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0. IT PMO kiindulási pont, első 
lépések



Az IT PMO érettsége a Szerencsejáték Zrt-ben
A PMI érettségi modellje alapján a SzZrt IT PMO jelenleg az 5 fokú skála 3. érettségi szintjén áll.
2019-ben a 4. érettségi szint az elérendő cél. 
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Az érettségi szintek adott fejlettségű PMO 
folyamatokra vonatkoznak. Adott szint a 
folyamat egyes elemeinek meglétét, 
kidolgozottságát mutatja.

Magasabb érettségi szintre a PMO 
folyamat elemeinek létrehozásával, vagy 
a meglévő elemek fejlesztésével kerülhet 
a szervezet.

2017

SzZrt közép-
hosszú  távú célja: 

2019

2018

2. Érettségi szint
Kezdetleges

• Vannak kialakított projekt 
menedzsment folyamatok, 
azonban csak a kiemelt 
projekteken kerülnek 
alkalmazásra

1. Érettségi szint
Ad hoc

• Nincsen kialakított projekt 
menedzsment gyakorlat, 
hiányoznak a sztenderdizált
folyamatok. A PMO tagjai a 
saját módszereik alapján 
dolgoznak

3. Érettségi szint
Meghatározott, 
szabályozott
• Kialakított folyamatok és 

sztenderdek vannak 
használatban a projektek 
végrehajtása során

4. Érettségi szint
Mért, vizsgált

• Szervezeti szinten 
elfogadott, dokumentált, 
folyamatosan fejlesztett 
folyamatok és módszertan, 
melynek teljesítménye 
visszamérésre kerül 

• Hatékony, 
automatizmusokkal 
támogatott PMO 
folyamatok és módszertan

5. Érettségi szint
Optimalizált

2016
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A nagyvállalati projektvezetés kihívásai
A projektek közel fele fejeződik csak be a tervezett időben és költségkereten 
belül, aminek az okai az alábbi tipikus csoportokba sorolhatók
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A célok definiálatlansága növeli az 
erőforrásigényt

A projekt implementálását nehezíti a
változás és kockázatkezelés
hiányossága

A megfelelő kommunikáció hiányában
az egyes lépések összehangolása
lehetetlen és ez növelheti a szervezeti
ellenállást

A gyakran változó elvárásoknak és
igényeknek való megfelelési kényszer
gyakran ellehetetleníti a projekt
sikerességét

A megfelelő felhatalmazás és a felelősségi körök
tisztázásának hiánya hátráltatja a projekt
haladását és növeli a kockázatokat

Gyakori 
problémák

1
5

4

2

3

Rosszul 
definiált 
célok

Felhatalmazás & 
felelősségi körök 

hiánya

Hiányos 
kommunikáció

Hiányos 
változás és 
kockázat-
kezelés

Változó 
elvárások és 
igények



1. PMO kialakítás: Igazgatósági 
kiterjesztés, kialakult korlátok
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Tipikus visszajelzések az IT működésről
A szervezetek megrendelői oldalán ugyanazok a kérdések ismétlődnek

9

Mivel kit kell keresni?
Üzlet számára nem ismertek a projektekre dedikált IT 
erőforrások.

Mennyibe fog kerülni?
Gyorsan elérhető nagyságrendi becslés már az igény 
keletkezésekor

Mik az átadási pontok?
IT és üzlet közötti felelősségi körök nincsenek 
tisztázva (tesztelés, üzemeltetés)

Mikorra áll élesbe a fejlesztési igényem?
Az fejlesztések transzparens és hatékony ütemezés 
az üzlet legfontosabb elvárása

Hol tart a projekt?
Az IT által végzett tevékenységek és képességek nem 
világosak az üzlet számára.
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PMO 1.0: A kiterjesztési szakasz 

A PM tevékenységet fokozatosan kiterjesztettük az összes IT projektre, így egyben tudtuk kezelni 
az egész portfóliót. A kulcs a szervezeti vezetői, projektvezetői, szakmai vezetői feladatok 
szétválasztása volt.

Fejlesztés

Szervezeti 

(Főosztály) 

vezető

Vállalat-

vezetés

Fejlesztés

PM
Munka-

csoport

Munka-

csoport

Munka-

csoport

Szakmai 

vezető

ü A projektek feletti vezetői kontroll a 
főosztályvezetők kezében marad.

ü A PIB tagjaiként döntenek a projektet érdemben 
befolyásoló változásokról, kockázatok kezeléséről.

Szervezeti vezető

ü A szakmai kontroll a szakmai vezetők kezébe kerül. 

ü Cél, hogy a szakmai vezető az operatív 
projektvezetéshez hierarchiában legközelebb álló 
osztály-, csoportvezető vagy szakértő legyen.

ü Operatív kontrollt a projektvezetők gyakorolnak.

Szakmai vezető



2. PMO átalakítás: standardizálás



IT PMO működés átalakítása
Az alkalmazott PM folyamatok felülvizsgálata, megújítása, implementálása
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Helyzetfelmérés
Jelenlegi működés 
feltérképezése,
Fejlesztendő területek 
kijelölése,
Fejlesztési javaslatok 
megfogalmazása

Javaslat
PMO szervezet működés javaslat,

Egyéni kompetencia fejlesztési 
javaslatok,

Társterületekkel való 
együttműködési

javaslatok

PM folyamatok 
felülvizsgálata és 
megújítása

Tervezés
PM Szabályzat

PM Sablonok
PM Kézikönyv

Tranzíciós Terv

IT Stratégia kialakítása
Teljes INI Stratégia és 
szervezeti működés hosszútávú 
kialakítása Korábbi projekt 

során átalakításra 
kerültek ezek  a 

folyamatok, most 
kizárólag a PMO 

szempontjából 
vizsgáltuk

Megújított PM folyamatok 
implementálása, 
szervezteti elfogadtatása

Szervezeti átalakítás
A projekt terjedelmének nem 

része az IT PMO szervezeti 
átalakítása

Igénykezelési folyamatok 
újragondolása
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Igény és kiadás menedzsment
Egy jól kialakított igény és kiadásmenedzsment folyamattal jelentős 
megtakarítás érhető el és hatékony partnerség alakítható ki üzlet és IT között

TG
5

Release menedzsmentIgénykezelés
KiadásTesztelésFejlesztésDesignElemzésTervezés

Informatikai projekt végrehajtás

AZ ÖTLET FELMERÜLÉSÉTŐL A 
DÖNTÉSIG VEZETŐ LÉPÉSEK

A TESZTELÉSEKEN KERESZTÜL A 
GO/NO-GO DÖNTÉSIG VEZETŐ 
LÉPÉSEK

TG1 TG2 TG3 QG1 QG2 QG3 QG4TG4 QG5

TG5



3. Eredmények, továbblépés



Képek az oktatásról
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Kiterjesztés a vállalat egészére!
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1. Projekt Vezető jelöltek az Igazgatóságoktól
Képzésüket az INI PM csapata szervezte és hajtotta végre. Az oktatás végén a jelöltek PM vizsgát tettek.

2. Projektek indításakor PM pool áll rendelkezésre
Rátermett kollégák közül választhatunk, akik a vezetői réteget képesek tehermentesíteni. A cégen belül 
projektet kizárólag belső vizsgával rendelkező projektvezető vezethet.

3. PM kompetencia központ INI-nél, PM bárkinél lehet
A transzparenciát, a kommunikációs interfészek megértését, az egyenszilárdságot kell biztosítani. Ehhez 
képzést, minőségellenőrzést, segítséget ad az INI PMO.



4. Összefoglalás, tapasztalatok



Tapasztalatok, további lehetőségek
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1. Az átalakítás kulcsa az elfogadás (erőből nem megy)
Feladatot elhoztuk, döntéseket meghagytuk a vezetőknél, szakmai döntéseket lehoztuk operatív szakmai 

szintre.

PM kollégákat folyamatosan bevontuk, az észrevételeik szerint véglegesítettük a rendszert.

2. Kell a külső nézőpont is
Belülről, a napi darálásból nem látjuk a fától az erdőt. A PwC nagyon sokat segített.

3. Egységes portfólió menedzsment kialakítása is szükséges
A projektek kialakítása a teljes fejlesztési értékláncnak csak egy részét teszi ki. Ahhoz, hogy az IT 

ténylegesen szolgáltató informatika legyen, transzparensen kell kezelni az összes fejlesztést, és az 

ügyfelek kezébe adni a döntést. Ez teljes portfólió menedzsment folyamatot tesz szükségessé, szoros 

összefüggésben a PMO-val. (PPMO közvetlen CEO alatt érdemes, hogy elhelyezkedjen.)

4. Egységes erőforrás menedzsment kialakítása
A portfólió menedzsment előfeltétele, hogy az igények mérhetőek, az erőforrások tervezhetőek legyenek. 

Ennek hiányában se hiteles kvóta rendszer, se felelős határidő vállalás nem lehetséges.
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Eszközök a hatékony informatikai szolgáltatáshoz
A projektekhez sikeres leszállítását a jól kialakított igény- és kiadás menedzsment, illetve a 
magas érettségű projektmódszertan támogatja
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Gyakori 
problémák

1
5

4

2

3

Rosszul 
definiált 
célok

Felhatalmazás & 
felelősségi körök 

hiánya

Hiányos 
kommunikáci
ó

Hiányos 
változás és 
kockázat-
kezelés

Változó 
elvárások 
és igények


