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Oktató(k) neve Dr. Koronváry Péter

Kreditérték 1 kredit

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 0 ea + 2 gy

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek -

Meghirdetési gyakorisága tavaszi

Kompetenciák leírása

A hallgató 
• értse meg a folyamatszervezés helyét és szerepét a települések életében, 
vezetésük munkájában;
• ismerje meg a folyamatszervezés szemléletét, logikáját, próbálja ki 
alapvető eszközeit és módszereit, és mérje fel azok alkalmazhatóságát és 
jelentőségét az önkormányzatok, illetve hangsúlyozottan a polgármester 
és a jegyző munkájában;
• váljon képessé arra, hogy azonosítani tudja az önkormányzati 
munkában felmerülő, a folyamatszervezés eszköztárával kezelhető 
problémákat, és hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat felhasználva 
információkat és megoldásokat keressen és találjon azokhoz;
• legyen képes tipikus problémákra az adott település sajátosságainak 
megfelelő megoldási lehetőségek felvázolására.

1) A folyamatszervezés helye és szerepe az elméletben és gyakorlatban. 
Alapfogalmak. Szakirodalom, internetes források.
2) A folyamatszervezés folyamata.
Az egyes szakaszok céljai, feladatai, eszközei.

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók számára bevezetést 
nyújtson az önkormányzati munkában, a polgármester, a jegyző és más 
települési vezetők munkájának szervezésében használható tervezési-
szervezési ismeretekbe. A tantárgy bemutatja a folyamatszervező és 
döntéselőkészítő eszközök legfontosabbjait, gyakoroltatja elemi 
alkalmazásukat. Kiemelten foglalkozik az önszervező, 
hatékonyságnövelő, a döntést segítő módszerekkel. Ismerteti a 
folyamatszervezés bizonyos módszertanait, lehetőségeit, a költségkímélő 
lehetőségeket. A tantárgy mindezen túl hangsúlyt helyez a vezetői tervező-
szervező munkában előnyös gondolkodási képletek megismertetésére, 
gyakoroltatására, képet ad azokról a módszerekről és alkalmazásukról, 
melyek a maguk jelenlegi és jövőbeli munkáját könnyebbé és 
eredményesebbé teszik, ideértve a számítástechnikai eszközök, szoftverek 
alkalmazását is.
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3) A folyamat- és szervezetelemzés szempontrendszere.
Folyamatrendszerek, szervezeti felépítés, kontingenciafaktorok. 
Szervezeti felépítéstípusok és hátrányaik.

4) Adat-, információ- és tudásgyűjtés
Egyéni és csoportos kreatív módszerek, megjelenítési módok. Racionális 
adatgyűjtés: primer, szekunder. Számítógépes lehetőségek, szoftverek stb.

5) 15.5. Operatív folyamatok
Operatív folyamatok feltérképezése, elemzése. Folyamatábrák típusai, 
használata, elemzése.

6) A munkafolyamat letördelése (WBS-diagram).    

7) Folyamatábra-készítés.    

8) Gantt-ábra: elmélet és gyakorlat.

9) Gantt-ábra készítése.    

10) PERT elemzés.

11) Folyamatkockázatok. Kockázati térkép.

12) Agytérkép, gazdagrajz.

13) Fadiagramok, ágdiagramok.

14) Csillagdiagramok, kör- és oszlopdiagramok.

15) Mini esetgyakorlat.

Az aláírás megadásának feltételei
Megfelelő minőségű házi feladatok, házi dolgozatok elkészítése és
határidőre való leadása (10 db).

Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

gyakorlati jegy

Kötelező irodalom:

megírandó jegyzet
Eric Verzuh, Projektmenedzsment (HVG, legújabb kiadás) vagy más, az
oktató által megadott projektmenedzsment- vagy folyamatszervezési
tankönyv

Ajánlott irodalom:

az oktató által megadott hagyományos és elektronikus irodalom

Az oktató(k) elérhetősége koronvary.peter@gmail.com

Tantárgyi tematika heti bontásban 

 Szakirodalom


