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típusai
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Ha a „project” szót beírjuk a Google keresőbe, 2 milliárd 840 millió találatot kapunk. A Google
Tudóson 7 millió szakmai könyvet, folyóiratcikket találunk ebben a témakörben, az Országos
Széchenyi Könyvtár katalógusában pedig több mint 1000 tétel címében szerepel a „projekt”.
Ennek egyrészt az az oka, hogy a szervezetek -- legyenek azok nagyvállalatok,
kisvállalkozások, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények, közösségek, települések
vagy szakmai szervezetek -- sorra valósítják meg a különböző projekteket: piackutatást
végeznek, új terméket, szolgáltatást fejlesztenek és vezetnek be a piacra, átalakítják a szervezeti
struktúrát, új épületeket, technológiákat létesítenek, rendezvényeket szerveznek, kampányokat
folytatnak, átállnak az IKT nyújtotta újszerű megoldásokra, bővítik a közösségi közlekedést,
átszervezik az oktatást vagy az egészségügyi ellátást stb.
A másik oka a projektekkel, projektmenedzsmenttel foglalkozó szakmai dokumentumok
rendkívül nagy számának az, hogy az utóbbi évtizedekben ennek a területnek is kialakultak a
tudományosan megalapozott és a gyakorlati alkalmazás során bevált, ennek megfelelően
általánosan elfogadott elvei, módszerei, eszközei. Ha megismerjük a projekt fogalmát, látni
fogjuk, hogy – ahogyan számos tudománytörténeti mű kezdődik – már az ősember is…
Valóban, már az ősember is hajtott végre projekteket, például amikor egyik lakóhelyről a
másikra költözött, de gondolhatunk az ókori piramisok vagy a középkori katedrálisok építésére
is, hogy csak a legkézenfekvőbb példákat említsük. A projektmenedzsment, mint
tudományosan megalapozott, rendszerezett, dokumentált és közreadott ismeretanyag azonban
csak a 20. században született.

Az első projektmenedzsment dokumentáció 1941 körül készült az atombomba fejlesztéséhez a
Manhattan Tervben, ami a második világháborúban az atomfegyver létrehozására szerveződött
USA, Nagy-Britannia és Kanada részvételével.

A Manhattan Terv irodaépületei Oak Ridge-ben (Forrás: Index)
A modern projektmenedzsment kialakulásának kezdete az 1950-es évekre tehető, amikor az
amerikai rakétaprogram a szovjetekéhez képest hátrányban volt. Nemzetbiztonsági kérdéssé
vált, hogy az Egyesült Államok minél hamarabb képes legyen interkontinentális ballisztikus
rakétát előállítani. A Polaris rakéta projekt során ezernél is több beszállító dolgozott; ebben a
rendkívül komplex és nagyméretű projektben az addig használt módszerek nem vezettek volna
elég gyorsan eredményre.

Polaris rakéta (Forrás: Wikipédia)
A Polaris projekt során fejlesztette ki 1958-ban a Booz Allan Hamilton Inc. nevű tanácsadó cég
alvállalkozóként a projektek tervezésére és ütemezésére használt első tudományos modellt, az
ún. PERT-modellt (Program Evaluation and Review Technique – program kiértékelési és
felülvizsgálati technika). 1956-ban az amerikai légierő megjelentette a saját
projektmenedzsment koncepcióját. (Gareis 2007:22, Garaj 2012:19)

Annak ellenére, hogy egy hídépítési projekt legalább annyira különbözik egy kulturális
rendezvénytől, mint egy szervezetfejlesztési projekt egy politikai kampánytól, mégis
megismerhetők és elsajátíthatók azok a projektmenedzsment elvek és módszerek, amelyek
alkalmazásával bármelyik projekt eredményesebbé tehető. Az általános szervezetirányítási
kompetenciák, vezetési ismeretek és tapasztalatok jelentősen hozzájárulhatnak egy projekt
sikeres irányításához, de mivel a projektek alapvetően különböznek a hagyományos
tevékenyégektől, eltérő megközelítést és megoldásokat igényelnek. Ezért célszerű elsajátítani
azokat az elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket, amelyeket a projektek
kezdeményezése, tervezése, megvalósítása és zárása során alkalmazhatunk.

