
Összefoglaló tartalomjegyzék 
 

1. Projektmenedzsment-alapok   
A projekt fogalma, a projektek csoportosítása   

A projektben érdekelt szereplők    

A projekt szervezeti formái   

A projektmenedzsment funkciói és területei   

Projektstandard, a projekt életgörbéje, fázisa   

Projekttermék meghatározása  

Projektciklus-menedzsment   

Nagyvállalati projektmenedzsment   

 

2. Projekt elemzése, tervezése   
Problémaelemzés, célok meghatározása, SWOT-analízis   

Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix   

A projekt időtervének elkészítése (Gantt-diagram,hisztogram, hálótervezés).   

Kritikus út meghatározása.   

A projekt költségtervének elkészítése   

Kockázatelemzés (érzékenységelemzés, valószínűség-vizsgálat)   

Projektegyensúly kialakítása   

Projektbecslés módszerei   

Projekttervek jóváhagyása   

A projektdefiniálás dokumentumai   

A projekttervezés dokumentuma.   

 

3. Projekt irányítása, dokumentálása   

A projektmenedzsment-csoport kiválasztása, munkamegosztás   

A projektmenedzselés folyamata.   

Idő-, költség- és minőségmenedzsment .   

Emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment  

A projektirányítás dokumentumai.   

A projektzárás (szakmai és pénzügyi)   

A lezárt projekt elemzése, értékelése  

Projektmonitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése   

A projektzárás és értékelés dokumentumai   

 

 

 

 

 

4. Közbeszerzési eljárás   
A közbeszerzési törvény, a törvény hatálya alá tartozó beszerzések   

A közbeszerzési eljárások típusai   

Közbeszerzési terv, szabályzat   

Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció   

Közbeszerzési döntés folyamata, az ajánlatok értékelése   

Szerződéskötés, pénzügyi elszámolás sajátosságai   

A közbeszerzési eljárás dokumentumai   

 

5. Projektfinanszírozás alapjai   
A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői  

A projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajták jellemzése   

A projektfinanszírozásban használt pénzügyi eszközök  



Finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre   

Hitelminősítés, hitelezés folyamata  

A biztosítékrendszer – a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői   

A projektértékelés általánosan használt módszerei, a költség-haszon elemzés,pénzügyi mutatók  

Projektkockázatok becslése   

 

6. A projektek pénzügyi tervezése   
A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv,humánerőforrás-terv) .   

A pénzügyi terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv,likviditási terv)   

A projektköltségvetés készítésének folyamata és módszerei (cash flow, likviditástervezés, költség-

haszon elemzés)   

Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, hitel- és projektszerződés)   

A projektfinanszírozás jövője és a lehetséges változások   

 

7. A projekttámogatások.   
Kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai   

Az EU-támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források   

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata   

Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM)   

Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv   

A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés  

Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei   

 

Mellékletek.   
A problémák által generált projektek   

GANTT-diagram .   

Projekt pénzáramlása   

Stakeholder-gyakorlat   

Egy építési beruházás ajánlatkérése műszaki dokumentációjának felépítése  

A közbeszerzési dokumentumok részletes ismertetése  

Hotelfelújítás   

Megvalósíthatósági Tanulmány  

 

 

 

 

 

 


