
 

 

A bírálóbizottság értékelése 

 

A bírálat tárgyát képező MTA doktori értekezés témaválasztása összekapcsolja a 

különböző tudományos elméleteket a gyakorlati tapasztalatokkal. Ez a megközelítésmód, 

konkrét példákkal alátámasztva, segítséget nyújthat napjaink vezetőinek a szervezetek 

viselkedésének projektkörnyezetben való értelmezéséhez. A munka jól strukturált és 

áttekinthető. A Jelölt az értekezésében két célkitűzést fogalmaz meg:  

• Elméleti oldalról megalapozott értékelési modell kidolgozása, mely megfelelő 

alapot szolgáltat a szervezeti szintű projektvezetés értékelésére.  

• Döntéstámogatási rendszer kidolgozása, mely segítségével kiválasztható a 

projekthez illeszkedő megfelelő vezetési eszköz. 

Az értekezés témáját a Szerző deduktív módon, több tartalmi részre bontva tárgyalja. A 

munka logikai íve ezek alapján a projektmenedzsment megváltozott szerepének általános 

jellemzéséből kiindulva tárgyalja a projektsiker fogalmát, mely jelzi a Szerző több 

évtizedes munkáját a választott területen.  

Új eredményként értelmezhető, hogy a Jelölt széleskörű szakirodalmi kutatással 

bizonyította, miszerint a projektvezetés felkészültségét támogató eszközöket szituatív 

módon célszerű alkalmazni.  

További eredményként vehető figyelembe, hogy a szervezetek projekt/program vezetési 

felkészültségének értékelését 3 szinten, az egyedi projektek, a projektprogramok, illetve a 

szervezeti projekt portfolió egészének vezetési szintjén, komplex módon érdemes 

vizsgálni. 

A munka 3. fejezetében tárgyalt, a szervezetek projektmenedzsment képességének 

vizsgálatára kidolgozott keretrendszer új tudományos eredmény, melyet a Szerző elhatárol 

a nemzetközi szakirodalomban ismertetett többi modelltől.  

A Bizottság további új eredménynek tekinti, hogy a projektprofilok alapján legjobbnak vélt 

projektmenedzsment eszközök szisztematikusan, tudományos alapon határozhatók meg. 

A tudományos vita ugyanakkor rávilágított a témában használt magyar terminológia 

tisztázásának szükségességére.  

A bizottság javasolja megfontolás tárgyává tenni a 3. fejezetében bemutatott háromlépcsős 

komplex értékelő modell projektprogram szinten történő vizsgálatát.  

A projektmenedzsment eszközök kiválasztására vonatkozó módszerrel kapcsolatosan 

felmerült kvantitatív eszköz alkalmazásának szükségessége, mely számszerűsíti a vevő 

elégedettséget és a gazdasági eredményt is. 

A projektmenedzsment módszerek korszerű információs technológiákkal történő 

támogatása alapvető igénnyel bír a modernkori menedzsment területén, így 

továbbfejlesztésként felvetendő elemezni, hogy a projektteljesítés stratégiai eszközeinek 

alkalmazását milyen módon lehet IKT eszközökkel támogatni.  

 

Összességében, a Bizottság megállapította, hogy a Jelölt hatást gyakorolt a 

projektmenedzsment nemzetközi szakirodalmának fejlődésére, valamint a hazai 

tématerület vezető kutatójává és oktatójává vált, arra pozitív hatást gyakorolt. A leírtakat 

mérlegelve, a Bírálóbizottság döntése alapján Görög Mihály értekezése eleget tesz a 

közgazdaságtudományi akadémiai doktori követelményeknek és javasolja a Jelöltnek az 

MTA doktori cím odaítélését. 

 

 


