkozásokat is magában hordozhat, hiszen azok kialakítása függhet az ebben 

közreműködő szakértői csoport egyes résztvevőinek szakmai felkészültségétől és 

tapasztalati tudásától is. Az ordinális skálára jellemző sajátosság azonban, hogy a 

skálaértékek egyértelmű sorrendet alkotnak, így nyilvánvaló, hogy közülük melyik nagyobb 

vagy kisebb, noha nem állapítható meg pontosan, hogy mekkora a közöttük lévő különbség 

(Boncz, 2015). Ugyanakkor ezek a jellemzők a természetüknél fogva sem az objektivitást 

növelő intervallum-skálán, sem pedig arányskálán nem értékelhetőek. Elengedhetetlenül 

fontos ezért, hogy a skálaértékek megfelelően felkészült szakértői csoport 

közreműködésével kerüljenek meghatározásra (Jobson, 1992). Ezzel együtt az egyes 

skálaértékek tartalmát is előzetesen meg kell fogalmazni, azaz definiálni kell azokat az 

alkalmazók számára. Meggyőződésem szerint az ilyen módon kialakított ordinális skála 

megfelelően tudja értékelni a projekt-kontextus egyes jellemzőinek megnyilvánulási 

mértékét a különböző projektszituációkban.  
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Az illesztési módszer tesztelése során alkalmazott workshopok résztvevői számára az egyes 

skálaértékekhez tartozó tartalmi megfogalmazások átadásra és közös értelmezésre kerültek, 

aminek során a résztvevőknek lehetőségük volt pontosításokat is kezdeményezni a 

megfogalmazásokat illetően. Ezek a leírások nem kerültek be az értekezés szövegébe, abból 

a megfontolásból, hogy ennek révén ne váljon kézikönyvszerűvé maga az értekezés. 

Példaként az alábbiakban pótolom „a kockázati tényezők rangsorolása iránti igény” (8.1 

ábra) elnevezésű jellemzőhöz tartozó skálaérték-leírást:  

1: Egyáltalán nem jelenik meg erre vonatkozó igény a szervezetben.  

2: Felmerül, de nem kap megerősítést az erre vonatkozó igény a szervezetben.  

3: Másodlagos elvárásként jelenik meg az erre vonatkozó igény a szervezetben.  

4: Kiemelkedő elvárásként jelenik meg az erre vonatkozó igény a szervezetben.  

5: Kizárólag csak erre vonatkozó igény jelenik meg a szervezetben.  

 

2. Az ebben a pontban leírt kritikai észrevételek úgy vélem félreértésen alapulnak, aminek 

egyaránt oka lehet az értekezésben szűkre szabott idevonatkozó magyarázat, vagy a nem 

kellően precíz fogalmazás. A hét konklúzió – amelyek a 8.1 ábrában foglalt sajátosságok 

(és természetesen a vonatkozó projektvezetési eszközök sajátosságai) alapján kerültek 

megfogalmazásra – mindegyike kizárja a kvalitatív kockázatelemzés adott 

projektszituációban való célravezető alkalmazását. (Az adott projektszituáció szerint a 

kockázatelemzés közvetlen célja a pénzügyi életképesség kockázati szempontú értékelése, 

ami a kockázati összhatás megismerését tételezi fel, ahogy ez az eset ismertető leírása során 

is említésre került az értekezésben. – 8. fejezet 8.1 alfejezete) Másként fogalmazva, 

mindegyik konklúzió kvantitatív kockázatelemzési eszköz alkalmazását indokolja, de 

közülük öt konklúzió alapján nem dönthető el, hogy ez a kvantitatív eszköz az 

érzékenységvizsgálat legyen-e vagy a valószínűségi elemzés. Közülük mindkettő 

kvantitatív kockázatelemzést tesz lehetővé, noha nem azonos sajátosságokkal bírnak (6. 

fejezet 6.4 alfejezetének 6.4.2 pontja), így nem azonos módon illeszkednek az adott 

projektszituációra jellemző projekt-kontextus sajátosságaihoz. Ezért nem közömbös, hogy 

közülük melyik kerüljön alkalmazásra. Két konklúzió viszont (a 3-as és az 5-ös) nem csak 

annyit mond, hogy kvantitatív kockázatelemzési eszköz alkalmazására van szükség, hanem 

a kiindulási pontjukként szolgáló jellemző skálaértékek alapján azt is egyértelművé teszik, 

hogy ez a kvantitatív kockázatelemzési eszköz célszerűen a valószínűségi elemzés. Tehát 

nem arról van szó, ahogy a bírálat fogalmaz, hogy „Ha 5 nem indokolja, de 2 indokolja, 

akkor a valószínűségi elemzés indokolt?” Vagyis, ez az öt konklúzió egyáltalán nem zárja 

ki a valószínűségi elemzést, csak azokra támaszkodva még nem eldönthető, hogy a 

sajátosságaik alapján a két kvantitatív kockázatelemzési eszköz közül melyik kvantitatív 

kockázatelemzési eszköz illeszkedik leginkább a kockázatelemzési profilban foglalt 

sajátosságokhoz. Mindezeket figyelembe véve került megfogalmazásra az, hogy az adott 

projekt-kontextusban a leginkább megfelelő (a leginkább illeszkedő) kockázatelemzési 

eszköz a valószínűségi elemzés. Ebben a projektszituációban azért nem megfelelő 

(illeszkedő) az érzékenységi vizsgálat alkalmazása, mert a projektszituációról adott leírással 

(8. fejezet 8.1.1 pontja) összhangban lévő 8.1 ábra egyértelműen mutatja, hogy a kockázati 

tényezők rangsorolása csak másodlagos igényként jelenik meg (3-as skálaérték), miközben 

a kockázatelemzés célja egyértelműen a kockázati összhatás feltárása (5-ös skálaérték). Az 

érzékenységi vizsgálat azonban csak a kockázati tényezők egyenkénti hatását (függetlenül 

a többitől) képes jelezni és így lehetővé tenni azok rangsorolását, de nem tudja megmutatni 
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az összes kockázati tényező együttes hatását. Ez utóbbit csak a valószínűségi elemzés tudja 

biztosítani.  

Koltai Professzor Úr idevonatkozó bírálatát összegezve megállapítja, hogy „A javasolt módszer 

tehát bár logikus és eredményre vezet, csak egy kielégítő megoldást ad. Sok számba jöhető 

lehetőség kimarad a vizsgálatból.” Ezzel a bírálói megállapítással vitatkozni szeretnék. Az 

értekezés 6. fejezetének 6.4 alfejezete bemutatja azokat az egyedi-projektben alkalmazható 

eszközöket, amelyek közül választani (illeszteni) lehet a vonatkozó projektfeladatok kapcsán 

egy-egy adott projektszituációban. Az egyes projektszituációkban az aktuális projekt-kontextus 

sajátosságainak megnyilvánulási mértékét kifejező skálaértékek az aktuális projektvezetési 

feladathoz szóba jöhető projektvezetési eszközök valamelyikét előtérbe helyezik, miközben 

mások célszerű alkalmazhatóságát háttérbe szorítják. A projekt-kontextus sajátosságai 

projektszituációról projektszituációra változhatnak, aminek következtében változik egy-egy 

projektvezetési eszköz illeszkedésének esélye is. Az illesztési folyamatból ab ovo egyik eszköz 

sincs kizárva, vagyis nem marad ki a vizsgálatból egyetlen eszköz illesztési lehetősége sem, 

csak az egyes eszközök illeszkedési esélye változik projektszituációról projektszituációra. 

Éppen ezért nem tartom indokoltnak a projekt-kontextus kapcsán figyelembe vett „tényezők 

fontossága közötti különbség mértéke”kérdését, legalábbis az abszolút értelemben vett 

fontossági különbséget illetően: A relatív fontosságuk azonban – amely alapján kizárják, vagy 

éppen előtérbe helyezik egy-egy projektvezetési eszköz alkalmazását (illeszkedését) – 

megnyilvánul az aktuális skálaértékük alapján. Így például az értekezésben egy másik 

projektszituáció alapján, ahol egy információs rendszer-projekt kapcsán került sor ugyancsak a 

célravezető kockázatelemzési eszköz kiválasztására (illesztésére), az aktuális projekt-kontextus 

jellemzőinek skálaértéke alapján az érzékenységi vizsgálat bizonyult a leginkább megfelelőnek 

(160. oldal).  

A projektvezetési eszközök illesztésére vonatkozó döntési probléma nem hasonlítható a 

befektetési lehetőségek rangsorolásához vagy egy adott stratégiai cél eléréséhez szóba jöhető 

projektötletek rangsorolásához (amikor nem pontosan ismert sajátosságokkal bíró lehetőségek 

közül választunk majd), amelyek esetében így indokolt és célszerű információval bírni a 

legjobbnak tűnő lehetőség mellett a második, a harmadik stb. legjobb lehetőségről is. A 

projektvezetési eszközök illesztésekor azonban egy adott projektszituációban egy adott és 

ismert sajátosságokkal rendelkező eszközkészletből – amelybe az adott projektvezetési 

feladathoz szóba-jöhető minden eszköz beletartozik – a legjobban illeszkedő egyet keressük. 

Minden más lehetséges megoldás nem célravezető, mert a sajátosságai alapján nem 

megfelelően illeszkedik az adott projekt-kontextus sajátosságaihoz. A projekt-kontextus 

jellemzőinek skálaértékei alapján természetesen azonosítható a másodikként vagy a 

harmadikként leginkább illeszkedő eszközt is, és lehet használni a nem megfelelően illeszkedő 

eszközt is, noha ezzel csökken a projektsiker esélye. Éppen ezért az értekezésben javasolt 

módszer fókuszában a leginkább illeszkedő eszköz azonosítása áll, nem pedig az eszközök 

alkalmazhatóságának (illeszkedésének) rangsorolása.  

Azzal a bírálói megjegyzéssel azonban teljes mértékben egyetértek, hogy egy „komolyabb 

matematikai apparátust”alkalmazó illesztési módszer „érzékenyebb” megoldás kialakítását 

eredményezné. Ez lehet számomra egy további kutatási feladat, azonban ebben az értekezésben 

az elsődleges célom a deduktív logika célravezető alkalmazásának a bemutatása volt. Ehhez 

pedig, úgy gondolom, megfelelő keretet biztosított a választott megoldás.  
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„2.3. Informatikai vonatkozások”  

„A projektmenedzsment tevékenységet sokoldalúan támogatni tudó szoftvereket elterjedten 

alkalmazzák a gyakorlatban. Így a szervezetek projektmenedzsment felkészültségének 

vizsgálata nem kerülheti el a projektmenedzsment korszerű informatikai eszközeinek 

alkalmazási képességét sem.” Mára mintegy 200-ra tehető azon szoftvercsomagok száma, 

amelyek támogatást képesek nyújtani ehhez a tevékenységhez, noha csak néhányra tehető 

azonban azoknak a száma, amelyek ennek a piacnak a közel 2/3-át lefedik. Ezekre a 

szoftverekre jellemző, hogy lényegében csak a projektvezetés kvantitatív eszköztárának 

(teljesítési tervek, kockázatelemzés, kontroll) használatában képesek jelentős támogatást 

biztosítani a szakemberek számára. Az általánosan elfogadott nézet szerint ezeknek a 

szoftvereknek a használatával jelentős mértékben csökkenthető az úgynevezett élőmunka-

ráfordítás, azonban igénylik a képzett szakember közreműködését. Vagyis ma még ezek a 

szoftverek sok vonatkozásban egyfajta mennyiségi helyettesítést tesznek lehetővé, miközben 

jelentősen növelni képesek a projektvezetési eszközök használatának minőségét is. Ebből 

adódóan a ma jellemző szakirodalmi felfogás szerint a szoftverre elsősorban mint nagyon 

hasznos szerszámra tekintenek, ami nagyon sok vonatkozásban megkönnyíti a szakemberek 

munkáját, de nem helyettesíti a szakértelmet. Éppen ezért még a mostani szakirodalmak (pl. 

Brooks et al., 2014; Mullaly, 2014; Pasian, 2014) sem tartják indokoltnak a szervezeti 

képességek megítélésében ezt a körülményt figyelembe venni. Nem kétséges azonban 

számomra, hogy belátható időn belül olyan ugrás/paradigmaváltás következik be az 

információtechnológia terén, ami indokolttá teszi azt, hogy az előbb említettekhez képest 

teljesen más fogalmakat alkossunk a szervezetek informatikai képességéről. Így, egyetértve az 

erre vonatkozó bírálói megjegyzéssel, meggyőződésem, hogy előbb-utóbb a szervezetek 

információtechnológiai képessége értékelési szemponttá válik a szervezetek projektvezetési 

felkészültségének értékelésében.  

 

„2.4. A legjobb gyakorlat elvének kritikája”  

„A legjobb gyakorlat elvével kapcsolatban én enyhébb kritikával élnék.” Teljesen egyetértek 

ezzel a bírálói megjegyzéssel, az általam alkalmazott sommásan negatív megfogalmazás nem 

kellően árnyalja a valós helyzetet. Ahogy Koltai professzor Úr írja, a legjobb gyakorlatok 

módszere „nem ad bizonyíthatóan optimális megoldást, de hasonló problémák esetén 

sikeresnek bizonyulhat. Ennél többre a jellemzően egyedi problémák megoldásával foglalkozó 

projektmenedzsmentben sem törekedhetünk, legfeljebb a legjobb gyakorlatok keresésekor 

alkalmazhatunk megalapozottabb módszereket.” A tapasztalat ugyanakkor sokszor azt mutatja, 

hogy nem kellően megalapozott a legjobb gyakorlatok átvétele, vagyis egy valahol sikeres 

megoldás úgy kerül átvételre, hogy közben figyelmen kívül marad az a kontextus, amelynek 

keretei között az átvételre kerülő megoldás sikeresen működött. Ha ez a kontextus, valamint a 

befogadó kontextus sajátosságai is értékelésre kerülnének, akkor máris nagy lépés történne az 

alkalmazás sikerének (illesztésének) irányába. A legjobb gyakorlatnak az ilyen értékelésen 

alapuló átvétele azonban nagyon sokszor elmarad.  

„3. A tézisek értékelése”  

Koltai Professzor Úr bírálatában felveti a hipotézisek hiányát, mint szokatlan körülményt. 

Értekezésemben hipotézisek helyett úgynevezett propozíciókat fogalmaztam meg, amire a 

következő megfontolás vezetett. Az Intenational Journal of Project Management szakfolyóirat, 
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amelyhez mind szerzőként, mind pedig bírálóként szorosan kapcsolódom, azt a felfogást követi 

– lényegében az IRNOP (International Research Network on Organizing by Projects) 

ajánlásának hatására, miszerint nyilvánvaló módon legyen megkülönböztethető az induktív 

kutatási stratégián és az deduktív kutatási stratégán alapuló tudományos mű. Induktív kutatási 

stratégiának tekintik azt, amikor szakirodalmi alapozással olyan állítás kerül megfogalmazásra, 

ami empirikus úton igazolható vagy elvethető. Az így megfogalmazott állítás megnevezésére 

ajánlják a hipotézis szó használatát. Ezzel szemben a deduktív kutatási stratégia már elfogadott 

koncepciókra és elvekre (elméletekre) épülve fogalmaz meg állítást és logikai úton jut el új 

tudományos eredmény megfogalmazásához, ami tesztelhető. Az így megfogalmazásra kerülő 

állítás megnevezésére angolul az „assumption” vagy „proposition” szavakat ajánlják. Mindkét 

szó, hasonlóan a hipotézishez, latin eredetű (assumptio, illetve propositio) és ugyancsak 

hasonlóan a hipotézishez állítást, feltevést jelent a tudományos nyelvben. Logikusnak találva 

és a nemzetközi publikációimban is követve ezt a közelítésmódot, az értekezésemben is ezt a 

megoldást alkalmaztam. Így, minthogy az esetemben deduktív kutatási stratégiáról van szó, a 

hipotézisek helyett a magyar nyelvi környezetben jobban megszokott propozíció megnevezés 

került alkalmazásra az értekezésben. 

Ezek a propozíciók megfogalmazásra kerültek a disszertáció Bevezető fejezetében, az elért 

eredmények tesztelését a 4. és a 8. fejezet mutatja be, a propozíciókban foglalt állítások 

értékelését pedig az értekezés Összegzés fejezete tartalmazza. Ugyanezek megtalálhatóak 

tézisfüzetben is, noha vastag betűvel kevésbé kiemelt módon, mint az értekezésben.  

 

Poór Professzor Úr bírálatának 4. pontjában („Kritikai megjegyzések”) számozott pontokba 

rendezve fogalmazta meg kritikai megjegyzéseit, így azokra ennek megfelelően igyekszem 

válaszolni.  

1. A bíráló célszerűnek tartotta volna az értékelő modellt egy olyan esetpéldán tesztelni, ahol 

az egyedi-projekt szint és a szervezeti szint mellett a programszintű felkészültség is 

értékelhető.  

Teljes mértékben egyetértek ezzel a megjegyzéssel, magam is ezt a célt tűztem ki a 

tesztelést illetően. Ahogy az értekezés 4. fejezetében is megfogalmazást nyert, a megfelelő 

vállalat megtalálásában alapvető szempont volt, hogy az folyamatosan nagyszámú projekt 

kezdeményezésével és teljesítésével foglalkozzon stratégiai céljai elérése érdekében, 

valamint az, hogy ezek a projektek a tartalmukat illetően meglehetősen heterogének 

legyenek, továbbá, hogy a vállalat tudatosan – felsővezetői döntés alapján – alkalmazza a 

tágabb értelemben vett projektvezetési terület eszköztárát. Sajnálatos módon nem sikerült 

olyan szervezetnél fogadókészséget biztosítanom, ahol – az előbbi körülmények megléte 

mellett – a projektvezetési felkészültség értékelésére javasolt megoldás mindhárom 

felkészültségi szint szerint tesztelhető. Úgy vélem azonban, hogy a rendelkezésre álló 

szintek szerinti sikeres tesztelés mintegy megelőlegezheti a második szint 

(projektprogramok szintje) szerinti tesztelés várható sikerességét is.  

 

2. Poór Professzor Úr célszerűnek tartotta volna részletesebben bemutatni azokat 

workshopokat, amelyek keretében sor került a szervezetek projektvezetési 

felkészültségének értékelésére javasolt megoldás tesztelésére.  

Valóban, az értekezésben adott leírásban dominál a tesztelés szervezeti környezetének a 

bemutatása és viszonylag kisebb figyelmet kap maga a workshop mint tesztelési módszer, 
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amelyet röviden az alábbiak szerint foglalok össze. A tesztelés folyamatában két workshop 

került megszervezésre és lebonyolításra. Az első workshop, amelyik közel öt óra 

időtartamot vett igénybe, a következő célokat valósította meg:  

 a vállalatnál a résztvevők által tapasztalt, a projektvezetési tevékenységet érintő 

problématerületek megfogalmazása,  

 a tesztelés céljának ismertetése a vállalati résztvevők számára,  

 az értékelés kritériumrendszerének ismertetése a vállalati résztvevők számára,  

 a kritériumrendszer értékelő-skáláihoz tartozó tartalmi leírások egységes 

értelmezésének kialakítása,  

 a vállalati résztvevők egyenkénti értékelésének elkészítése az előkészített értékelő 

lapokon.  

 az egyenkénti értékelési eredmények alapján konszenzus kialakítása a végleges 

értékelésre vonatkozóan.  

Ezt követte – a két worshop közötti időszakban – az értékelés eredményeit feltáró pókháló 

modell összeállítása, amelyet magam készítettem el. Az értékelés értékelési szempontok 

szerinti eredményei az első workshop során az egyes értékelési szempontokhoz tartozó 

kritériumok szerint a résztvevők által konszenzuson alapuló döntés eredményeként 

létrejövő skálaértékek átlagértéke alapján alakultak ki (84. oldal, 4.1 ábra). 

A második workshop, amelyre az elsőt követő két hét eltelte után került sor, mintegy három 

órás időtartamot igényelt. Célja szerint ez a workshop nem fogalmazott meg minősítést a 

pókháló modellben foglalt értékelési eredmények alapján a vállalat megmutatkozó 

projektvezetési felkészültségi szintjére vonatkozóan, hanem elsősorban a modell 

használhatóságának értékelésére fókuszált. Ennek megfelelően egy moderált vita keretében 

a következő kérdésekre kereste a választ:  

 Milyen gyakorlati relevanciája van a szakirodalomból levezetett értékelési 

szempontoknak?  

 Milyen mértékben mérik megbízhatóan az egyes értékelési szempontokhoz tartozó 

értékelő kritériumok a felkészültségi szintet?  

A kérdésekre kialakítandó válasz során a résztvevők az értékelő modellben 

megfogalmazott értékelési szempontokat, valamint az egyes értékelési szempontokhoz 

tartozó értékelési kritériumokat ütköztették az első workshop során az általuk a 

vállalatnál azonosított projektvezetést érintő problématerületekkel. Ezt követően a 

résztvevők egy 10-es intervallum-skálán értékelték azt, hogy összességében milyen 

mértékben tartják megbízhatónak az értékelő modell alapján kialakult, a vállalati 

felkészültségi szintre vonatkozó eredményeket. A résztvevők egyetértési szintje 

egyszerű statisztikai módszerekkel került számszerűsítésre.  
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3. A bírálatban hiányolt projektszervezeti formák szemléltetését a következő két, a 

szakirodalomban a tipikusnak nevezett projektszervezeti formák csoportjába tartozó 

projektszervezeti megoldás ábráival pótolom.  

 

Az alábbi ábra a lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezeti forma tipikus 

kapcsolatrendszerét szemlélteti.  
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A következő ábra pedig a projektre orientált projektszervezeti forma tipikus 

kapcsolatrendszerét szemlélteti.  
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4. Ebben a felvetésében Poór Professzor Úr egy nagyon nagy ívű feladatot fogalmazott meg a 

számomra, de úgy gondolom, hogy ez inkább egy jövőben megvalósítandó cél lehet. 

Megítélésem szerint az értekezésben érintett projektvezetési eszközök 

alkalmazása/illesztése számítógépes és digitális eszközökkel való támogatásának kérdése 

túlnőtt volna a jelen értekezés keretein. Értekezésem elsődleges célja a deduktív 

gondolkodásmód keretrendszere projektvezetésben való célravezető alkalmazásának a 

bemutatása volt.  
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