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Mit jelent a prioritás?
PRIORIZÁLÁS

A priorizálás azt jelenti, hogy a dolgokat aszerint rendezzük sorba,
hogy melyik mennyire fontos vagy melyikkel kell először haladni.

minek kell előbb kész lennie, ha egy rakás feladatod van?

mi legyen a pontos sorrendje a feladatoknak, hogy
mindenre legyen elég idő?

Ez lehet, hogy azt hozza magával, hogy egy csokor feladatot
előbb kell elvégezni, mint másokat. Azért, mert sokkal
kritikusabbak, mint az összes többi. A prioritások
meghatározása tiszta sorrendiséget állít fel a feladatok között
így tudjuk maximalizálni a hatékonyságunkat.

Két általános téma van, amivel érdemes foglalkozni, ha
priorizálásról van szó:



Fontos

Sürgős

TűzoltásMegelőzés

Törlés Delegálás

Eisenhower-mátrix
PRIORIZÁLÁS

Az alap Eisenhower-mátrixról 
már beszéltünk!

Sürgős-Fontos: Tűzoltás
Sürgős-Nem fontos: Delegálhatóság
Nem sürgős-Fontos: Megelőzés
Nem sürgős-Nem fontos: Törlés

Az alap Eisenhower-mátrix arra jó, hogy be tudjuk lőni a
feladatokat sürgősségük és fontosságuk szerint négy
különböző kategóriába:

Van azonban egy részletesebb változata!



Bővített Eisenhower-mátrix
PRIORIZÁLÁS

A feladatokat sürgősségük és fontosságuk
szerint 1-12 közötti skálán osztja szét!

A feladatok egymáshoz való viszonyát jobban

ábrázolja.

Könnyebb döntést hozni, hogy mi a

legégetőbb feladat.

Érdemes naponta új mátrixot készíteni, mert

folyamatosan változnak a feladatok!



Érték

Erőfeszítés

"Jackpot""Quick Win"

"Talánok" "Időrablók"

Érték x Erőfeszítés mátrix
PRIORIZÁLÁS

Az előzőhöz hasonló, de más dimenziókban mozgó mátrix

Quick Win: Viszonylag kis erőbefektetéssel
gyorsan lehet előrelendülni a folyamatban.

Jackpot: Keményen bele kell feküdni, de
nagy jutalmat is hoz magával.
Talán: Nem vesz ki belőled sokat, de nem is
ad hozzá az előrehaladásodhoz.

Időrablók: Sok erőfeszítést igényel, de nem
jutsz vele sehová.

Ez az egyszerű táblázatos forma itt is abban
segít, hogy az egyes feladattípusokat jól le tudd
választani egymásról.

Minden egyes négyzet itt is két különböző
összetevő metszetéből származik. Az egyik
oldalon a feladat által hozott előrehaladás
értékét mutatja, míg a másik a befektetett
erőforrásokat



MoSCoW módszer
PRIORIZÁLÁS

Mo

S

Co

W

Must have: A legfontosabb dolog, ami nélkül nem
tudsz létezni.

Should have: Fontos, de nem életbevágó dolgok.

Could have: A jó, ha megvan típusú dolgok.

Won't have: Dolgok, amik nem adnak értéket.



Kano modell
PRIORIZÁLÁS

Hiányzó Elkészült

Kielégítő

Kiábrándító

Az egyes feladatok (és azok hiánya) különböző
szintű elégedettséget váltanak ki belőlünk (vagy az
ügyfelekből).

A feladat elkészülése alatt attól függően, hogy
mennyire érezzük magunkat (vagy az ügyfelet)
elégedettnek különböző lefolyásai lehetnek.

Ez alapján is lehet priorizálni, ha elsősorban
lélekerősítő feladatokat akarunk bevetni magunk
ellen. Vagy épp fel tudunk készülni egy olyanra, ami
pont, hogy kötelező feladat. (Nyeld le a békát!) REVERSE



lépés: Aktuális állapot1.

2. lépés: Vágyott állapot

3. lépés: Hiányosságok

4. lépés: Sorbarendezés

Opportunity Scoring modell
PRIORIZÁLÁS



ICE modell
PRIORIZÁLÁS

Impact

Confidence

Ease

Ismét egy skálánál vagyunk, ugyanis az ICE egy szorzat.

1-9 skálán mekkora a hatása a feladatnak az életedre/haladásodra?

1-9 skálán mennyire vagy biztos abban, hogy el tudod végezni a
feladatot?
1-9 skálán mennyire könnyű a feladat?

Adott feladat esetén, ha azt mondom, hogy 3x9x2= 54 pontja lett a
feladatnak. Ezt tudom összehasonlítani más feladatok
pontértékével. Minél magasabb a pontérték, annál magasabb a
prioritás.



RICE modell
PRIORIZÁLÁS

Mit csinál ehhez képest a RICE?

1-9 skálán mekkora embertömegre van hatással a
feladat?
1-9 skálán mekkora a hatása a feladatnak az
életedre/haladásodra?

1-9 skálán mennyire vagy biztos abban, hogy el tudod
végezni a feladatot?
1-9 skálán mennyi erőforrás szükséges a feladat
elvégzésére?

Adott feladat esetén,

Csak a saját szórakozásomra csinálom: 2
Az én életemre viszont nagy hatással van: 7
Még nem csináltam a feladatot, bizonytalan vagyok: 3
Az időm nagy részét megzabálja: 6

RICE érték: 2 * 7 * 3 / 6 = 7 pont

Impact Confidence

Effort

Reach x x



nap: Egyszerű Eisenhower - RICE modell

nap: Bővített Eisenhower - ICE modell

nap: Érték x Erőfeszítés mátrix - MoSCoW módszer

nap: Kano modell - Oportunity Scoring modell

Készíts napi prioritási listákat mind a 8 féle módszert felhasználva a

következő párosításokban:

1.

2.

3.

4.

A megfigyelések és a feladatok kész példányai jöhetnek emailben.

ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK
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HAJRÁ!
CSAK ÍGY TOVÁBB!


