
TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgykövetelmények 
 

Cím Projekt menedzsment 2 

Tárgykód:  MSB342MN-LA-01 

Heti óraszám1 :  2 gy 

Kreditpont:  3 

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

Tagozat3:  N  

Követelmény4:  v 

Meghirdetés féléve5:  ta  

Nyelve:  magyar  

Előzetes követelmény(ek):  - 

Oktató tanszék(ek)6:  Műszaki informatikai tanszék 

Tárgyfelelős:  Varga Tibor  

Célkitűzés:  

A projekt menedzsment gyakorlati ismereteinek átadása és alkalmazása. Az elméleti 

órákon megismert water flow alapú projekt menedzsment és az agilis módszertan 

gyakorlati alkalmazása.  

Rövid leírás:  
A kurzus elvégzése során a hallgatók felépítenek egy konkrét projektet és végig kísérik 

annak teljes életútját az üzleti igény beérkezésétől a projekt felállítása, megtervezése, 

végrehajtása, folyamatos monitorozása és lezárásán keresztül.. 

A tantárgy naprakész gyakorlati ismereteken és a Deutsche Telekom IT Solutions 

működési módszerein alapul. 

Oktatási módszer:  
A tantárgy oktatása gyakorlati formájában történik.  

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

(1) A gyakorlatokon 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) 3 db beadandó elkészítése, minden esetben 50%-os eredményt kell teljesíteni. A 

beadandók javítására nincs lehetőség. 

(3) 1 db teszt megírása, melynek minimum 50% eredményt kell teljesíteni. 

A beadandók és a teszt 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 beadandók és a teszt súlyozott eredményeit 

alapján érdemjegy 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 beadandók esetben nincs lehetőség a pótlásra ill. javításra. A teszt pótlására egyetlen 

alkalommal, a 15. héten lesz lehetőség. A pótláson az vehet részt, aki  igazoltan hiányzott 

vagy a teszt eredménye nem érte el az 50%-ot. A pótláson részt vehetnek azok a hallgatók 

is, akik javítani szeretnék az eredményüket. 

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 
Gyakorlar Varga Tibor Neptun szerint A202 - 

 

 

Részletes tantárgyprogram: 
 

 
 

Kelt.: 2021. február 2. 
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Bevezetés
Csapatépítés
Repülőgépgyár építés projekt - Kezdeményezés
Repülőgépgyár építés projekt - Tervezés
Repülőgépgyár építés projekt - Végrehajtás
Repülőgépgyár építés projekt - Zárás
Kritikus út számítás / RACI
Agilis gyakorlat
Prototípus építés projekt:  Kezdeményezés, tervezés
Prototípus építés projekt:  Végrehajtás és zárás
Tantárgy zárása

2020/21 tavaszi félév


