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4.1. lecke: Tevékenységek felvétele és strukturálása 
���������	�
���������� 010-020. Alapfogalmak 

010-030 Alaplépések 
020-010����������	
������
������ütemezés kapcsolata 
020-020 A tervezés folyamata 

Kapcsolódó anyagok: 040-010 Tevékenységek felvétele és strukturálása 
 

A tevékenységek képezik a projektterv alapját. Meg kell tehát határozni, hogy milyen 
feladatokat kell elvégezni a projekt folyamán. A feladatok konkretizálása során 
tevékenységekhez jutunk.  
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elmondható, hogy egy tevékenység általában két hétig tart. Ha tovább tartana, akkor nagy 
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rövid is, hogy áttekinthessük a résztevékenységeket, észrevegyük az esetleges problémákat. 
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tevékenységek minden struktúra és végiggondolás nélkül azonos szintre vannak felvéve, 
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ámára. 

A projekttervet tehát strukturálni kell, azaz meg kell határozni a fontosabb összefoglaló 
tevékenységeket és azok részleteit egyaránt. 

Tevékenységfelbontási rendszer 

A tevékenységfelbontási rendszer (WBS) fogalma, szerepe 

A feladatok, konkrét tevékenységekként való meghatározását az úgynevezett tevékenység-
felbontási rendszer (WBS) segítségével, illetve kialakításával oldhatjuk meg. A WBS egyrészt 
egy módszer, másrészt egy kódrendszer. 

 

Módszerként három fajtáját különböztethetjük meg: 
 

� Folyamatorientált: A végrehajtáshoz szükséges folyamatokat írja le (pl.: tervezés, 
����észítés, gyártás, próbaüzem stb.). 

� Tárgyorientált: A projekt tartalmát részegységek alapján adja meg  
(pl.: motorfejlesztés, kocsiszekrény fejlesztés, ülésfejlesztés stb.). 

� Vegyes:����������������������$iója. 

T������	
����������
������
����������������&�����
��������� ��������' 
 

� �����
	 
��� $
��� �� ����� �������	
������� �
���!���� �
� ������ �������
���� 
�������
szintre haladva tárjuk fel. 
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� az összes résztevékenységet ismerjük, ezeket csoportosítjuk nagyobb 
egységekbe. 
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legtöbb esetben indokolt, mert könnyebbé válik általa a tevékenységek azonosítása, és a 
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kialakítani, mely megfelel az alábbiaknak: 

 

� Azonosítsa egyedileg a tevékenységeket. 

� Adja meg a tevékenység struktúrában elfoglalt helyét. 
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A WBS kód szerkezetének megadása 
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(Project) menü WBS almenüjének Kód megadása (Define Code) funkciójával érhetjük el. 

 

 
 

Ha azt akarjuk, hogy a létrehozott WBS kód tegyen eleget a vele szemben támasztott harmadik 
elvárásnak (Ki lehessen olvasn��������������	
���	��������	� vagy típusát), akkor kapcsoljuk ki a 
WBS-kód automatikus létrehozása új tevékenységekhez (Generate WBS code for new task) 
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hagyásával biztosíthatjuk. 

Vázlatkód megjelenítése 
Vannak olyan esetek, amikor WBS kódot ugyan nem, de a rá több szempontból hasonló, az 
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Tevékenység neve (Task Name) oszlopban. Ennek eléréséhez kapcsoljuk be az Eszközök 
(Tools) menü Beállítások (Options) párbeszédablakának Nézet (View) fülén található 
Szerkezeti kód megjelenítése (Show outline number) opciót! 

 
 


