
A hálótechnika alkalmazása a SZOTE beruházási 
és felújítási tevékenységében• 

Kocsis András 

A S:,:cgedi Egyetemhöl I9j r-ben alakult a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
(SZOTE), i!L a József P ttila Tudományegyetem. Akkor a SZOTE összes beépitett 
lt:gtcrc 3 59 068 Ji~.'l volt, jdcnleg 444 625 lm:1• Két évtized al.itt a növekedés kereken 
86 ooo lm:1, vagyis 23%. 

A fcladatnövckcdések lényegesen nagyobbak voltak, minthogy emelkedett a be
teg.igyak és =:i kollégiumi férőhelyek száma, valamint a hallgatók és a dolgozók lét
súma (r. táblázat). 

1. táblllzat 

A SZOTE FEJLESZTÉSE 19p-1973 KÖZÖTT 

Rázvityie Ceieds::.kava mediciuszkava 1111iversz.iteta v I951-1973 KK· 
Development o/ tbe Szeged Medical School in 1951--19n 

Entwickdunk der S=:.e1:eder MedizinisdJell Universitiit von 1951 bis 1973 
--------

Mut,nók 1951 19n 
ni.ivekcd6 

0' 
/u 

---------

lktcg.lgyak szám .. , 840 1277 F 
l L1llgatúk li'.:tsz:'inia 8>7 1700 98 
Dulguzúk létsz.\ma 825 2 ( ;z f)4 

l 111 t:Zctck, klinikák száma 'l H 48 
Ko!lL't\iumi férőhelyek száma 440 71' 70 

npült az utóhbi két évtizedben a Sz.emészcti Klinika mellé egy s:t.árnyépükt., 
v,ibmint két ko!JL·gium: a Jancsó és a Semmelweis, gyarapodtunk az Eötvös utui
ban egy épülcttt.:!, ahol a gyógyszertudományi kart tudtuk elhelyezni, ezeken klvül 
padli1stcrekct, u:rnszok.lt építettünk be. 19n-ban befejcző<li.itt Biológiai Inté;,erünk 
épi(é~e. EzL"k :1 területnövekedésck mindig csak idcigil'nescn oldották meg a prub 
k·múk kicsiny hányadát, dc nem biztosították az egyetem három f6 tevékenységének 
(uktatús, gyúgyítús, kutatás) megfelelő hatékonysággal való végzését. 

A SZOTE - teljesen jogosan ·- a beruházásokban hí.tja a problémák meguldá
~cin.1k kulcsát. Ezért 197J-ban orvosi szempontok alapján távl.1ti fejlesztési cervct 
kO.:,,:ítcttünk, amely szerint hosszabb távon az alábbi beruhá:zá~okat (t'.pítkczésekct) 
kdk11c mr.:gva!ósírnni: 

- Ideg-elme, II. Sebészeti és Ortopédiai Klinika, 
hőrckp, 

- központi mosoda, 
elméleti tömb, 

• M,•gJelent az Egészségügyi Gazdasági Szemle 1974. évl 3. számában. 



új épület kohaltágyú elhelyezé:-iére, 
Gyermekgyógyászati Klinika bé.ivítése, 
központi könyvtár, 
Fogászati Klinika bővítése, 
nővér~ és orvosszllllás, 
fedett tormu:sarnok, 
új kollégium, 
új klinikai tömb, 
telefonközpont, 
központi rutinla.horfttórium, 
központi sterilizáló, 
új gazdasági telep. 

Látva az előttünk álló feladatokat és ismerve az elmúlt évek Leruházúsuinak 
nehézségeit, amelyek egyrészt pénzügyi és gazdasál!i gondokat okoztak, máRJ'(;Mzt, 

hátráltatták az oktatói, a kutatói, valamint a gyógyítói rnuulrn hatékonyságát, 
elhatároztuk, hogy elemezzük a meglevő hiánymiságokat, és keressük a megoldást 
a munkák gyonmbbá tételére. Vagyis, ahogy egyik szakemberünk mondta: ,,Azzal, 
hogy megmértem a lázam, még nem gyógyultam rneg. De mindenesetre rnegálla~ 
pítottam, hogy valami bajom van, tehát tennem kell valamit 01·vo:.lá.sárn.." 

Az elemzések során megállaµítottuk, hogy 80k objektív tt':nyc·z6: a megyei épít6-
ipari, vnlamint a tl'rvezői Rzíík kapa{'it.i't8 igen nagy kisr.olgáltntottságoL jelent 
a beruházónak (a 1::1zíík kapacitás miatt igen rnagas tervezfü díjat ÍM kérnek). 
Kétségtelen tény az is, hogy a hernliázások clhúzódúsának okai nem csekély 
hányadban sznhjektív tényezők iM; ilyen a beruházáHsRl, ill. folújítással járó összes 
tevékenp;ég, azok t.edmológiai, logikai, időbeli knpesolatainuk hiányos ismerete. 
~~zenkíviil a t.fönával foglalkozók (főleg a műszakiak) képtelenek fejben tartani az 
állandóan Változó jogszabályokat és fl bennük foglalt egyes tevékenységi lwt.itr· 
id6ket, ill. módoi:iít,ásokat. Így fOL·dult elő, ~hogy az 1972 decemlJerében áta<lott 
Biológiai Intézet építésé(!él (bekerülési összeg 12 053 e.Ft, beépített térfogat 7,"08 
11113), a Leruházás elhatározásától a végleges befejezésig 8,5 év Lelt cl. (A jelenlegi 
építkezésekről a 2. táblázat ad képet.) 

E problémák megoldására olyan .módszer bevezetésével pró.bálkozunk, amely 
egyrészt a sokféle, bonyolult tevékenységr61 vahmilycn jól kezelhető, künnyen 
áttekinthető képet ad, másrészt biztosítja a feladatok végrehajtásának iitemezt\:,l\t, 
időbeni lefolyását. 

Íg)' jutottnrik el ahhoz a megállapításhoz, hogy a hálótechniku alkalmazása 
biztosítaná ezt. 

1. A Juilóter1 1ezésröl általában 

1.1. A hálótervezés kialakulása 

A technikai fejlődés korábbi szakaszaiban a termelési folyamatok leíráHá.rn a.z 
ún. Gantt·diagramok, vagyis a vonalas ütemtervek megfelelőek voltak. Azoa!J1m 
az egyre bonyolultabbá váló gazdasági folyarnatrendszerek irányítására, szt•rvf~zl\
sérti, áttekintésére újabb, tökéletesebb tervezési, programozási eljárásokat. kcllclt, 
kidolgozni. 

1057-ben, az Amerikai ]~gyesült Államokban a nagyipar átfogó rekonstrukdújú~ 
val kapcsolatos teendők szervezésére és irányítására új módszert dolgoztak ki. 
Az új eljárás: a kritikus út módszere, röviden CPM ( critical path method ). 
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A SZOTE jelenlegi éphke:ései 

Hacmo.,mpte cmpoiil.u Ce2c8c>.o:Jo ..1wllw1ww1.ozo ynuoepcumema 

Currenl- constructio_ns at the SZOTE 

Laujende Bnuarbeitcn dr::r SZOTE 

., 

-···--D-.::--1 - -·---·-~-------

. kf'ritll·si Rrf'pltrlt 
Intl'zmP11y I ö~•z,'" H•rtngat 

milÍió Ft lm3 

·-'--·------- --· 

A liernh:'!7:'ts <'lhat,íro-
7.ásá1wk idő11onlja 

K6\·érotthon 
lntf'u7.Í\- ORZl1\ly 

I. Seb(,szni Klinika 

3 500 1 3672 1970. március 
12 497 4605 1968. március 

cmek•trúl'.pít(\S 4 500 

4 001 
I. ScbösZ.cti Klinika 
művesdJ]omAsa 

A gyógyszel't•szk1U'i 
c.>pülct folújítúsa l O 769*1 

• Tén)·lrg('s költs(•g: i 7 88'i millió Ft. 

1500 

1200 

1970. január 15. 

1910. ápr. 16. 

1967. aug. 11. 

Sz(·rzö<l(:s szrrinli lie
feJtz(:s időpontja 

Hl73. swpt. ao. 
1975. június 30. 

1975. m,ijus 30: 

1976. október 30. 

y:,rh:itó lwfrjezt's 
i,lűpontja 

l!J74. április 1. 
1975. június 30. 

1975. május 30. 

197G. október 30. 

197B.·januiir 24. 

2. tábláznt 

Atf11Ltsl 
idő, i:,, 

4 
7 

5 

6,5 

5 



A Cl'!t-1 első építőipari alkalniazásárn 1950-bcn Kanadában, egy út.építésnél 
kcriilt sor. A szocialista államok közül először a Szo,rjetunió és az NDK alkalmazta 
az új módszett .. HazAnkhan HlG5-ben keriilt sor CP.l\I-módszerrel történ6 eriíniíí
építésre. Ma már igen szélesköríícn alkalmazzák a ptzdasági élet ni inden területén. 
Egyébként a CPM-rendszer után nem egészen egy évvel a .P.EH..T-módszert i1rnier
tctték a szakközlemények és napjainkban a hálótervezési módszerek szánm :mo 
fölött van. Ismertebbek a fentieken kívül a RAMPS, CPA, CPl', LESS, PEP stb. 

1.2 LOlJikai luíló készítése 

A háló<liaf!ram az elvégzendő feladat (pl. beruházás) megvalósítási folyarnatá
nak olyan grafikus ábrázolása, mely a feladat (beruházás) megvaló,;ftása során el
végzcndó részfeladatokat, illetve a részfolyamatok között fennálló technológiai, 
logikai és időbeli összefüggéseket jeleníti meg. 

A hálódiagnim elsődleges szerepe tehát a fclyamiü.ábrázolAs. A logikai hálótern 
az elvégzendő feladat ÖHszes teendőiről, azoknak sorrendjéröl, egymás közi.ítti 
kapcsolatairól nyújt áttekintést, anélkül hogy ,1 folyamat idöigényével sztlmolna. 

1.3 A hálószcrkesztés techm'.kai szabályoi 

A komplex Leruluízá1,;i vagy terrnefosi fohulat mindig több rt~Rzfdadatból tevő
dik fü:isze. Egy-egy ilyf'll réRzfoladatot a hálóban teré{:enységnelc nevezünk. V,da
nicly tevékenyi,:;égnck bo kell fejeződnie ahhoz, hogy llj tevékenysóg megkez1lőd
lwssen. Vagyis a tevékenységet, egy kezdő és egy befejező pont határolja. 

A hálóban a tevékenységet nyíllal vagy, más néven, irányított vonaldarahha] 
jelöljrzk. Azért szükséges n nyíllal való ábrázolás, mert így tudjuk, hngy a vonal
szaka.s,1 melyik vége jelöli a tevékenység kezdetét, ill. végét. A tevékonysögek 
escmú1yekkel knpcsolódnak cgyniáshoz. Az ese1nény jele: síkidom ( 1. áliro). 

0 [] 

1. áhra. A te·vdkrnyséy és esemény álmfaolási 111údj1i 

A h.álóteclmikáJ1;nt a követke.zóképpNl kapcsoljuk a tevékenységek fo, eseu1éuy0k 
jeleit (2. áhm). \';tgyis y tevékeny;,óg akkor kezdiídhet, hn f jeW ei,;e111ény lwkö
vetkezet.t. 

2. iíbM. A tcvékeuység és esemény kapcsolása 

A s.:crkes:dél:J tuvúbbi szabú.ly11i: 

a) két eseményt ci,;a.k egyetlen tevékenység kapi.:so1hat ÖAHze. AmennyibPn q.:y 
esemény hcköyef.lwzésével két tevékenység indulhat meg, dc mindkeltií
nek hcfejeziídése szükséges ahhoz, hogy egy harmadik t cvékenyi,:;ég elkct1dri,l
hei,;;,pn, akkor tigy ún. lútsz{/ftco/:kenyséyet iktatunk kiizhc a folyamatok kö
zött frnns'dló tedrnológiai összefüggés ábrázoláslira. A látszat t evékenyc,1\~ va
lójfi. h,-u1 nem tevékenyl:légd jdcnt, így id6t st:111 rendelhet iin k hozzá ( ,1. (Íhru). 

b) Továl,hi fontoH szabály a luí.lódiagrnrnnk ,'lZ<'l'keHztéHénél, hogy t·gyn1:'tr-t kii-
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viltasz:
falaz:ás 

}---{2 

lefolyócsatorna 
csüvek épitE'se 

viz:vez:eték1 
csovek építése 

villanyvezetéki 
csövek épitE'se 

3 

5 

4 

helyreállÍtás 1 

belső 
vakolás 

6 

3. ábra. A folyamrttcsoport helyes ábrázolása 

vető tevékenységek lánca hurkot nem képezhet. Nem lehet tehát a hálódia
grnmban olyan út, amelyen a nyíl irányában haladva az eredeti kiindulási 
helyre juthat.unk vissza (4. ábra). 

2 4 

3 

4. ábra. Hurok a hálódiagramban 

2. A tevékenyséyek időtartamának meghatározása 

..\ Jiúló:mtos tcrv~zés egyik fontos fe]adata a programok megvalósítási i<lőtarta-
1i1á11ak meghatározása, illetve a lehető legrövidebb megva.lósítási idő feltételeinek 
tí:;,,;túz/lsa. 

Az ülótervczés feladatai: 
"'.~ egyes tevékeny.iégek időtartamának meghatározása, 
,t háló (vagyis a feladat) teljes időtartamának meghatározása, 
[l kritikus út és a tartalékidő kiszámítása. 

A kritiku8 út a .program megvalósításának lehetséges legrövidebb időtnrt.arnát 
111uta1ja, meg. Vagyis a program átfutási idejét a háló induló esernényétől a t'él
csemé11yig vezető, id6ben leghosszabb út (az ún. kritikus út) mentén fekvő tevé
kenységek idótarturnainak összegezésével nyerjük. A kritikus út mentén fekvő 
tev<\('nyRógeJ.:: az ún. kri'tikus te·l'éke.nyséuek. Általában 111egállapították, hogy a 
tevékenységek mindössze kb. 10%1-a fekszik a kritikus úton. Éppen ezért egyik 
óri{u,;i előnye a hálótechnikának, ho;:;y figyelmünket elegendő a tevékenységek rnÍnd
üssze 10%-ára összpontosítani ali:toz, hogy a feladat határidejének biztosítását 
elősegítsük. 

~\,: időtevék<~nységek idéítai·tamának megállapítása többféle módon történhet. 

339 



Ezek közül a legegyszerűbb a műszaki becslés, amikor a tevékenység keretében 
elvégzendő felad~t, valamint az erre fordítható kapacitás összevetésével {vagy 
korábbi tapasztalati adatok felhasználásával) állapítjuk meg a tevékenység vár
ható időtartamát. Lényegében azonban kétféle időtervezési módszert szoktak 
megkülönböztetni: 

- határozott időtartamú és 
- határozatlan időtartamú tervezést. 

2.1 Határozott időtartamú tervezés: CPM (critical path method), a kn~ikus út 
módszere 

A külföldi irodalomban, mint ,,deterministic" vagyis meghatározott időtartam
mal történő hálótervezés ismeretes. A módszer lényege, hogy minden tevékenység
hez egyetlen időtartamot rendel. Ebből a kiindulásból következik, hogy csak olyan 
feladatok tervezésénél használható, ahol ezek a meghatái·ozott időtartaí11ok egyes 
tevékenYségekre nézve meg is állapíthatók. 

Így elsősorban gyártási, termelési programoknál, valamint beruházási (rekonst
rukciós) terveknél. Ebben az esetben tevékenységbeállítottságú hálót készítünk. 

2.11 Az egyes tevékenységek idejének rnegállapitása 

Ez történhet: 
a) szokványos müszaki becsléssel, amikor a tevékenység keretében elvégzendő 

föladat, valamint az erre fordítható kapH.citás összevetésével vagy korábbi 
tapasztalati adatok felhasználásával állapítjuk meg a tevékenys_ég időtart,arnát; 

b) rendelkezésre álló norm11idök alapján. Itt meg kell jegyezni, hogy nem az 
egyes tevékenységek munkaidő-szükségletét kell megállapítani, hanem a tény
leges átfutási időt. PI. festésnél a száradási időt is figyelem be kell venni. 

2.12 A háló teljes ülótartamának meghatározása 

A programok megvalósítási időtartamának meghatározására alkalmas módszert 
egy egyszerű példán mutátom be (5. ábra). 

5 
8 

3 

'4 

7 
4 

5. ábra. Hálódiayram idótartamadatokkal 

Ha például 1-0-8-9 eseményeken haladunk át, úgy a tevékenységek idő
tartama G+5 t3 = 14 hét (a tevékenység jele fölé írt szám a tevékenység időtar
tama). 

Ha viszont az 1-2-5-7 -8-9 eseményeken halui.lunk át, akkor 3+3+ 2 + 4+ 
+3 ~ 15 hét. 

Könnyen belátható, hogy az összes lehetségrn~ változatok közül létezik legalább 
egy, amelyik mindegyik másnál hosszabb, vagyis a leghosszabb az összes közül. 
Ez az út a hálódiagram kritikus útja. 
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2.JS Kritikus út meghatározásri 

H ntúro:zzuk meg egyes tevékenységek szerint., hogy a teljes feladat kezdésétől 
szlindtvri mininn'disan hány hétnek kell eltelnie ahhoz, hogy azok elkezdhetők 
It•gy(•111.·k. 

~\z. 1- 2 vagy az 1- ú tevékenység Jtezdésének nincs időigénye, ezért az 1. 
ei,;enH:ny fölé O-t írunk. A 2-3, a 2-4, és a 2-5 tevékenységek akkor kezdhetők e1, 
amikor az 1- 2 tevékenységet befejeztük. Erre a há1ódiagram (6. ábra} 3 hetet 

14 

17 

21 

24 

9 
24 

6. ríbra. flálódiagram lehető legkorábbi éB a mcgen.gedhet/J legkés/Jbbi határid/Jkkel 

írl.lnyoz elő. Így az esemény fölé hármast írunk, jelezvén, hogy a 2. esemény lehető 
legkor:íbbi bekövetkezéséig 3 hétnek kell eltelnie. A 3. esemény fölé 5-öt írhatunk, 
ugyanilyen megfontolások alapján írhatunk a 4. esemény fölé 7-et és így tovább. 

Ezzel tulajdonképpen megkapjuk, hogy mennyi idő alatt (24 hét) valósul meg a 
teljes program, ha a résztevékenységek előirányzott időtartamait betartjuk. 

Láthatjuk, hogy a 8-ü tevékenységnek meg kell kezdődnie a 21. hót elmúltával 
uhhoz, hogy n hi'ttralevő :1 hétig tartó folyamattal együtt a program a 24. hét végére 
teljesen befojezi:ídjön. 

Az egyes eseményekhez két időpont tartozik: 
- az esemény bekövetkezésének Jehet.6 legkorábbi időpontja, t? és 

~ - az esemény bekövetkezésének megengedhető legkésőbbi időpontja, t~, 
minthogy pl. .t 7 -9 eseményt neri1 feltétlenül kell a 17. héten kezdeni, mert akkor 
a 21. héten bcfejeződnék és várni kellene hogy más utakon a 8-9 esemény a 24. 
hétre befejeződjCln. 

Az esemény bekövetkezésének mcgengedhet6 legkésőbbi időpontját úgy határoz. 
zuk meg, hogy n hálódiagrnmon az előbbivel el!ent.étes irányban haladva á.z eSe
ményekre vonatkozó terminusokból levoujuk a tevékenységek időtartamát és a. 
kapott értéket az esemény u.lá írjuk. A 9. eseménynél a legkorábbi és legkésőhhi 
tcrrninns megegyezik, hi:szen a feladatot be lehel fejezni 24 hét alatt, semmi indok 
nim:s arra, hogy a befejezést elhúzzuk. Így a 9. hét alá a 24-et írjuk. A 8. eseményre 
a legkésőbbi bekövétkezési terminust úgy határozzuk meg, hogy a .24-ből levonjuk 
a 8-0 tevékenység i<lőtartarnát a 3-at. A különbséget (a 21-et) a s.· esemény alá. 
írjuk. A 7. eseményhez a végponttól visszafelé haladva a 8- 9. eseményből egy
aránt t>ljuthatunk. 

Va~yis: 21-4 = 17, ill. 
24-4 = 20. 

A k8t különbség közül termés'./,;etesen a kisebbet kell a 7. esemény alá. írnunk, 
hiszcu ha 2-uél több eseményből jutunk más eredményhez, mindig a kapott leg
kiseLlJ értéket írjuk be (6. ábrá). 
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A 6. ábrabcli háló<liagrnm szerint e!vúw)zve fi. Azárnításokat Mit látjuk, hogy 
,egyes események legkorábbi és lcgkésőbhi kezdési időpontja nwgcgyezik. Hn ez 
eseményeket összekötjük, megka.pjuk ft kritik11A utat. 
· A kritikus út rneghaL<Lrozásának ez a módja rendkívül bonyolult és uehéz;kes, 
kiilönösen akkor, lm. nagy hálódíagrammal van dolgunk. Lényegesen egyszeriíl)b 
a megoldás az ún. felső háromszöges mátrix AegítségJ,·el. Azért nevezzük folA6 há
romszöges mátrixnak, mert minden clcrne a joLL oldali, foh,ő húromszügben he
lyezkedik el. 

Készíthetünk egy áhrát, ahol a bal oldali első fiiggr'ílegcs f-;ZánwszlopLan és a 
felsó vízszintes sorban az Pscrnények sorsz,írnait tiintetji.ik fol. A bal oldnli cmzlop
ban azok a sorszámok szerepelnek, amelyekből az egyes tev{ikcnysögek kiindulnak. 
A felső vízszintes sorban pedig azok, amelyben az egyeR tevékenységek végzc'ídnek. 
Az ábra jobb oldali háromszögében az egyes tcvékeny1'égek időtartamait, t üntcttük 
fel (7. ábra). 

Az események bekövetkezésének lehető legkorábbi terrninw,ríi ú.brA-nkban t?
val jelölöm. A matematika megfolel6 Rzabályai szerint (teljesen mechanikus 

,1,1,11,.1,:_,i_, t· }---=--f-· -. 1 1 f- -

--+-'lcl_l~i-j~----·l--: 6_ !-i _ 0 
--~' _2_J_~2j__ _ __L _ 3 

' 1 ' ' 1 

1 ' 1 3 1 1 5 

~ +-:_-r U( : _~_tt 
, i i 1· 1 ;-~, : , i,o 
, j ~I 1--r--r 1~ 1 Í s !----r,:-
~ -r~;-: -r~_ 1 z-t:+,;
~ -m-- ,--·--------',.--i-'----l-"---

8 1 1 i 1 ! : ~,i 3 1 21 

--;t---r - T r-r-r - r -rsr;,-
~,,., ! oj_~~~;; r_; -7_,_--__ :- 10 ;_-~-~-_: __ : :_,--r_;·;_t"f 
~~1_3---l-5-_;._'+"j-~ ~ '=I ,,J_ '' 

tjH-t/l 1 0 0 i 5 1 0 i O 1 0 i O i O 1 0 

7. ábra. Az események sorszámai 

-összcadásokkal) ezeket kiszámolva, megkapjt1k a táblázatban feltüntetett értéke
ket. (A számítási módszer bemutatását rnell6zö1n, az irodaloinban megtalálható.) 

Az események bekövetkezésének megengedheti) legkésőblJi időpontját tC~>-el 
jelöltem. Ezeket ugynnolyan moeha.nikusnn [;zámollrntjuk, mint a t~-lrnt, azzal a 
különb1:1éggel, hogy az esern~nytől visszafelé haladunk. Az ábrúban az alsó sorba 
irtam. 

Ha a t? adatokat a tc}J alá írjuk él:I a kivonást elvégezzük, akkor az elő,:;őek 
alapján, ahol a kivonás eredménye 0, ott az események a kritikus úton fekszenek. 
Ezeket összekötve megkapjuk a kritikus utat (8. dbm). 
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8. ábra. A hálódiagram kritiku8 útja 

2.14 Tt1rlrtlékidü meghatározá.!>a 

Az Pl{izöckből láthatjuk, hogy a nem kritikus tevékenységeknél bizonyos tartalék· 
idökkel rl'nclelkczünk. A tartalékidő azt jelenti, hogy a megállapított időhatárokon 
heliil a nem kritikus tevékenységek kezdése eltolható anélkül, hogy ezáltal az egész 
hálóterv befejezése határidőesúszást szenvedne. Az irodalomban négyféle tartalék
icliil kiilönhiiztetiink meg: 

o) Maximális vagy teljes tartalékidő: 
Ez azt fc~jezi ki, hogy két kritikus eseményt összekötő nem kritikus tevékeny
ségek időtartama együttesen hány héttel rövidebb, mint az ugy1.mezen két 
eRemén,vt. ÖRszekötő kritikus tevékenységek időtartama. 

b) Sza had tartalékidő: 
Azt mutatja meg, hogy a nem kritikus tevékeny~uígeknél hány időegységgel 
késldtet,hetjiik, 1\ befejezést anélkül, hogy bármely más tevékenység lcg• 
koníLhi kezdési feltételeit korlátoznánk. 

e) Független tartalékidő: 
Azt, mutatja meg, hogy luíny időcgyRtiggel késlelt.cthetjük a hefejezést a kezdő 
csernl·ii.v legké~őbhi bekövetkezésétől számítva anélkül, hogy zavarnánk a 
hcfojez(i esemény legkorábbi hekövetkezösét. 

d) .A közbern;Ő tart.alékidö: 
,\zr, inutatja meg, hogy a kezdő etlernény lehető legkésőbbi bekövetkezése 
ul{wi kezdi!~ c:sclén hH.ny hét Lutalékid{ínk vn.n, ha a megengedhető le~ké. 
sűhbi befejezési terminusig be akarjuk fojezni a t,wékcnységet. 

A frbtoro]t tarta1ékid6knek niegvan a matematikai kiszániítási módjuk. Ezt eb bon 
lt dolgozatlirin nem kíd.nom részletezni. Csupán nrra hívom fel a figyelmet., hogy 
a tnital(!kidúk isnH,rl'tt:nek dsfümrban az erőforrások t!gyenletes kihasználásában, 
v1dnniint tii)ih liálódi~ii!·ain összckapcsolásábnn van jelentősége.· 

:!.:! llatú10;;,1tlun úl1)l1trl//'mÚ tervezés: PER1' (Jiroyram evaluation and review 
trclmique) m.útfazt'r 

A gyakorlati t'letben rendkívül sok olyau időtervezési probléma merül fel, ami· 
kor num tndjuk clűn• megállapítani a tevékenységek pontos időtartamát. Ilyen 
teriildcJ.:: kutatáii, fojlr:sztés, termclől,erendezé:;;ek nagyjavít.ási 6s karbantartási 
Jr1 Ullk:Í.in:i k t t:!'Vl'Z('.se, irúnyít {1su l'Jl h. 

A PElt'L' mót.bzernél a kgvaló;;zínííbb megvalósítási időtartam mellett meghatá· 
rozz11k a kt.·dvező, illetve kedvezőtlen körülmények esetén várható időtartamot is 
/·~ c:t.,·k iJtaszevetésóvcl s1.Au1ítj"uk ki ur.t fLZ iclőla~·tamot, amellyel a l::lzámíLás ~orú.n 
<lolgoz11J1k. 
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2.21 A PERT rn.úrls;;r;rnd olkalmozo!l idüfor{,1m-sziimiltís 

Tételezzük fel, hogy ugyauazt n tcn:Jdcnyst-'.w·t. kiili\nhözií k6niltHl'nyek. íllel ve 
feltételek melld.t nagyon sokszor kl'll p]v()g('Zniink. Ez e.·wtlwn hizto:,ra \'l'hdő, 
hogy minden esetben rnfts lesz a tevék(:nysfg idótartnuia. Ha például ugyanazt n 
tevékenységet különböúí foltétell'k rnl'llett czerc:zt'r n!,ge,i;ziik ti!, nzt. tnpaszlaljnk, 
hogy néhány esetben igen rövid, nélu\.n.v l'S(\I hen peJ.ig iµ-cn bosszú lesz n tcv,qrnnység 
időtartama. A töhLi i<lő ta.rt.arnn o két .'tt.1'ls6 érttik között úgy o:,,zlik llH.·~. hogy 
az előfordulási esetek Rzámn.. egy darabig - a fr;rmlósz.fni'ihb irl1/tr1rt111m·u - nó, 
majd pedig isirnit csükkell, Jeliiljiik a7,L fl iegrövidelil> itliít.nrtamot a-vc1l. anwly 
alatt a tevékenyr;ég leguhbb 10 N>et.l1c11 -- vagyis az esctf~k l (;{1-Almn - elv1\~ez
hető. Jclöljiik b-vtil a.zt a. leghosszabb iddtarllwioi, rrhol az előfonlnlá,ü esetek 
száma eléri az 1 %-ot, és véµ-iil j()löljiik m-m-el a;,;t az idfüartamot., amely rrz 1000 
mérés közül a !egtöbbs\<'.Öl' fortl11l eló. Ha az 1000 mérési eredményiinket egy 
olyan koonlírnita-ren<lszerben lthráznljnk, a.rnclynek vízszintes tengelyén nz egyes 
tevékenységek időtartamát., függőleges tm1gelyl:n pedig az egye,; időtartarnok
hoz tartozó előfordnl.'i.si esetek námát ó.lmizolj11k, akkor e pontokn,t összeküt ve 
sajátos alakú görbét kapnnk (9. ábm). 

Az ábra szerint, nz. előfordulási esetek s7,án1a igm1 magas az átlagos értúkhn 
közel álló időtnrtarnoknlll, ugyanakkor alru;sony a nagyon rövid, illetve a nagyon 

jk 
w ~=-~---.:_-__ -~~"-=_= ____ -_-_-_;:_-··:_--.--~-~J-_f-------------------1--~, -,-ec-t-,-,1-,·,,, 

9. ábra. A tet0kenysé'}d; várf,.lllÚ '/diítartamá111tk ·mlJszimíségi görbéjt: 

hosszú. időtartamok eset.ében. A'l, ábra egy ún. \'alószínúségifüggvény-görlic, 1rn1oly 
azt mutatja rneg, hogy a tevékenyS<ig sokszori elvég?.é,;c esetén előforduló idótarta
rnok zöme a legvalószínűbb idöt.aitarn kör\ll ing:.Uozik. 

Van azonban egy olyan a hosszúságú időtartam is, amelyhez néhány-· nagyon 
kedvező feltételek mellett bekövetkezett. - tov1\kenységi időtart,am is tartozik. 
Vagyüi a sok mérési eredmény közül núliún? esetben sikerült igen rövid í<lt'i alict.1 
elvégezni a tevékenységet. Ezt az a értéket az irodalom optimális feltt\te!eJ... 
rnelleUi időtartamnak nevezi . .Hasonló értelmezésben van egy „pesszimáJi,;" 
időtartam is, amelyet az ábrún b-vel jelöltem. 

Összességében a PERT 111ó<lszer alkalmazásánál tehát három időértéket he<:~ii
lünk meg, illetve számítunk ki és ezekb(51 határoy,wk meg az ún. számílolt idő
htrta.mot az aláblii kúplet alapjií,n: 
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ahnl a nz opt in1isz;tik11s feltételek melletti i<lőt.artam, b a Jjesszimisztikus felté
t,+k 1nelletti id(ítartnm, ma legvalószín(íhh iddtartam, lsz a ,zámított időtartam. 

A Yúrhatö ti·n'·kenys1:gi idií tehát három becf'lült időértéknek a gyakorlati tapasz~ 
tal:dok nlnpjún nwghatÍLrozott úllan<lók folhasznúlflsával nyert súlyozott számtani 
útlnga, n1(:gpcdig úgy, hogy a tevékenység várható időérték alatti befejezésének 
mnte1t1atikni valószínííség:c 50%, 

. .\ '" t·rl(ikc nem kezelhető abszolút számként. Ez mindig a becsült (a-b) 
inttTrnllum nag~rsiíg.itó! függ. Az a és b becslések távolsága a várható időérték 
hiznn:vt,thnsúgilm rn:zvc arl felvilágosítást . 

A fsz hizor1ytala11;.;1'tgának mérvét a szórásnégyzet (variancia), ill. a szórás mérő
szilnia :1dja nH·g. B,úa-clos;_,,1á1't tt\telcziink fel és ennek alapján: 

(b-a)' 
HZÓ-rásrnSgyzet : a~ = 

(j 

szórAs: a, 

l<:1,ek azt fejezik ki, hogy n lsz értéknek szórása az (a-b) intervallumnak kb~ 
egyhatodn. 

:!.:!:! A fd11dut !<'ljes id,)üirt//Jnána!.· mq1!wtdrozAsa 

Az eµ1}sz luíJóra vonatkozó idöt crvezés feladataiban találunk hasonlóságát a 
l1nti1rnzott icliítn.rtamú tervezéssel, mert itt is az egyes tevékenységek idejét, a 
krit ikuR utat tis a tartalékid6ket számítjuk ki a felsorolás sorrendjében. 

L1\11~·eges különbség, hogy az ögyes tevékenységek időtartama, a 2.21 pontban 
számított. fsz él'ték e:.mk bizonyos valószínűséggel következik \)e. 

Ennek n1egfrld6en az cg,;sz háló átfutási ideje, az egyes határidők betartása 
t'Sak bizonym; ·1_:r1lósdn:űsf!fmr:l állapítható meg. 

:!.:!:J A kritikus Úl meglwtározás1L 

. A 1:-'ER'l' módszer, akáresak a CPM módszer a kritikus út niegluüározására két 
i<li.ilirtéket s:d~1nít.. ki rninden egyeS eseményre: 

az csctuény bf\következésénck lehető legkorábbi időpontját, t?, és 
- az esemény bekövetkezésének megengedhető l~gkésőbbi időpontját, t}, 
A két érték fogalmilag azonos a CPM megfelelő fogalmaival. Számít~suk is 

ha.-;onlá inú<lon ti..irténik, mindössze azzal kell számolni, hogy a PF..:RT-nél minden 
olyall :,w\.mítúshoz felhasznált. várható értéknek (tsz) van egy varianciája (a:), 
anielyut, mint a bizonytalanság mértékszámát, minden számításnál figyelembe 
kell vvnni. 

2.2.J '1'11rtrdi;kirlük szrimüásn 

A PER'!' módszer, a CPM-rncl szemben, a tartalékidők meghatározása szem
pmitjátJót kétféle eltérést mutat: 

a) ,\ PEHT módszernél csak egyetlen tartalékidőt számítunk. 
!Jj A t.art.alükidőket időpontokra, eseményekre vonntkozóhg állapítjuk meg,. 

a1ni!Jiíl lúbzik, hogy rt 1-'ERT inkább eseményekre beállitott. Rzá1nítási módszer. 
A'.l idlílcrve'.lés nuwuális elvégzésének niegkönnyitése céljú.ból a PERT-nél 

ugy11núgy, rnint a CPM-nél kialakítottak egy egy.'lznlí nlgoritrnust (lásd 2.13 pont), 
1nf.'ly1wk lényege a mátrix alko.lnrnzása. 
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A részletes matema~ai bizonyításokba nem kívánok itt belemélyedni, hiszen 
,e dolgozatnak nem célJa, ill. feladata. Fontos, hogy a becslést mindig a legilleté
kesebb, a tevékenység végrehajtásáért közvetlenül felelős szakember végezze. 

A témával foglalkozó irodalom tanulmányozása. során megállapíthatjuk, hogy 
.a hálós tervezési technika mögött nincsenek magRs matematikai felkészültséget 
igénylő módszerek és kompliká.It számítási eljárások. A felhasználótól igényelt 
legmagasabb szintű matematikai művelet, az összeadás és a kivonás. A szakiroda· 
lomban közölt különböző „rnátrixok és n1goritmnsok" az elméleti továbbfejlesztést 
.szolgálják és nem érintik a hálótervezés alapvető lényegét. 

Meg kell azonbanjegyczrii, hogy 1naga a hálós tervezési módszer egyszerű haszná
lata - szemben az operációkutatás legfőbb ismert módszerével - mégis bizonyos 
fokú gyakorlatot igényel. Szokták a sza,kernberek a sakkjátékhoz hasonlítani, 
melynek lépés-szabályai egyszerűek, a ját1;k azonban elmélyülést és a lépéskombi
nációk alapos ismeretét igényli. 

Ahhoz, hogy a hálós tenrezést a mindennapi 111nnkánkban eredményesen, haté
konyan használhassuk, annak praktikus, gyakorlati fogásait megismerjük, elenged
hetetlenül fontos a hálós technika :-tlapjait megisnwrni, a módszerről kellő és alapos 
tájékozottsággal bírni. A 2. pontban nagyon röviden, Rzinte utalásszer{íen ezt 
kívántam megtenni. 

3. A hálós tervezési: módszer alkalmazása a SZOTE.n 

J.1 Általános szempontok 

A hálóteehnika elméleti alapjainak át.tanulmányozása után, hálós tervünk el
készítésénél, a témában jártas szakemberek néhány rnegállnpítását figyelembe 
vettük. Ilyenek: 

- A hálótervezési eljárások egyik Rpeciális tulajdonSfiga, hogy nem egyesítik, 
-nem vonják össze a kIUönbötö lcrvezésifázü;okat (logikai, idő·, költség· és kaJJauitás· 
tervezés) egyetlen „komputermodellhc". Alkalmazásuknál tehát tsnpán addig a 
tervezési fázisig célszerű elmenni, ameddig az ndatházis meghatározásának bizony
talansága még elfogadható határokon belül marad. 

- G. N. Stilian szerint: ,,Ha az adatszerzés nehéz1:;égci miatt csak a feladat 
grufikus menettervét, az ún. hálós t.el'vet, készítjük el, akkor is - a tapasztalatok 
szerint - , teljesen kifizetődik az elkészíLésére fordított idö, csupán közlési· eszköz· 
ként képviselt úrtékéből." 

- A hálós terv előnyét fokozni lch'ct, hf:t e terven végrehajtjuk a tevékenységek 
rendezését az értük felelős Hzervek szerint (kooriliuá.ciós hálós terv). 
· - A nicgoldan<ló feladatok általában bonyolult munkakomplcxumok, amelyek 
egyszerű mo<lell formájában csak úgy ábrázolhatók, hogy az elvégzendő tevékeny· 
ségek komplexumát lcegy:,zcrűsítjük, Óvakodni kell azonban a túlsúgos egyszerŰHÍ· 
téstől,. mert távol állhat a valóságtól. R. Bcltman mondta: ,, ... azon az egyenes 
és keskeny ösvényen kell haladni, amely n. túlegyszerűsíté:, szakadékn és a túl· 
kornplikóJás mocsara között vezet." 

Ezeken kívül néhány más szempontot is figyelembe vettfrnk, dc a legfontosabbak 
:a fentiekben leírtak, -mint ahogy a következő pontokban látni lehet. 

A fenti alapvető megállapít,Úsok juttattak cl bennünket ahhoz a döntéshez, 
hogy a korszerű módszer alapjait szem előtt tartva, de élve H, hálós tedrnilrn 
hajlékonyságának lehetőségeivel, egy ún. sajátságos, számunkra a munkánk 
hatékonyságát növelő koord't'náci6s (hatásköri) tipu.shálótcrvet készítsünk. 
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.1.2 A luílós fervczés.sel kapcsolatos feladatok 

1\ föladat „A hálótechnika alkalmazása. a. beruházások és felújítások előkészíté
sébn1, tervezésében és kivitelezésében a Szegedi Orvostudományi Egyetemen." 

E ('(:J clfrésc 6r<lckéhen clsó lépésként összegyűjtöttük a fontos és lényeges (lásd 
:t l pont, R. Bellman) összes tevékenységet, megjelöltük a beruházásban résztvevő 
Rzcn'f'k<·t é8 ezeket tá-!Jlázatba foglaltuk (tevékenységlista). 'l'ermészetesen fel
haswiíl1 uk az erre vonatkozó jogszabályokat, végrehajtási utasításokat éR az e fel
nd:tl•)!rnt végzó, ti.ibb éveR gyakorlattal rendelkező munka"társaink ismereteit is. 

J! rísorl ik [1:pésként rögzítettük a tevékenységek technológia szerinti kötöttségeit, 
logikai ü:,;:-.zcfi.iggéseit és iclé.íbeli sorrendiségüket. Vagyis rendszereztük a tevé
kcny . ..,<:gckct úgy, hogy melyek végezhetők egy időben, párhnziuno8an, és melyek 
következnek egymás után, vagyis melyek folynak egymásból (sonendiség rneg
{dlnpítltsa), é.-; rnclyck végezhetők el egymástól függetlenül. 

v,qem1!nyiink szerint ez a hálós tervezésnek legfontosabb és ugyanakkor leg
ncliezehb frlndatrr, és az egész terv „jósága." ezen áll, vagy bukik. Ezután egy „első 
szPrkc.·.,;;,-.tc'>síí" rendezetlen hálós tervet készítettünk, amelyet azután topológiailag 
rernlezt.ii11lc 

A n'nd1•úRlwr fL tevékenységeket közös kiinduló vagy hefojező eseményük sze
rint, a „kritikusságuk" szerint és az elvégzésükért felelős szervek vagy személyek 
Bzt.•rinl szokták ('Soportosííani. :Ui az utóbbit választottuk, mert a rendelkezésre 
:'dl() adntluízisaink alapján ez a legmegfelelőbb és számunkra ez bír legtöbb infor-
1111Í(·iótartalonnnn,J. Jgy a hálós i.itel1itervben a tevékenységek függőlegesen a 
hnUu,ki}ri, illetve funkcionális elv szerint kerültek ábrázolásra. Tehát lényegében 
111. id(íiµhiyétííl független, grafikus „nienettervet ", a hálós t.ervet megrajzoltuk. 

ll11rmudik l<)H':8k/:11t az időtartamadatokn,t rnegbec.:sültük. Miután elkészítettük 
az lln, grafilrns „menett,ervd", egy teamet hoztunk h':trc, melyben az egyetem 
lllÍÍ1-zaki dolgozói, vnlamint a DÉ LÉP (Délmagyarországi :f:pítőipari Vállah:.t) és a 
Sw~t>di 'l'c1·vpz/í V/tllnlnt szakemberei vettek részt. (Beruházási mnnkáinkat e 
vidlalatok vtigzik.) · 

Jfogúllapitut tuk, hogy n kivitelezú; elkezdé8éig tartó tevékenységek időtartamait 
1'· . ..; nlÚHH a t1·ljes i<lőtart,auwt a ;.t2 pontbnn röviden tárgyalt PERT módszerrel 
lt·nn1· t'.i'·]:-;zl·ríi mcglrntúroz11i, ezt azonlmn elvetettük adnt- és 8zámítá.si munka
igi:ti\'(' 111iatt. 

l(ik{•rt iik az_ tUSZI (ÉJJítl-:sguz<1asági és Szervezési Int.ézet) szakembereinek 
v1'·h·nH:11y(;t i . ..;. Allúsµontjuk nz vo!t, hogy a hazai tervezői gyakorlatban a. PERT 
:-;zisztl'·tlla ne1n d.lt b<•, a számításoknt fordított, munka szint.e egyáltalán nem 
fizc·tiídik ki. A kivite!C'z(íi tevékenyi-iégek i<lőtnrtama, ill. a. feladat átfutá.si ideje a 
CJ),,t 1t1úd~zerrel ~zúmítható. 

,\ kivit eJt,z{í azonban - évi termelési volumene meghitlndja az 1 milliárd Ft-ot -
nem .vft!lalja, i!!. nem tartja számára gnzdnságosmtk a jelenleg folyó és előkészítés 
alatt úlló lwnihúz1í.sainknúl (2. hílihizat) a kivitelcz()shez szüksógcs részletes 
ún. ,,fo!oiH '' l1úlcís tenck kidolgoZlu,;(1.t., 1tzok al.tL'SOny (20 millió Ft aln.tli) Ö8SZege 
rnialt. Jgy n vsato]i, húllis tPrviinkhen ri, kivitelezési szakasz viszonylag „durva" 
szin1 ('ll rnutatj1l ct szel'vezés alapelgon<lolása.it.. 

..\lilJ:t11 azonhau rnind,1nnyian egyetértettiink, hogy a függiíleges hatút,köri ren
dr.·zr:s mdlci li:'tlós tervünkhcn a tevékcnyHógeket. egy vízszint.cs idfoikúlávnl ki kell 
egl,szÍttmi, 8 ezen idéinrúnyosan feltiintetni n. húló összes tev,:Jn:-nyst~gét, ugyanis 
nz idlían'tnyos iite1uterveklwz 8zokott dolgozók számára PZ köz?.rthetőhb, mint 
egy rwrn idibní.nyos h:'tlú:-i terV. "Cgynnakkor a kölcsönös ÖHszeföggések fohiinteté-
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sével jelentős többletinformációhoz, valamint a progrfllnkövcll:H és -cllcn{irz(;H igen 
hatékony eszközéhez jutunk. Az ábrázolás valósághű, vagyis amely tevékenység 
a valóságban hosszú i<lűLartamot vesz igénybe, nzt az ütemtervben is hrn,sza.bh 
V"onalszakasz ábrázolja és fordítva. Vagy: amely tevékenységek a valóságban egy
idejűleg folynak, nzolrnt a hálós terv is így tünteti fel (1. a 10. ábrát). 

Hégobben flZ időtartambcesléscknél a beruházási kódex é,.., az l/HH.i4-. (IV. 9.) 
OT-P:\1-ÉM s:r.. együttes ntaHÍt.As (,,A beruházA,'lok megvalósnlása idótnr
ta.111ának eI6írása.iról") 111egszabták a teljes heruhá:r./ls kivitelezésére elóirúnyozható 
lcghos8zabb idéiket. Ezek az elóín.'l,r;ok awnban rna már jórészt hatúlynkat ve:-;z
tctték. 

Így mi, a beruht'tzók, valamint a tervező és a kivitelező VtÍl11tlaL szakemberei 
(team) a tevékenységek várható időtartamát műszaki becsléssel és igen sok korábbi 
tapasztalati adat folhrt8ználásával állapítottuk meg. 

Mi, a beruházók töreke<ltiink a lehettí lcgrövi<lebL átfutási idő elérésére, a terve
zők, kiVítelezők pedig nagyon alfLposan fontolóra vették az elvég:r.end6 frladat 
volumenét, valamint kapacitásukat és cszkiizeiket. Természetesen ezen kívül figye
lembe vettük a jelenleg érvényben levű jogszahályokat, minis:r.teri utmdtásolrnt is. 
Az egyes tevékenységek idót.artaniát 100-150 millió Ft-os cgészs(:giigyi ltítcsít
ményre határoztuk meg. TerméHzetcsen 20- i10 inillió Ft-os beruházúsnúl raycs 
(csak egye8) tevékcny:::;égek időtartama csökken, ill. R- 200 millió Ft-o8nál növek
szik 8 ennek megfelelően az ülkészített. koordinúeiós típn:::;lui.lótcrvot nktna!i:r.i'tl
ni kell. 

A tevékenységet az időskAlAn arányosan megrajzoltuk és megkaptuk a kritikus 
utat. 

J.3 A koordinációs luílús terv 

A :t2 pont „2. lépés" bckcz<lésbc11 már rögzítettem, hogy a tevék.enyst.':gekct a 
hatásköri, Hletve fnnkcionúlis elv szerint. rendeztiik. Ezt a rendezést 1ni (1t bcrnluí.
zók) a tcrvezókkel, kivitolezc'.íkkel (team) közösen készítettük el. 

F6 célunk ezzel az volt, hogy elósegítsük a lH'rnházfÍS meg:valósítúsúban közvet
lenül vagy közvetve részt vevt'.ík rnnnkájának koordirn'tLís{tt. A tevtik{'11y:-;1:g1•k 
funkcionális, illetve hat.Asköri elvek szerinti readczése esetén nevezzük a hálós 
tervet koordinációs hAlós tervnek. 

A tervezés e módszerével kívántuk elérni azt., hogy tninrlcn egyes sztirndy, l'SO

port, vagy szerv, amely felelós a hálóz,it egy-egy szakas:r.ának mcgvalósítfu,;áért, 
könnyen és gyorsan 11.iegértse azt, hogy mit követelnek tt'.íle, nii az éí folada,t.a, 
milyen kapcsolatLan áll a többiek m.unkájával és milyen hatással van 111u1il~1ija a 
föladat egészére vonatkozóan. Ezek a koor<linációs hálós tervek kiilfüldön is jól 
beváltak a gyakorlati alkalmazásban, mert nagyon hatásosnak hizonyu!iak a 
cselekvés egységének clőmozdítiisó.ra és pl. késedelem esctéu a folel(;sség rneg,í..Jla. 
pítására. 

3.4 Típusluilúterv (10. cíbru) 

A mi esetünkben a 200 millió Ft ulat.ti LcrnházÚBok el6készít(\se, tcrvcZlise é1,1 
kivitelezése, vagyis e beruházások szervezése lényegében olyan feladat, nmelynél 
a tevékenységek, technológiai és logikai sorrendjük, vahmint cgynu\ssnl való 
összefüggéseik azonŰs módon isrnót.lőduek, fordulnak elő. Vagyis a nrnn!mfolyama~ 
iot modcllizáló logilrni hú.ló 1:1trnktlmíju .. , szerkezete ezekuél azonos. llyell feladatok
ra: készített hálós terveket tipusluílóterneknek nevezzüli. 

Természetesen a típusluíJótervek által modcllizúlt rnnulrnfolyanrnt konkl'ét 
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jdőfrtékei esetenként kerülnek meghatározásra, de óriási előnyük, hogy mentesi.i
lii.nk az állandóan ismétlődéi, vi..,szA.téréi feladatok újra és újra történő felépítésének 
és megtervezésénék munkája alól. 

Módosítanunk kell azonban a típushálótervi.inket, ha egyedi nagy beruházás 
(jelenleg 200 millió Ft folett) el6készítését kell végrehajtani. 

Az l/HIG7. (XI. 17.) OT-PM sz. együttes rendelet, a beruházások rendjéről 
szóló 38/1907. (X. 12.) Korm. sz. rendelet, valamint a 01316/1908. (Ei.iK 9) EüM 
sz. rendelkezés szabályozza az egyedi nagy beruházások előkészítését. 

Lényegében e rendelkezések előírják az ún. beruházási javaslat elkészítését. 
Az áltnhmk összeállított típushálóterv úgy módosul, hogy a 10. eseménytől a 
beruházási javaslat komplex feladatát kell a már elc'.ízőekben leírt módon a hálós 
tervbe beépíteni. · 

Megjegyzem, hogy az elvégzendő tevékenységek közel azonosak a· hálós tervünk
ben szereplő beruházásiprogram-készítő tevékenységekkel. Természetesen ezen 
folyanrnt az átfutási idéít növeli. · 

Annyit szükségesnek tartok még megjegyeini, hogy a felügyeleti szerv vezetője, 
az egészségügyi miniszter a t.ervet a kormány elé terjeszti jóváhagyásra, tehát 
ebben az esetben függőlegesen még egy szerv·szercpcl. A jóváhagyás során kijelölik 
a tervező és a kivitelező vállalatokat. Az Egészségügyi Minisztérium dönthet abban 
a kérdésben, hogy- a program készíttetésétől eltekint-e. Természetesen mindezt a 
típushálóterviinkben értelemszerííen alkalmazni kell. 

3.5 Jf tgjcgyzésck a hrílós ler'l'l1cz 

A hálós terven a bal oldali függőleges tengelyen a beruházásban részt vevő szer
vek Vannak feltüntetve, a vízszintes tengelyen az időtartam. Az időlépték 1 hónap. 
A függőleges idővonalak nem metszik át az esemény körét. 

A tevékenységeket két szám együttesen jelzi.· Az első ·rnindig kisebb, mint a 
második. A nyíl előremutat, mindig a magasabb szlím felé. Ha kisebb szám felé 
mutatna, akkor visszalépést jelentene. (Ilyen esetben az elektronikus számológép 
rövidre zár, megáll, hibát jelez.) 

Hit a tevékenység kritikus, akkor vHstngahh vonal jellemzi. A tartalékidő8 te
vékenységet vékony vonallal és kis körrel, n látszattevékenységet szaggatott vo
nallal ábrázoltuk. A tevékenység irányát a nyíl értelme jellemzi (úgy mint a 
vektormennyiség). A jelentős befejezési időpontokat „határkőnek" vagy másként, 
amerikai szóhasználatból ere<lően, ,,mérföldkőnek''. nevezzük. 

A tevékenységlistában (füwelék) részletesen felsorolásra került a tevékenység 
jele, megnevezése, időtartama és a közreműködő szervek. 

Hálós tervünkben, a jobb áttekinthetőség érdekében, nem írtuk be a .tevé
kenységvonalakra a megnevezést és az eseménykörök fölé az időértéket. 

Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy koordinációs típushálótervi.ink csak a 
tevékcnységlistával együttesen használható (10. ábra és függelék). 

Néhríny további megjegyzés: Az égészségügyi minisztérium (EüM) ,,emeletén" 
szaggatott vonallal jelzett látszattevékenységgel azt akarjuk jelezni, hogy felii
gyeleti szervünk valamilyen formában a beruházási folyamatban végig „jelen va.n". 

Igyckezttink hálós tervünkben az ÁFB.vel (Állami Fejlesztési Bankkal) össze
függő tcvékenységel~et részletesen beépíteni. Figyelembe vettük az ÁFB és a 
SZOTE között ~ a 27 /1971. (VI. 30.) PM sz. rcndcldtel módosított 34/HlG7. (XII. 
24_.) l">l\{ sz. rendelet alapján - megkötött „bankszámlaszerződést". . 

A hálós terv készítése során maradéktalanul igyekeztünk főhatóságunk állás
pontját érvényre juttatni, h.ogy a rendeleteknek megfelelően a kivitelezés egész 
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fol);.imata alatt a szakaszoknak megfelelő arányban és időben jelentkezzék a pénz
ügyi teljesítés. Ezt tükrözi hálós terviinkben a banki tcvékenyAégek gyakori meg
jelenése. 

A gép-műszer bcRzerzések tervezésénél különös tekintettel voltunk arra, hogy 
a szúllítÍLs csak az üzemeltetéshez szükséges időre történjék, hogy ne legyen rak
tározási, tárolási, állagmegóvási, garanciális problémánk. 

A beruhiizó vonalán látszattevékenységet nem tüntettünk fel, mert amikor 
kritikus tevékenységet nem végez ugyan, akkor is valamilyen formában részt 
ves1, az egéi:;z feladat végrehajtásában. 

1\ fnnkcioniLlis szerveknél szerepel az „üzemeltető" és az „új létesítmény gazda
sAgi vezetése" eln~vezés. Az előbbin csak az építendő létesítmény leendő veze
tője (igazgatója) és közvetlen munkatársai (orvosok) értendők. Az „új létesítmény 
gaz!las:ígi vezetése" megnevezésű a rendszerszervezési tevékenységhez létrehozott 
apparátus. 

;\ tcvc\kcnységlistáhan szereplő 2-3 napos időértékkel becslilt tevékenységeket 
jelző esciuényköröket az időtengelyen azonos függőlegesen helyeztük el, mert 
ilyen kis időtartam feltüntetése a rajzon technikailag nem volt megoldható. 

Természetesen a. hálós terv készítésénél az 1.3 poritbrm leírt szabályokat teljes 
egészében Rzern előtt tartottuk. 

3.(J JJ,ílós ten;ek u fclúfí.tcforól 

A frlújítási munkálatok előkészítésének „hogynn"-jára a 30./HlGS. (BüK 12.) 
Eii.:\I sz. utasítás intézkedik. Ennek ahpján a beruházáshoz készített koordinációs 
típusbAlóterv felújításokra vonatkozóan az alábbiak szerint n1ódo1ml. 

A fonkeiomí.lis szervek közül a felújításban részt ves7, a7, Egészségügyi Minisz
térinrn, AFB helyett az .MXB, az építtető, az üzemeltető, a generáltervező, az 
altcrvcz6, a kivitelező és a gép-műszer szerelő. 

A terltenys€gek módosulása. - Természetesen a bcruházús kifejezés helyett 
értelen1szerííen mindenkor a felújítá:. szó szerepel (pl. beruházás elhatározása 
0-1. tev(~kenys(ig helyett, felújítás elhatározása <itb.). 

A csatolt húlós terv;inkhen szereplő „beruházás előkészítése" szakaszban levő 
tevékenységek közül elmarad a·3-4. (telephely kijelölése, a többi változatlan 
nrnr:ul). A „bcruhúzási program" szakasz összes tevékenysége elmarad. 

A lwruházús kt\Tit.eli tervezési szakiszának tevékenységei a felújítási kivitelezési 
terveztisnél rnegmf!.raclnak. Megjcgyozziik, hogy az építtető, üzerneltetc'.i, tervező, 
kivitelczö kapc.:solatai intenzívebbek, de lényegében niTlcs lmnkf kapcsolatunk. 

A „kivitelezés előkészítése" szakasz teljesen megegyezik a bernházás kivitelezé
St;nck eléíkészítésévcl. Meghagytuk a „gép-műszer Azcrelő" tevékenységet, mivel a 
fölújítás során számolni kell légtechnikai beren<lezések korszerfü;ítésével, felvonó
bere11clezések felújításávrd, röntgenberende7,ésck átszerelé.'Jével. 

A !mrnházús „kivitelezési" szakaszában feltüntetett tevékenységekkel nem azo
nosítható a felújítási kivitelezés, mivel a megvalósítás folyanrn.tai más jellegűek 
(pl. nim:s alapozás, közmíikizáltás, azonban van bontás, szerkezet átépítése, javí
tások sth.). 

Fentiek következtében a számlázási szakaszok is eltérnek a beruházás számlá
zási rendjétől aszerint, hogy a kivitelező a szerzűdé1,1hen milyen szakaszokat jelöl 
meg. 

A leírtak ala.pján foglalkoztunk a felújítá.si munkák során előálló fela<latkomp
lexn 1nok hálós terven való 1~ögzít,ésévcl. Azonban ahhoz, hogy a beruházáshoz 
hasonlóan i<lőará~yos, legalább ún. grafikus mencttervet készítsünk, ebben az 
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esetben is feltétlenül szükséges a;,; építtetií, a terve.;() 1'::i a kivi1e]e;,;Ű szakemberei
ből álló team Iétrehozüsa. J\.ft'rt lm e.'<ak 111i, t!píí t.ctr'ík k1.:iszítj11k a Iirifós tervet, az. 
említett :;zervek nélkiil, az (•tmk „írot l niala:,;zt" lll/J rad. 

Pillanatnyilag égetíien sziikRégcs ]f'nnc a Biírklinika és a JT. sz. Belklinika kózfü, 
épiilcUiimhjénck felújítása, Ezt azorihan a kliniká 1{ iizcmeléfm mdleH nem tudjuk 
végrehajtani. Nagyon kellene ezért egy kis(•gít6, ,,p11ffet'' <ipíild, anwlyhe n fel
újítási mtinkák végzést:re át nwnd ileg l,dP)rf'inkf't. t·lht'lyezl1etnénk. 

1\'liJwlvt az ohjt:ktív nefi('.z:,;1:(fel, Plh:í.rnl1Jak l':,; a. Htirklinili:a--IT. ,'>Z. Belklinika 
(vagy n;á::; intézet) épiilc1 tiin17:gc ('/!)' idiihen keriil teljes cg\'.szi;hcn felújítát,ra, 
lm'gkeresRiik a t.erveúík,·t tiH kiviu•Jr,:.,;,'ík,.•t i;H :c:zakemhereikkcl - fl beruházási 
h1Uós terv ké:-.zítf.~c-érnil hac-zrní.lt. tapasztnlatoknt alkaln1nz;va - létrelioz;nnk egy 
teamet. Így konz11!táeiú ahpj.'i.n meg t udj11k :-:z;i~rke;,ztetni a mindenki által jó
váhagyni t, adatok figydt~tHIH'Vék!é\'el n fclú,iít.,i;,i luíJlÍ.'-J tervet, Realizálásának 
való1-izíníísége ig:t'n nagy, mert. rnind az i'.píttPtÚ, ntind a tervcú) f':-. a kivitelez() 
magára nézve köfrlez(í1wk tartja a liat:u·id/il, lwtart.ú.sát, miután ré~zt vett. a 
terV össz;eállítfi.súlm11. 

Jelenleg még nem tartunk itt, C).!yel(írl' c:--n.k 1 ,11,-;yon nit:tzlege.t:t frlújít1Lsokat. (cHuk 
nyílászáró szerkezetek folújítií:-.a, il1alnkít,ísok, :11·Hl,•n1izál/lsok) vég;-.ünk. 

Stilion egyik mu11kájlllmn II hiilús !(·n·1,z0:-;r/JI nwgli.llapítja: ,,Talán egyet.Jen 
mód,'>zcniíl s(·ni írtak 1:s vi1at]rn:.,;tnk nnnyit az t·lmúlt ti,,,,Jdie11, n1í1Jt t'tTiíl." !iH1sok 
rncg/dla11ít :Í:-;a 8Zt!l'ii1t, i,;okan n szélt'.':l kórú pu lilicilús clk1Jt;l'l' scnt értik a hálós terve
zé8 lényegd. L. J. Rrw'le etmck ok1'tt l'li\wn ht ja: ,,,\ pufiliká(·iók zü,rn~ a. kl't'<.kRt 
tudományos szcrnsziigh<'íl t /lrgynlja f;R ez:lltal nz i'll lngm, vczd őben azt a bcnyonnist 
kelt.ik, hogy a hálós tervczé,-; valami ijesztó ('s houyolult múdswt'." 

Az elííúíekh,')] láthntó, ·Jiogy mi igyr>ker,tiillk a hálós tu·lrnika alapistHPretl'.Íl jól 
ebajAtítani, 1tgyiLlmkkor az ndntszerz,:s nel11;zsl\!.!:«i rnintt kiivetkezetescn szem elótt 
tartottuk, lulg,Y ha esak a fdadat ,!.!;rnfrkus 111c11t·it(·rv,:1, H7, úri. hrilús tervet ktiMzít
jiik el, akkor iM kifizetó1lik az elk!\szít1;s1'>re furdí(11ll, idó, anr,lak ('S11p1í11 kiizlési 
eszközként, kl,pvi:-;c]t, tirtékt"b(íl. 

A hál!Í:-. t1•rn•z,is bevc?.et!;sévd mi el.-.f.ísnrbn11 nlyari erP(lt11ényt kívántunk elérni, 
hogy, vizuálil'l, kiinnyen rí.t t ekiiit het.ií kt;pd lrnphns.~11 uk a rn unl;afolyamat egéi,;zé,ről 
- feli iinletvc C'gy egysi':ges rn11nkafolya111a1 on lwliil az egyes ré:;;zfolyamatok, 
tevl;kenys<~g(•k közöt.l i kapc;,o\atnlrn 1"., fi!gg(íi-;t'-1,d YOJmt kozásokat. 

1\Iivd a lieruház;ás szt·rvezéslihe11, ld1ml)'OlítúHábn11 tiihb szerv vesz réRzt, fl hálós 
l('l'\'l'Z1:::-.,;el a folnclat ha11 szpn•plő ö:--:c;zes ,irdekPlt ek cst'l1~k,,ési egys1igr\t is el kíván
juk úni. 

Mini a 2. pontLan irtani, n;szletdwu 1anu!m(rnycJi';tuk ;1, PEll'l'-nd, ill. Cl'~l-nd 
az egyPt-i t tWt;keuy;,égidúk, ill. a, h/llrí,; t1-•1·v 1 eljt's út fotA,d ideji\nel~ nieghat ,-í.rozth;át. 
}:l iH jutott.unk all11ak nwgúll.tpít1lsi'1lioz, lto!!.V n Jwn1binált PEHT-CP:i\'l eljárás 
l,iztot-1Íl11nú az idútil'l,;k•·k malPtWllilrni útnn tiirttinú ki,1:.,;ándt.1-í.,.,(Lt. Ern: azn11ha11 n 
beruházási Jll'O/!l'a1n ,:i; a kivitel(:z1::,;j Li'l'vt•k vo1wikozásáh:1n a legtiil,11 szt·lle111i 
tőkt:veJ n;1Hl1·lkezii Hzt:gcdi Tcn'1.•úí \'ií.llabt 1w1u vú.llnlkoz;ik. ::\1iis sz1'g<'di tt·n·e
z(>k pedig szin1e esak „lia-llothk'' n. nHíd;-;zerrúl. 

Sajno:-; felújit/tsainkni-í.l ft prol1l(:llla niegolcli't.'-11t niat1·111atikai 111úils:.,;t.•rckkel Pev/i.]w 
trdán netll kivilelezht'!6, ugyani:::i Pzekt:t. {,pítiíipal'i kt.-.z-ek, kis ternH;l<'l'li ~'~)lu-
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111(•Jií'ld·1 produk(tló v{dbilatok hajlandók elv1.\!'.t'Z11i, ahol nem üm1erik e kor:.:;zerű 
fl7.l'J'\'('Z/:si nH'1rls;,;('J'L 

(;01Hlolnn1, IHigy a kilzl·l1núlthan \,\trPhozott l<:g(:fm,égiigyi l~eruháiási Vállalat 
(1•sf'tlc~ az I~;<;:-;zr-,·el kii;,;il,;t·n) foglalkozik n1ajd e nagyon fonto:-; és kon,zerű mód
,">Zn alknl111az1'tsúval, tll(!rl n1a ndu· azt yi}úgviszonylatlmn nélkiílözhctetlen eszköz
lll'k tnrtji'tl.: a n·zdők, rnémökiik, bizga;,;d:iszok kczéhcn. 

Ezekt't azért jegyeztem meg, mert sok v{tllalat. az tGSZ:T-t hízza meg e teendők 
eh-('.gzr'.s<:Y(·l. Ez 111 óbbi, kiiliin appnr:í.tnssal n'ndclkt'zvc, ö.-;sz(•gy\ljti a terveztík, 
kiYitl.'lcúík. nltcrn•z(_ík, nlvállnlko,-_ók stb. adatait (kap1witás-, n;zközigtilly, k{ilt
ic;,··µ:kiha t Ú:-úk ), é,; koordinációs m1mbival (•lkPszít i a hálós tt•rvekct.. Ezáltal n1int t·gy 
nwgisnH·r1di l;S lll('i,(SZl't'Pttetí a hál<'itcelmika ulapjn.it, ip:Pn jclent.'í:-: ered111h1yeit 
1:i:'i (•liínyeit :tí',nklrnI; akik nc111 ismerik. 

:\li saj1ít nrngunk kt'r9,ítet.tiik a h:Uós terviinkct, 0:-i tcirckedtiink arra, hogy 
éljiir1k :t }1:'ilútel'hnika hajlökonys1lg{1rwk gynkorlflti allmlma~1\.Hával, és a jelenlegi 
k<iriil1n('.11yck kfo.ött, a már últalam tiihh helyen megfogal111u.zott okok mintt., a 
knonlirn'u·:ós t Íp11shúlót.t•rv 1nq.(SZ(·rJm..:;z1 t\se nwllct t döntöt.l iink. A már vázolt 
t'lí'.ínyiik n1dldt n1ég rn:húlly szempontot hozok fol annak hizonyílf18fÍra, hogy dön
tt'·,,.;iíttk lll'lyt·s volt: 

A lwrnliúzól.,(Í}, a tervezúkhól <'.:-; kivitck•z6kl:iíl iét.relwzott team is ezt 
t ali'th a legjobbnak. 

-- .:'lli11(h·n f1t11kí·i1,rnUis S7,t:rvnek nwgvan n 111aga fdadat.a.: mindPnki tu(lja, mit 
k{•ll (·.--inúli1li1. t:R niikor. 
Kellút·H riigzíti a i,;twrvck lmtú:-ikiiri k1qwsolatát... Biztoi':iít.ja a hern\11í.zók, 
ki,·it t·lezúk, t ervez()k ka1wsolat aiJla.k swro:-;alibra ftízér,ét, egymás gyakoribb 
mcgkcresé<:t a feladatok tisztázisa végett. 
Kii:1.iis ll)'l'lvPzcl<'t biztosít flZ Pmlítet.t szC'rvek gyakorihh párhl'Ht,1idcihez. 
,Jclt'nlÓ:-, erednH~ny, hogy az idtítervczés sortln az egye.<, hat,b-idi)k megá_llnpí
U1sltrnil - ign,,;, e.snk míiszaki be~sléH 1!1,; tA.pasztal1üi adatok alapján - a 
t(·:11n tngj1,i ki)ú.isen foglahrn.k /llliist. Itt, millt múr említettem, 100-150 
111illió Ft-os11agyságreJ1dű l,ernházáR id6frtékei és átfotá:'li idí•je !:lzercpt.·lnek. 
A lí·.1111 azonban vií.llrdta, hogy minden tovúl,bi bernh:'tz/i1:mnknál t'lk,;szíti 
n1ajd az id{ifrtl'kek akt11alidlás1'tt is. Rz talfin mind1m részrúl Liztosíttik a. 
hat áridiík fipt_art ásúra. l\IegcmlítC'rn, hof!y az l\lTA Szegedi Biológiai ] nU'·zt'le 
;{:30 millió Ft-os hernhAzúsán:'tl l'Sak vonalas iilc111tervet lu\">zített.ek, tis már 
t'Z?.i'l i."> ek·rték. a hntúridők pont<Jl'l hetnrtúsát. 

A kivitr·l1.·zűk jónak tnláljií.k e módszer alkalinazását., éH velünk kiiúh;en hajlan
dók „finom" lddós tt'rvd kidolgozni nagyohb hPrnháds (50 millió Ft) esetún. 

I\1 íísz:1 ki 01,;zt t'tlyu nknak a l..1t:.·r11 ldtzlÍ::; eli.íkéRzítésöhen részt vevő dolgozói szorµnl
rnasa n lanuln1i'tny(izzúk {\ módszert, próbálják tovább finomítani, kPn'sni a pár
lrnza111os.1n v(u:zr·ndő ll~cnc.kíket és azokat a JHegolchsokut, amelyok még ton'd,b 
{'siikkcntik az (11fotúsi ido'.5t. 

ltoJ']lill!l naµ:y :-,egí1st\It)! jelt:nt ll!ltukájukhnn a h;'dóR terv, mert vizuálisan uwg
Jl111tatja a végzenrUí t•'('n1!iíkd, és azok kritiku:-;1"1ágát. Az időarányos iíhrítzolií.s 
sq!iti úkd azon t('end()k elvégzésének kon(·entráiására, ntelyek biztoHítjúk a fel
adat li:dúridiire tiirtc'nó lwfejczést't (nem kell fojhen tu.rtani H 11~•~ndi~ket {:s a 
liatúrid.';L:\'I). A h{tlcís terv nL1pjá11 az abban riigzítctl határidők ellenőrzését folyti
n;ato~;;in {L·.~ak a húlóra n(;z\'l!) tudják végezni l'.s a sziikségcs területeken operatívan 
be 1 udt1;tk H\'alkozni. 

1\,i,Jt\. ('."l·t!wn - a kiizeljöVőhen il,1,'Cll lel'lZ a véradó állomás kivitcle:t.ése, lllajd 
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24 millió :Ft, kültség-elc'íirányzattal a 250 fős tanterem építése - a team által 
meghatározott időértékeket a hálós terv technikai szabályai szerint az esemény
körök fölé beírjuk: A tevékcnyRég vonalra pedig ráírjuk azok időértékét. 

A későbbiekben ún. részhálós terveket is kívánunk készíteni, amelyek időlépté
két úgy választjuk meg, hogy a tevékenységek megnevezése is a tervre kerüljön, 
s így vizuálisan minden információt megkapjunk. 

Az általunk készített koordinációs típushálótcrven egy 150 millió Ft körüli 
beruházás át.futási ideje - a team megállapítása - kb. ü,5 év. A beruházási 
volumen csökkenése esetén természetesen ennek is rövidülnie kell. 

Ha a bevezetőben említett beruházásoknál már rendelkeztünk volna ilyen 
tervvel, akkor a 10 millió Ft kiiriili beruházásoknál nem fordult volna elő, hogy 
pl. a Biológiai Intézet épületének kezdésétől befejezéséig 8,5 év telik el. Ha a ki
vitelező ez esetben részt vett volna a hálós terv kidolgozásában, a részhatáridők 
és részft;ladatok végrehajtástL kötelező érvényű lettvolna ránézve. Nem fordult 
volna elő, hogy a vérellátó alközpont helykijelölése 1,5 évig tartó huza-vona után 
történjen meg. 

A hálós tervezéssel való foglalkozásból eredő elemzések juttattak bennünket n,rra 
az elhatározásra, hogy távlati beépítési programtervet készíttessünk, mert az is 
csökkenti a beruházási átfutási id6ket. 

Természetesen a hálós tervezési megoldás sem· jelent biztosítékot a zavarok 
teljes kikiiszöhülésére, de a feladat naprakész állapotban t1-1.rtása módot ad az eset
leges haláridő-elcsltszú.sok. idéibeni felismerésére, és e terven beliil olyan kollektív 
mórl.osítások végrehajtására, amelyek biztosíthatják az eredeti befejezési határidő 
lmttirtását. 

Biztosak vagyunk abban, hogy a hálós tervezési módszer szervezésbeli hatékony
ságát konkrét adatokkal a közeljövőbeni tervünkben szereplő, több mint 300 millió 
Ft költségelőirányzatt.al építendő ideg-eln1e klinikai tömb megvalósításánál 
realizálhatjnk. Ilyen volumenű beruh!lzásnál minden közreműködő szerv nemcsak 
az anyagi érdekeltség, hanem erkc'ilmii okok miatt is· a közösen megállapított határ
időket biztosan tartaná. · 

Rem~lem, hogy minél hamarabb írhatok egy újabb <lolgozatot, amelynek címe 
„A hálótechnika alkalmazásának tap.asztalatai a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
ideg-elme klinikai tömbje beruházásánál" lenne. · 
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J3til'Uhó:zú 
Bend11í.1,ó, 

ü,-;emeltet6 

Burnh,í.,-;ó 
Bel'lth,ízú 

J:;ii::\I,. ,\ FB 
'1--Fl\ r,::i:\f 
AFB, beruhúzó 
Ű(<!ll'l'i.Í]Lt'l'VllZ("Í 

AltL'l'\7 (''./.Í.Í 

Bt·r11h,lzó, 
gcller,il ü·1'vLsz6, 
ultervez\) 
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A tevékenJsl·g-

'· 
'f,,rvm'.füsZHl'ZÖ<lés-lervC'zct megküldése 
EgyülLműködési szei·z6dt~S megküldése be

r1iliiizónak-
KivitdezCl fölé együttműködéRi l'!zerző<lésre 

felhívás 
Szorzödés folülvizsgiílata és alúírása 
Együtt.rní.íködésiszerződés-kötés 

a kiviteh~zővel 
~1.ur,:\Jdés bPjelcntése ÁFB-uek 
AFH visszaigazolás 
Szt•rződéshen kikötött beruházói feladatok 

vt'·gzc':se 
AlúkL szerzőcU•s megküldése a tervezőnek 
Tt>rvczó vi!iszaértesítése a szerződés 

befogadtísáról 
Ge1wniÍti>rvC'zői munkaközi terv készítése 
AlLerve;,.(ii munkaközi terv készít..éso 
Lát szut.tevékenység 
Beruhtizói a(latszolgáltatús 
'I'ervez6i é:rtesítés 1tz egyeztetés id6pontj,hól 
Kivitelező, tervező egyeztetése 

Tt•rvezti, kiviklezó, L(1ruházó egyeztetése 
(1. sz.) 

Ű:r.Nneltet6, beruházó egyeztetése (1. sz.) 

Egyeztetésről értesítés a tervezőnek 
Import.gép- és -rnűszcr-specifik1\.ció megkérése 
f-11(:eifiklleió összegyűjtése 
F6t,in·v11k készít.1•so (generál) 
FMorvek készítése (altervező) 
L..itszatt.evékenység 
1\•rvc;,;6, kivitdez6, beruházó egyeztetése 

{2. sz.) 
l,iitszatwvékenység 
'ferve;,;ói értesítés az egyeztetés i<lőpontjáról 
Összefoglaló lebonyolítás 
8.1)1•cifikúció rnegkiildése be,rnhú.zónak 
l<JgyPztetés (2. sz.) 

l3ernl11i1,ó, üzemeltető egyeztetése 

E~ycztnt.<.~sr61 értesítés a tervezőnek 
Rú;,-.lelforvek készítése (generál) 
Altervez6i részletek kéezítéso (altervez6) 
Ltitszatt.evékcnység 
Orgo.1iizációs együLtműködés 

Tervező értesítósc végellenőrzés időpont.júról 
Vt\gl'llenú1·zés lnbenyolítú.sa hatóságok 

bt:vonúslival 

Beruhó.;,;ó, üzeinolte~ő egyeztetése 

A tn'ékenységt>l 
T I v,:gz(i 

t'''.,~.-'" megnevezéi:;e 
----'-":- ---------

.3. 1,. 

2 nap 

2 nap 

1 hét 
2 hét 
l hó 

4 nap 
4 nap 

a hét 
2 nap 

:l nap 
2 hó 
1 hó 

.o 
2 IH!t 
1 nap 
:1 nap 

2 hét 

2 nap 

:1 nap 
2 hét 
1,5 hó 
5 hó 
:J hó 
0 
2 hét 

0 
l nap 
13,5 hó 
l ht':t 
r hét 

l hét 

2 nnp 
4 hó 
3 hó 
0 
1 hét 

2 nap 
2 hét 

1 hét 

Kiviidt•zti 

fü~ruhúzó 
13eml1úzó 
.l:foruhlízó, kivi-

telező 
Beruházó 
ÁVH 

B1•ruhúzú 
Rüruhúzó 

Bentluizó 
Genl'róltervezó 
Altervez6 

Bernl1ázó 
Gener..i.lt!:'"rvezó 
Kivitelez6, tur-

Vt>ZŐ 
'l\~l'VPZÓ, kivit.e

kző, beruházó 
HoruhJ.zó, 

iizerneltetó 
Hmuhiizó 
13tiruh.izó 
KülkC'r 
G1i0Prúltcrvez6 
Altervezö 

Tervező, kivite-
1Pz6, be1·uhtizó 

Tervoz<Í 
Be1·1il1úzó 
Külknr 
Tervező, 

beruházó 
Rn,1húzó, 

iizerneltet6 
Beruházó 
Generálterv1i-,,;ó 
AJu,rvezó 

TPtvczó, kivite-
kt.ó, beruházó 

Tervező 
Tervező, beru

házó, kivitelező, 
ilzerrielWtő, 

érintett ható
ságok 

Ben1házó, lize
nwltető 

357 



l. 

G8 - (Hl 
69- 72 

72-75 
72- 74 

74- 7ó 
75- 77 
77 - 7fJ 
72-7:J 
7:1-76 
7fl-79 
6\)- 78 
75- 78 
75- 7!) 

78- 7!) 

39- 77 

79-82 
51-82 

82-84 
84-86 

86-88 
86-87 

87-88 

84-89 

88-89 

80-92 

79-80 
80-92 

79-92 

79-81 
81-85 

85-86 

86-88 
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·--~-1 -3. ---------~ 

----

Egyeztetésről érlPsíió1 n. krv,,ztinek 
Kiviteli tervdok. (·s s:drnla n1cgkiild1fs,· 

bi!ruliú:zónak 
Dokunwntileiú f1•liilvizsg.ilatn 
TeC'hnológini f(•liil\·izsgiílnt iize1ndtt,Uí 

részóről 

Liit sutt.t DVl~ke11ység 
Dokum('ntti(,ib fcdtl·rj('s.r.t(·s,, l•:üill-he 
E:ü11 düntósérfü t"r!e:,;ít.i a beruházót 
'I'Prve,.;öi szi\mla ellt;nórzése 
Átutufosi mPghízils az ÁFB-nnk 
ÁFB értesít($(! uz iitu!aMsról 
Látszat tev(•kony;.;,\.;: 
Bnrn!11ízó i>szrnvéteh,it, nwgkiildi a tmvPzőnuk 
Kiegé:;;zítéss1•l kapem1lutos beruházói 

iew;kenym;g v1\gzése 
Kiqi;észítdt dokumenttició megküldt'•,.:P a 

LPl'tth1L:ónak 
L.ítRzattevékenység 

A Távitelr;;és elókés::ítésc 

Kivitolpzés megn;n<lelése 
Együtt.működési szerződés folt;':t,:leinek 

aktuaJiz,í.11istt 
Műszitki és egységár-észrevúteli\k 
l\lűszaki és Pg_vsl'-g"lir•l'szrovét1:h•k meg-

küldése a b1)ruh1ízúnak 
Beri1luízói egyeztutós 
Kivitelez6i l'· rnvétel megküldése Wrvezönek 

Tervezői jóváhagyás után megkiildvt1 
beruhiizónak 

Beruházói és kivitdezői egyeztetés 

Jóv1ihugyott műszaki és egyi,égiír-étizrcvótcl 
visszaküldése a kivitelezőnek 

Kivitelezői szerző<lés megkül(lése beruházó-
nak 

Építési és hatósisgi engedélyek megkér1~se 
Engedélyek befakczésc 

Egyéb berendezl·i;t'k 1negrendt,lésu és 
és visszaigazohí.sa 

Gép-műszer szen_,l,;sre fölhív.is 
É8zrevételek mcgtétd!cl 

Észrevételek megktikMse beruházónak 

Beruluizói egytiztet.és 
Kivitelezői észrevétel nmgkiildóse a Wrvezó

nek 
'l'ervezói jówthugyris utzin megküldve 

beruluizónuk 
Beruházói és tervezői gép-rnŰ!izer 

szerelői cgye:ttetés 

1, :J nup 
hét, 
bó 

1 0 1,/, 

1 h(•t 
l hó 
2 hl,t 
:1 nap 
1 IH'l 
0 
:l nap 

hó 

l hó 
0 

2 hét 
l hét 

3 hó 

:1 nap 
2 nap 
2 hét 

l hét 

1 hét 

3 nap 

2 hét 
2hd 
3 hó 

5 hó 

l hét, 
2 hó 

2 nap 

2 hét 
2 hét 

1 hó 

1 hét 

( i1•m_•ní!(('l'\"f"t.ii 
l~,·nthúi'/J 
J{1•ruh,ízó, 

üz,•1rwl(d(í 

u('l'\llt,izú 
l•:ül\l 
Jknil11íd1 
Bc1·11\1{1zc'i 
AFH 

Gt'!H'l"ÚliPrvez6 

R,,r11luiz() 
Rt•n1l11ízó, 

kivi!C"](':1.6 
Kivitelező 

KivitPll'zfÍ 
H,\rUhiizó 
B0n1luízó, 

tcrvezó 
'fPl'Vt•ZÓ, 

ber1il1á:r.ó 
BPrnhúzó, 

tervező, 
kivitolcz6 

Hcrubázú 

Kivikl,izö 
Btn·ulutzó 
Ér,lekelt hutú-

s,iµ:ok 
lkrul1úzó, sz,ill. 

v:\.llalutok 
Bt,ruluizó 
Teehnolúgiui 

S'I.PI'. Vt\gz() 
vállalat 

Gép-műszer 

szerelő vúll. 
Hcruhiizó 
Bcruluizó, 

tervező 

Tervező, 
herul1ihú 

Beruhúzó, 
forvez6, gép-
1nűszer szer. 
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,J úvtihagyott műszaki és egység1ir-észrevétel 
dsnaküldéso gép-műs,.,er szerelőnek 

Sz('rzódés megküldl:Se bcruhtí.zóruik 

Tervezfü mÍÍvPzctésrí' szerz1idé~köt-ési felhívás 
Tervezi\i 1nüvezdésn, szerzódl•sturvl'.:wt 
_ ml'gkii!dl'se bPrnl11izónak 

Epít<:::,i ((:!'illet eI6k{1szitl1se 
Rz(•1·z6dl,sok foltel'jrnw.tl'se az Eü)f.bo 
Eii::'II dönlú;l•ről l'rtesítés beruházónak 
Rziikst''gl's ('gyéb intézkedések megtétele 
Ki'.PrY.ÍH!é1mk aláírása 
.L·:1s;-.attlrv('.•kt·ny.ségek 

lúvitelí Rzerz6dús megküldóso kivitelezőnek 
:\Iu11katt,rület lÍ.tndá.i-átvétele 

Kivi!dozó foh-onulúsa a munkaterülRtre 
(;{:p-ml'.íszf'r swrdl•s;Í ;;zerződés banki viRsza. 

iguzolúsu 
T('I'VOZŐÍ müvezelési smrződés vh;szaküldése 
1/er·vezői mlívn.etc\s banki visszaigazolása 
Epít('.si szorz{kltls banki visszaigazolása 

u kivitelezőnek 
Iit•ruli,ízói lelJonvolítás 
T•'t•lliivtis gép-mŰSzer szcrelő,fehí 
~·;.orzl}cl\;suk lwjdentéso az AFB-nek 
AFH vissz,1{,rlcsítésP n. sznrzórlés befogadásá-

n'1l 
1Hísi'.Or- {·s géplapok kitültésc 
c:(';plupok megküldése kiilkernek beárazásra 
Hliárazás · 
!)(•sim1.ot t gl·plupok viss,mküldése 
Lúts:1.a1,kv1'•k(·11ység 
L:ít s..:nt t.ovéb~nVRti<' 
Fi·ll\'J'j(•szt1\1 EÚ:'II-lln 
l·:ii:'11 z,íradúlmlúsa 
Eü"\T 1rn~µ;ki.\ldi_ hul'nhiizónak 11 p/iplapokat 
H,·jr·!\'nt('•s uz AFG-nok 
.\.1.'[~ z.irwl{,kol,isu 
l,,;; ;:;zut tcn'·kcnys<\-'. 
1.,'it ~zattl,v,-,kcny,;(:" 
Z,i :·w l,',k(ilt µ/-pÍnJK~k 1negkUldóse külkm·nek 
Kiilkt>t· \' iss1.aigazol,í.s1t 
L,', (:sz1tt h-v('•b·nvs(:~ 
L,i ( s:1.alw\·t~k(•1 t.~'s(\,'; _ 
~;,.,.rztidl'R hejd(•11l<.\,1e AFB-nck 
.\ l<'H visszi1.ig111.olásn 
Lí Lsz:1ltev/·kcnyst',g 
\Tiss·,.aiguzolt, sz,!r'l.6(lés megküldése külkcrnck 
l(iilker sztillítús 
fo.(•n•lfö t'l6jcgyz{,:,;Le vétel 
(k!l·m\íszer ,i7,r,rl'lé~ eWkészítéso 

3 nap 
2 hét 

1 hét 

1 hó 
1 hó 
1 hét 
1 hó 
1 hó-
1 hót 
0 

1 hót 
1 hét 

2 ht.\t 
a rmp 

l hét 
3 nap 

:~ m:tp 
l hó 
1 hc°~t 
1 hét 

l hét 
2 hét 
1 hét 
2 hét 
1 hót 
0 
0 
1 hét 
3 hó 
1 hét, 
1 hút 
2Mt 
0 
0 
1 hét 
2 hét 
0 
0 
1 hét 
2 hét 
0 
l hét 
10 hó 
l luit, 
2 hó 

1 

1 
1 

Beruhiizó 
Gt{p-m(mzer 

szPrdő v,tll. 
Bf'ruliúzó 

Generáltervező 
Beruházó 
Beruhtl-7.Ú 
Eül\.l 
Bcruhrízó 
Beruhú:,.ó 

Ucrulni.zó 
Be.ruluizú, 

kivitelező 
Kivitelező 
Gép-rnííszer 

szerelő v,ill. 
Ben1l1ázó 
Heruluizó 

13erul1llzó 
Beruhúz/J 
Beruházó 
Beruházó 

AFB 
Berulní.:zó 
H(truházó 
Kü!kor 
Ki.ilkn· 

1 ~(cruházó 
EüM 
Eü:\l 
Ben1hiLzó 
Alm 

Ben1l;iáz6 
Külk~Jr 

Dcrnh.i.z6 
ÁFB 

13cruhzizó 
Külker 
$:u1re16 
Szcrdő 
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Kitűzés 

Alapozás 
1.lííszuki ellcn6rzlÍS 

'· 

Alapozási r(•szR7,Ú1nla mPgküldt':se 
Alapozási n\szszámla kollau<lálúsa 
~z1\rnla megküldése ÁFB-nt>k 
AFB visszuigazolúsa 
Számlával kapcsolalos egye-zktés 

és tov1illhi miísz. ellenőrzl;H 
Szint alatti munkiik végzése 
Szi11t alatti munkák műszaki ellenőrzése 
Sziirnla mngkiil!lése 
Szú.1nla kolluutiiil1isa 
tj.zámla megküldése Á[1'H-nek 
AFB visszu.igazohisa, 
Szán1ltivul kapes. egyeztel<!s l's további 

míiszaki pllunőrzés 
Szerlwzetépílús 
Kiils6 ki'izmű els(Í ükuw 
Közm(í tipíh~su, els6 ütem sziímla össf.có.llíttisa 
J\:f Űs'.1.aki elh:n6rzó; 
SzC'rkn('tépíLés és közmű cls6 iirem szia meg-

kiikh~se beruházónak 
Rz,ímla kolluud,iJiisa 
~zárnlu lll(·gkii!d{·:,;p ÁFR·nek 
AFB vim1zaigaznlllHtt 
HPr11házói l'gyt·z1·c,tt:s 
fizuk- (~s sznclőiptu· első Ül(:m 
Közbenső munkaterület 1.í.twhí.sa a gép-

míiszer szt'rdőnek 
(h'·p-mÜl:;zpr szNelíí felvonuli\,sa a munka-

t(•ri.iletre 
~zuk- és Hwrdőipar befejező ütPme 
Kiils6 közmű befojcz6 üü1mn 
Új lét.esít.1rnh1y r(,rn\sz(•J'szervezéfm 

Építőipari műszri,ki útadús-lÍt,vétel 

GéJJ-mŰszt•1· szerelés 

'l'f'rveztii 1nűvo,1eLt's 
1\-1 űszuki ullen6rzés 
ÉpítéHi és szere·lési végRz1\mla megküldése 
i)p1·11!11izúnuk 

Ozt111dteté8 

KolluwUl,íR 
~_zií.mlu rne!-(kiild1':se ÁFB-1wk 
AFB visszui~azoliisa 
nt•nd11izúi pénziigyi egyeztetés 
u,:p-mííszpr szerl'lés _műszaki ellen6rzése 
Gl:p-míísz(•r iizPmbo htilytiz(,s 

EgyéL lwn•1ultizó;;r•k leszüJ\íLásu. 
Gt'•p-mÜHZPI' t-;ZPreh'•s mííszitki átad.is 

fwfr•jpZf'.•s(• 

3. 

l hét 

3,5 hó 
3,5 hó 
:1 nap 
1 hét 
3 nap 
1 hét 

1,5 hét 
3 hó 
3 hó 
2 nap 
1 hét 
3 nap 
1 hét; 

1,5 hét 
12 hó 
2 hó 
2 nap 
11 hó 

2 nu.p 
l héL 
:1 nap 
1 l1t~t 
1,5 Mt 
3 hó 

1 hl·t 
1 hó 

3 hó 
1 hó 
G liú 

3,5 hó 

26 hó 
5,5 hó 

4 nup 

l b{it 
:1 nop 
l hűt 
l fHÍt 
3 hó 
1 hó 

6,5 hó 
3 nap 

,. 
TPrvező, 

kivitelező 
Kivitel(•ző 

Beruházó 
Kivit.elező 
Beruházó 
Bernhíízó 
i\.FB 

Bernházó 
Kivitelez6 
Beruházó 
Kivitelező 
BernhtÍ,zÓ 
Beruházó 
ÁFB 

BPruh;ízó 
Kivitelező 
Ki\·itoluző 

Kivitelező 
Jkruhrízó 

Kivit.Ploző 

J3eruhúzó 
fkrnlulzó 
ÁFR 
HPruhAzó 
KivitelPzŐ 

Kivitelező 
Gl·p-mÜKzer 

8Zl'l't•IŐ VÚ.ll, 

Kivitelező 
Kivit,p.J,:,zó 
F,gyntmt1 gazd. 

V("/.1°tője 
Kivildező, 

beruhúzó, 
hatóságok 

Gé1Hnűszer 
szerelő vúll. 

'fervPzők 

I3erubiizó 

Kivih,Jező 

IJ1wuházó 
Hernld1zó 
ÁFB 
lkr11hiízb 
B<'ruhiizó 
Üzu1nt·lt.elő, 

S:1Jffl1)Ő 

8zállító vt\.llu.la.t 
Üzerndlető, gép
, műszer szerelő 
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A tevékenység A l<'vékl'nységet 

1 
idü- végi.ü 

jdc ml'gncvczése tartania niegucvP1}se 

1. .. 1~ ,: 
J.12 - J,14 Új létesítmény beren<lezéso 1 hó Üzemeltető 
D7-·-IH Építésihiú.ny-pótliis befejezéso 3 hó Kivitelező 
144 - 148 ]Jatósiig;i üzembe helyezés l hó Beruli1ízó 
1·11 - 1-1.i Bt·rendezés- és hiánypótlások elszámolása 

(rnfíszaki ollcn6r) l hó Berulu'w:ó 
14:1 - 140 _Bpi·uhúzás összefogluló elemzése 2 hó Hr•ruhiizó 
l.J:l-147 Fdkészülés a karbantartásra 2 hó Üzenwltető 
147-148 Új lt\tesí.tmény üzemeltetésre való átvétel~ 3 nap Hr·r11l1tízó, 

i.i:.mmoltet,ő 

141 -14ű L:'1 tszattevékenység 0 
J.J;J-- Hü Pénzügyi elszámohís , :1 nnp B1•rul1úzó 
1-Jü --· J 50 n;n·,.l'1gyi olszámoló..s AFB felillvizsgiilata 1 hó· ÁFB 
i.1,)-14!.l I3Prnházói egyeztetés 1 hó B(-'rn]1fl.zó 
1-IS- 14H Vt<glcw·R üzombo hdye·.lési okmány össze- l hét Beruházó, 

ú!lítAsa üzonmltetó 
14-0 - 150 l'1inzi.igyi kiegészítés, az,üzembe helyezési 

, okm,iny megkiildésc AFB-nek ;3 nap R('ruhtízó 
Fi0-J5l AFH zlirójelentúsúnek megküldése a h{'.t Á"FB 
Fil-lfi::I ISnziigyi a<latfeldolgozás a zárójelentéshez 1 hl·t Tkruhiízó 
l-1!1- J;il ,"'.\l<'U be1·ul11í.zó egyeztetése 2 Jiét, ÁFB 
147 - li'/l Uz(•1ni~ltetési folügyelct 2 hó Ü:,1e11wlt.etö 
}.JS - 152 I'ró!JHÜZf'In 2 hó Kivit.elező 
lr.'2- t.:i:I Üze1ucltető észrevételeinek megkül<lése 

lwntluí.zónak 3 nap Ülf.f'nmltot6 
1:,:l- lü4 BPruhÚí'JÍS összefoglu.ló jelentésének meg-

kiil<l(!Se Ji;ü.I\I-nek l hét Bt'ruluizó 
Ird- 15!i Eii.\l 1ílhisfoglalú.su l hót Eii!l'l 
IG:l- li)G Bernhúzói egyezt.etús 1 hó Tkruh,izó 
J ;-,~ - Liü Cn.rutwiális ÜZL·meltctés ti,ij lió e-1,1•1ndtvtő 
IG~ -157 Garnnciitilis üzom<•iés ü,5 hó Új üzeindLető 
1:iü - 107 T~1Í.! l"iZ!lt tevékenység 0 
lf"Ji'l -- J J\j U1.(•ind1'•ssd kapcsolatos adatok gyűjtése 

llZ Eüi'.\l-nnk való beszúrnolúsboz 5,5 hó BN11há1.6 
0:l- JON T ,,í Lszuttcvélrnnym~g 0 

ro~ - 1 :1-t Lútszut.tevtilwnység 0 

Összefoglalás 

A t,•1·nw!ői folynrnut.ok leínisti.ból kialukult hálótcrvezésnek már kL. :rno változata 
isru\'1·,,f,·:-i. A 1ui!Ók foltünteLik a tevt''.lrnnységolrnt, melyek osemúnyukkd kupe:solód11ak 
P!.!:yrn,isbúz. Az ily(:I\ l<'tvezés egyik chiő, fontos folarluta a mngvoJósítri:-i leliet.6 if•grövi<lubb 
idúl111·ta1u,ínuk - nz ún. Jn·iLikw:1 tltnak - megkeresése. rl,:i. t1p;vitnuldwr a t.art.1.1.lék
idúl-kc•J is :-;z,ímnlni kell. A ~ZO'l'E benduizál"Hinál a h1Uóterv :;zr,r]11t júrtnk el és ezt a 
Ll'\·;íl1 1,1údszt'rt - nllleiy hi:t.to::iítja a bnruh:.i,zó, a tervező l·,; a !dvitdPzŐ szoros ,•,gyiitt
rni'iJ.J,d,'-:-:l·L - ullmlrnuzni kívúnják wtg'yohh folújítllsoknúl is. A 1w·1l1íklf't n J5ü tót.elből 
állú t(•\ d,(:JJyciégi licit út küzli uz időturtmn, a k\·ékenységet v('·gzok f.,Jt iintd(,sóvtd és az 
l',;,·111,:11.\'''k grufikus ú)Jrúzolúsúvul. 
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