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A MŰSZAKI TERVEZÉS FELADATA 
ÉS SZEREPE 

ZÁGONI ISTVÁN 

A z eredményes gazdálkodás alapvető feltétele a jól és körültekintően előké
szített, valamint céltudatosan végrehajtott műszaki fejlesztés, illetve beruházás. 
Az élenjáró fagazdasági vállalatok nagy súlyt helyeznek a folyamatos műszaki 
fejlesztésre, azt elsődleges feladatnak tekintik. A műszaki fejlesztés egyik fon
tos része a műszaki tervezés. 

A tervidőszakról tervidőszakra növekvő műszaki fejlesztési feladatok, a be
ruházási volumenek, a nagy értékű, fejlettebb technikát képviselő berendezések 
beszerzése, a versenyképesség hosszabb távon történő fenntarthatósága, paran-
csolólag követelik meg a jól előkészített, a minden fázisában — így a műszaki 
tervezésben is — jól szervezett és a célul tűzött eredményt biztosító, rövid át
futási idejű beruházásokat. A fázisszemlélet (előkészítés, tervezés, kivitelezés, 
beüzemelés) és azok „rész siettetési'' törekvéseit az átfogó rendszerszemléletnek 
és annak a gyorsitásának kell felváltania. A z alapvető célkitűzés a tervezett 
funkció, a létesítési és üzemelési költség optimumának az elérése. 

A műszaki tervezés fogalma 

A műszaki tervezés területe — annak ellenére, hogy különféle mélységű és 
rendeltetésű tervdokumentációkat készít — jól körülhatárolható. A műszaki 
tervezés szerves része a tervezői művezetés, a terv szerinti megvalósítás vagy 
helyes éitelmezés biztosításának eljárása. 

A műszaki tervezői tevékenység szellemi terméket termelő folyamat. A ter
vezést általában úgy definiálják, hogy az a célok átalakítása, kritériumokká 
Ez az átalakítás információk hozzáadásából áll, s a szándéktól a megvalósulás 
konkrét lehetőségéig tart. A mérnöki alkotás tartalma, értékmérője tehát az az 
információtöbblet, amely hiányzott a beruházói elképzelésből a konkrét mun
kakezdés elrendelhetőségéhez. 

A műszaki tervkészítési folyamat az egyes építmények, gépek, gépi és ener
giaellátó berendezések egyedi, valamint ezek együttesének, a létesítménynek 
telepítési, funkcionális, építésszervezési és árterveit hozza létre. A tervek rajzi 
és írásos, néha ezen túlmenően egyéb, közvetlenül szemléltethető tárgyi formá
ban (fotó, film, makett) jelennek meg. 

A termelőerők jelenlegi fejlettségi szintjén — az egészen egyszerű esetektűi 
eltekintve — a műszaki tervek az új létesítmények létrehozásának és üzemel
tetésének szükségszerű és elválaszthatatlan részei. A tervkészítési folyamatot 
tervezési és dokumentálási folyamatra kell bontani. A műszaki tervezés kere
tében különféle tanulmányterveket, előterveket (műszaki, technológiai, kisajá
títási, talajmechanikai stb.), beruházási programokat és kiviteli terveket ké
szítenek. A beruházási program befejezéséig tartó műszaki tervezési munkák
kal azt kell elhatározni a beruházásban, annak előkészítésében, hogy . .MIT' ' 



akarunk csinálni, a kiviteli tervezés során azt, hogy „ H O G Y A N " akarjuk azt 
csinálni. Jól látható tehát, hogy mindkét fázis elengedhetetlenül szükséges, 
egymást nélkülözni nem tudja. 

A műszaki fejlesztések, beruházások rendszerjellege 

A beruházási folyamat olyan rendszer, amelynek alrendszerei a beruházó, 
műszaki tervező, kivitelező, beüzemelő tevékenység. Ezek a tevékenységek el
végezhetők egymást követő logikai sorrendben, egy-egy tevékenység befejezé
sét követi a másik megkezdése, vagyis soros, egymást követő sorrendben tör
ténik a megvalósítás. Ennek a rendszernek hátránya, hogy hosszabb időt igé
nyel, és hogy az egyes tevékenységek élesen elhatárolódnak. egymástól, sok 
vonatkozásban figyelmen kívül hagyják egymást, a kölcsönhatások átvezetése 
pedig újabb időveszteséggel párosul. A tevékenységek egymást követően, de 
részben átfedéssel történő végrehajtása az ún. párhuzamos kapcsoltság, amely
nek előnye a kisebb időszükséglet és az egyes tevékenységek kevésbé elszigete
lődése, pozitív egymásrahatása. 

A beruházás, mint soros megvalósítási rendszer akkor jó, ha az egyes al
rendszerek nem határolódnak élesen el, hanem szerves kapcsolatban és kölcsön
hatásban vannak egymással. A partnerek és azok tevékenységének ismerete 
nagy érték, amelyet kár kihasználatlanul hagyni. Ha a határpontok által elkü
lönülő alrendszerek egymástól függetlenül működnek, bizonyára rossz lesz az 
eredmény akkor is, ha az alrendszerek egyenként optimális eredményt ér
nek el. 

A jelenlegi gyakorlatban több tevékenység sorosra kapcsolva kerül lebo
nyolításra, az egyedül ésszerű párhuzamosra kapcsoltság helyett. Ez abból 
is következik, hogy az átfogó folyamat (rendszer) szakaszai (alrendszerei) a 
résztvevők eltérő érdekeltségű működési szféráiban zajlanak le, ahol a részt
vevők saját lehetőségeik és egyéb feladataikkal egyeztetett érdekeik alapján 
tovább módosítottan kapcsolódnak egymáshoz. 

Ismeretes, hogy a sorosra kapcsolt munka — általában szellemi munka — 
törvényszerűen deformálja a lehetséges optimális megoldást, a végrehajtó te
vékenységek előkészítésében nagy időveszteséget okoz, az érdemi lebonyolítás
ban pedig legtöbb esetben a megoldhatatlanságig növeli az összehangolási 
feladatokat. 

A sorosra kapcsolt beruházási folyamat, azon belül különösen a koncepció
alkotó, előkészítő tevékenység más súlyos következményekkel is jár, mégpedig 

— összességében nagyrészt formális tevékenységekre rengeteg időt emészt fel, 
és így az érdemi előkészítésre (alapos, előzetes tervszerű végiggondolás, ösz-
szes információ beszerzése, a megoldás megszervezése) viszonylag kevés idő 
marad és kevés költséget fordítanak rá; 

— mivel azon törvény ellenére cselekszünk, hogy minél alaposabban, ponto
sabban és teljesebben készítünk elő bonyolult tevékenységeket, annál gyor
sabban, kisebb költséggel és jobb eredménnyel hajthatók végre; 

— azzal is, hogy figyelmen kívül hagyjuk azt az igazságot, mely szerint a gon
dolati kísérletek, variációk sokkal kevesebbe kerülnek, mint a gyakorlatbaji 
megvalósítottak. 



- A műszaki tervkészítési folyamat a beruházási folyamatnak, mint átfogó 
rendszernek az alrendszere, mely a beruházónak a kritikus célt megjelölő köz
leményét transzformálja, fejleszti a megépíthetőség, elkészíthetőség feltételrend
szerévé, vagyis a kivitelezési tervvé. A beruházás (mint soros megvalósító rend
szer) akkor jó, illetve optimális, ha nem szabdalják szét élesen a folyamat 
egyes mozzanatai. A műszaki tervezés, mint egyik alrendszer, be kell. kapcso
lódjon a megelőző alrendszerekbe (cél, igény, beruházói előkészítés) és a kö
vető (kivitelezés, üzembe állítás, üzemelés) alrendszerekbe. 

A fagazdaság helyzetének jellemzése 

1953-ban alapították a központi tervezőirodát, kezdetben erdészeti műszaki, 
később faipari feladatok ellátására. Jelenleg tehát az országos hatáskörű ter
vezőiroda, a vállalatok saját műszaki apparátusa vagy tervezőrészlege (pl. 
N Y F K ) , a különféle állami tervező vállalatok és egyetemek végeznek műszaki 
tervezést a fagazdaság részére. A tervezés színvonala igen nagy szóródást 
mutat. A kapacitást vizsgálva, a központi iroda kereken 200 fővel, az EFAG_ 
ok, E V A G - o k és iparvállalatok becslés alapján mintegy 90—100 fővel (ebből 
az N Y F K 40—50 fővel) végez műszaki tervezést. A vállalati tervezésben jellem
zőek a kisebb feladatok, de előfordul nagyobb létesítmények, ipartelepi, gép
tervezési munkák elvégzése is. A központi kapacitás kereken 20 millió Ft/év. 
Altervezői kapacitás elvétve biztosítható, ha igen, akkor drágább és hosszadal
masabb átfutású. 

A műszaki tervezési feladatok igen sokféle szakági munkát, egyre speciá
lisabb megoldásokat igényelnek, mivel a hatósági stb. előírások egyre szigo
rúbbak, í g y különösen a közegészségügyi, szabványügyi, munkavédelmi, zaj
védelmi, érintésvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, vízvédelmi stb. területek 
igényelnek speciális megoldásokat. A feladatok főbb szakági jellegét tekintve, 
ma már nagy gyakorisággal fordulnak elő geodéziai, talajmechanikai, mély
építési (út, vasút), csatornázási, vízellátási, mélyalapozási, magasépítési (ipari 
és egyéb) épületgépészeti, villamos-, hőellátási, energetikai, szerkezeti gépészeti, 
légtechnikai, komplex technológiai, statikai, organizációs, ártervezési stb. mun
kák. 

A fagazdasági beruházások jelenlegi helyzetére jellemző, hogy 

— a koncepciós fegyelem alacsony szintű, 
— a beruházásokra, műszaki fejlesztésekre variánsok nem készülnek, sok az 

együtemű tervezés, 
— hiányzanak az irány- és ismételten felhasználható tervdokumentációk, 
— hiányos a beruházási háttér (gépgyártás, építés—szerelés stb.), 
— nincs az ágazatnak bonyolítóapparátusa, 
— a beruházások rendszerszemlélete hiányzik, az alrendszerek optimumára tö

rekszenek soros kapcsolással, a rendszer optimuma — párhuzamos kapcsolás 
helyett, 

— nem tudatosult az optimum — magas funkciós érték, optimális létesítési és 
üzemeltetési költség — szükségszerű elérésének fontossága. 

A z átfogó beruházási rendszer fejlesztésének elsődlegessége mellett, kiemelt 
fontosságú kérdés a műszaki tervezőmunka továbbfejlesztése. Ennek kere
tében 



— korszerűsíteni kell a tervezői információs (tájékoztatók, ismertetőkatalógu
sok, befolyásoló szakvélemények, rendelkező előírások stb.) rendszert, amely 
növeli a szellemi munka hatékonyságát, 

— javítani kell a tervellenőrzést, 
— emelni kell a koncepcióalkotás színvonalát, 
— fokozni kell az irány- és ismételten felhasználható tervek kidolgozását, köz

ponti alapok biztosítását, 
— kapacitásnöveléssel csökkenteni kell az átfutási időt. 

I N G . C T I B O R G R E G U S S , C S c : H O S P O D Á R S K A Ű P R A V A M A L O P L O S N É H O R Ü -
B A I Í O V É H O L E S A ( A kis vágásterületes erdő rendezése), — Bratislava, 1976. Pr í -
roda. 

Csehszlovákia erdeiben a kisvágásterületes üzemmódok alkalmazása törvényszabta 
kötelesség, mégpedig mindenekelőtt azért, hogy a faál lományok természetes felújulá-
sának az ökológiai feltételei biztosan teljesüljenek, s ugyanakkor a faanyagtermelés, 
és az erdők sokféle jó hatásának a foganatja, javuljon. 

Gregus kol léga a könyvében (308 oldalnyi ter jedelemben) — éveken át folytatott 
kutatásainak az eredményeként — a kisvágásterületes üzemmódoknak megfe le lő er
dőrendezésre vonatkozó ismereteket tárgyalja. — mondanivalóját t izenkét fejezetbe 
foglalva. 

A fejezetek címe, sorjában: 
1. A kisvágásterületes gazdálkodás. 
2. A z erdőrendezés alapeszméje a kisvágásterületes gazdálkodásban. 
3. A kisvágásterületes erdő térbeli rendezése. 
4. A kisvágásterületes erdő időbeli rendezése. 
5. Termelés-szabályozás a kisvágásterületes erdőben. 
6. A z erdő állapotának kimutatása a kisvágásterületes gazdálkodásban. 
7. Célok kitűzése a kisvágásterületes gazdálkodásban. 
8. Erdőrendezési tervezés a kisvágásterületes gazdálkodásban. 
9. Erdőrendezési ellenőrzés a kisvágásterületes gazdálkodásban. 

10. A z erdőrendezési mű, mint végeredmény. 
11. A z erdőrendezés és az erdészeti üzem kapcsolata. 
12. A z erdőrendezés problematikája a legközelebbi jövőben. 

A fejezetek — az utolsó k ivé te léve l — persze több alfejezetre, s az alfejezetek több
nyire még további kisebb, i l le tve fogalmi tekintetben szűkebb, de egyszersmind sa
játosabb tartalmú részekre oszlanak. 

Mindezeket azonban itt — ebben a rövidnek, s jószer ivel csupán f igyelemfelkel tésre 
szánt könyvismertetésben — tüzetesen még fel sem sorolhatom, nemhogy érdemben 
méltathatnék. í g y hát csak arra mutatok rá, hogy Gregus kol léga könyvének a tar
talma, v é l e m é n y e m szerint, a magyar erdészeti szakközönség részéről is behatóbb ér
deklődésre tarthat igényt. S különösen most, amikor a mi hazai erdőrendezésünk to
vábbfejlesztésének a problémáival egyre többen foglalkozunk, viszont nálunk — a 
csehszlovákiai irányzattal éppen ellentétesen — inkább a nagyvágásterületes üzem
mód alkalmazásának a gondolata kap újra meg újra hangot. 

Gregus kol léga könyve egyébként szlovák nyelven íródott. De a benne kifejtett gon
dolatokhoz oroszul, angolul és németül is hozzá lehet férni, mert a könyvben ilyen 
nyelvű tartalmi kivonatok vannak. Á m , bizonyára hasznos volna, ha az Á E M I , mint 
hazánkban az erdőrendezés-fejlesztésének is hivatásos intézménye, Gregus kolléga 
könyvé t — föl té te lezve, hogy ez még! nem történt meg — beszerezné és gondoskodnék 
arról, hogy az ismeretanyaga a mi nyelvünkön, magyar nye lven is tanulmányozhatóvá 
vál jék. 

Külön megeml í tem a könyv gazdag irodalomjegyzékét , valamint gondosan szerkesz
tett név- és tárgymutatóját. 

Dr. Magyar János 


