
TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgykövetelmények 
 

Cím Projekt menedzsment 1 

Tárgykód:  MSB341MN-EA-10  

Heti óraszám1 :  2 ea 

Kreditpont:  3 

Szak(ok)/ típus2:  mérnök-informatikus/ KV  

Tagozat3:  N  

Követelmény4:  v 

Meghirdetés féléve5:  os  

Nyelve:  magyar  

Előzetes követelmény(ek):  - 

Oktató tanszék(ek)6:  Műszaki informatikai tanszék 

Tárgyfelelős:  Varga Tibor  

Célkitűzés:  

A projekt menedzsment elméleti hátterének bemutatása, a különböző projekt menedzsment 

módszerek megismertetése. A water flow alapú projekt menedzsment metodológia 

részletes tárgyalása és az agilis módszertan legfontosabb alapismeretek elsajátíttatása.  

Rövid leírás:  
A tárgy célja nagyvállalati projektmenedzsment a folyamatok és tudásterületek, 

technológiák, szervezeti struktúra és kultúra valamint az emberek integrálásának 

bemutatása. Az általános projektmenedzsmenten felül megismertetjük a hallgatósággal a 

nemzetközi üzleti folyamatokat, valamint a bepillantást nyernek az agilis gondolkodás 

világába. 

A tantárgy naprakész gyakorlati ismereteken és a Deutsche Telekom IT Solutionsműködési 

módszerein alapul. 

Oktatási módszer:  
A tantárgy oktatása előadás formájában történik.  

Követelmények a szorgalmi időszakban:  
A tantárgy vizsgával zárul. A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei:  

(1) Az előadásokon való részvétel a TVSZ rendelkezései szerint. A hiányzás tényét a lehető 

leghamarabb e-mailben jelezni kell az oktatónak, az írásos igazolást a hiányzást követő 

első foglalkozáson kell leadni az oktatónak.  

(2) 1 db zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése. A zárthelyi témája a zárthelyi 

időpontjáig leadott elméleti és gyakorlati tananyag. 

A zárthelyi dolgozat eredményeiről a hallgatók a dolgozat megírását követő 7 munkanapon 

belül értesítést kapnak.  

 

 

 
1 Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor  

2 K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)  

3 N – nappali, L – levelező, T – táv  

4 a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat  

5 os – őszi, ta – tavaszi  
6 Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása   



Követelmények a vizsgaidőszakban:  

A tantárgy vizsgával zárul, a vizsgajegynek a zárthelyi dolgozat eredménye kerül 

megajánlásra.  

Az osztályzat meghatározása:  

-50% Elégtelen (1)  

51-64% Elégséges (2)  

65-79% Közepes (3)  

80-89% Jó (4)  

90%- Jeles (5)  

Pótlási lehetőségek:  

A zárthelyik pótlására egyetlen alkalommal, a 15. héten lesz lehetőség. A pótláson az vehet 

részt, aki a zárthelyikről igazoltan hiányzott vagy a zárthelyik eredménye nem érte el az 

50%-ot. A pótláson részt vehetnek azok a hallgatók is, akik javítani szeretnék a zárthelyi 

eredményét. 

Konzultációs lehetőségek:  

- személyesen előre egyeztetett időpontban 

- elektronikus levélben a Neptun rendszeren vagy a Teams alkalmazáson keresztül 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:  

A tantárgy hallgatói a foglalkozásokhoz kapcsolódó, elektronikus formában rendelkezésre 

álló segédanyagokat a kurzus Teams oldalán érhetik el.  

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Fifth 

Edition 5th Edition 

ISBN-13: 978-1935589679 

ISBN-10: 1935589679 

PRINCE2 Managing Successful Projects with PRINCE2 

ISBN: 978-0113315388 
 

 

Tantárgykurzusok: 
 

Tárgy-kurzus típus  Oktató  Nap/idő  Hely  Mj 
Előadás Varga Tibor Neptun szerint A010 - 

 

 

Részletes tantárgyprogram: 
 

 
 

Kelt.: 2019. szeptember 2. 

2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 13. hét 14. hét 15. hét
2020.09.15 2020.09.22 2020.09.29 2020.10.06 2020.10.13 2020.10.20 2020.10.27 2020.11.03 2020.11.10 2020.11.17 2020.11.24 2020.12.01 2020.12.08 2020.12.15

Bemutatkozás
Projekt menedzsment alapok
Projekt szervezet, fázisok
Projekt kezdeményezés
Projekt tervezés
Projekt végrehajtás
Projekt zárás
Agilis projektvezetés
Vállalati stratégia és kommunikáció
Összefoglalás
Zárthelyi
Pót zárthelyi
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