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BALATONFÜRED 

Napirendi pontok: 

Megvitatott témák, következtetések, eredmények: 

Téma 1.: A PLM 2017-ben magánszemélyek körében végzett kutatás eredményeinek 

ismertetése, megvitatása, az előkészítés és tervezés tekintetében 

Megbeszéltek összefoglalása: 
• Az előkészítés fázisainak kiemelt szerepe 
• A vizualitás jelentősége, a láthatóvá tett feladatok ereje 
• A projektmenedzsment módszertanának ismerete és a magánéleti tervezés 

közötti összefüggések 
• A hatékonyan elkészített írott tervek kellékei a határidők és az értékelhető 

mérőszámok 

Következtetések: 
• A pro jek tmenedzsment módszer tana egy é le tszemlé le t , mely a 

mindennapjainkban is kiválóan hasznosítható, tehát mindennapi használatra is 

készíthetünk írásbeli terveket határidőkkel és konkrét feladatokkal. 
• Az ember általában önmagának vagy családtagjainak, esetleg munkatársainak 

írhat terveket, projekteket. Akik jól ismerik a projektmenedzsment elveit és 

Ssz. Előadó / felelős Téma

1. Lakatosné Szuhai 
Györgyi 

A PLM 2017-ben magánszemélyek körében végzett 
kutatás eredményeinek ismertetése, megvitatása

2. Lakatosné Szuhai 
Györgyi

A partnerszervezetekkel végzett közös kutatás 
alapját képző kérdőíves lekérdezés részleteinek 
megvitatása
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módszereit, megközelítően 60%-ban készítenek önmaguknak írott terveket, a 

családtagoknak készülő írott tervek jóval ritkábbak, mint a saját célra 

összeállítottak, ugyanakkor a családtagoknak írott tervek vagy projektek is szoros 

összefüggést mutatnak a PM ismeret szintjével. 
• Akik írott terveket készítenek maguknak, az esetek jelentős hányadában konkrét, 

ellenőrizhető és értékelhető mérőszámokkal látják el az önmaguk számára írott 

terveiket. 
• Az ellenőrzés és a folyamatok nyomon követése valamelyest kisebb mértékben 

jellemzi hétköznapjaink menedzselését, mint a tervszámok használata, 

ugyanakkor ebben az esetben is megfigyelhető, hogy a határidők 

nyomonkövetése és a tervkészítés változók között szignifikáns kapcsolat van. 

Teendők: 

Téma 2.: A partnerszervezetekkel végzett közös kutatás alapját képző kérdőíves 

lekérdezés részleteinek megvitatása 

Megbeszéltek összefoglalása: 
• A reprezentativitást biztosító célcsoportok pontos meghatározása  
• A kitöltött kérdőívek kiértékelhető formába történő rendezése, adatbázis 

létrehozása 

Következtetések: 

• A kutatás reprezentativitásának biztosítása rendkívüli körültekintést igénylő, 

összetett feladat, több országban végzett kutatás esetén ennek esélye igen 

Feladatok kijelölése – téma 1 Felelős 

hozzárendelése

határidő

• További kutatási tervek készítése az 

érintett területen.

Adott 

partnerszervezetek 

1-1 képviselője

2018.10.31.

• A hazai kutatás alapját képző kérdőív 

i m p l e m e n t á l á s a a 

pa r tne rsze rveze tekke l közösen 

végzendő kérdőíves kutatásba

Dr. Madarász Imre 

szakértő 

2018.08.20.
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csekély, ezért az elsődleges cél, hogy a válaszadók között legyenek a 

projektmenedzsmentben bizonyos jártasságot szerzett emberek; gyakorlott 

pályázatírók, projektmunkában résztvevők, projektmenedzserek, illetve a projekt 

ismereteket tanulók, oktatók is.  

Fotódokumentáció: 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/ 

Kapcsolódó blog bejegyzések: 

http://www.projectlifemanagement.eu/az-irott-tervek-jelentosege/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/a-lathatova-tett-feladatok-ereje/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/a-projekt-kereteben-vegzett-kerdoives-kutatas-celja/ 
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