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1 Előszó 
Ez az értekezés a habilitációs eljárásom tudományos részének megalapozása. Jellegét tekintve 
„meglévő eredményeken alapuló tézisfüzet”, mely a hálós tervezési technikában elért olyan főbb 
eredményeimet foglalja össze, melyeket a Ph.D fokozat megszerzése után értem el. Tudományos 
pályafutásom két nagy szakaszra bontható, az 1987-97-ig tartó szakasz, mely időszak alatt a BME 
Építészmérnöki Karán voltam alkalmazásban, először, mint doktorandusz (MTA TMB), majd tanársegéd 
és adjunktus. Kezdetben prof. Jándy Géza, majd halála után prof. Klafszky Emil volt a témavezetőm. 
Egyikük sincs már közöttünk, de segítségüket, tanításukat nem felejtem el. Különösen hálás vagyok 
Klafszky Emilnek, aki megszerettette velem a kutatói pályát, és megtanított kutatóként gondolkodni. 
Ebben az időszakban a hálótervezés matematikai modelljeivel, és operációkutatással foglalkoztam, így 
kerültem kapcsolatba a beruházások költségoptimalizálásával is. Első eredményeim is ehhez a 
témakörhöz kapcsolódnak, és egyetemi doktori értekezésem is ebben a témakörben született (Hajdu, 
1993a). Ez az időszak egy angol nyelvű monográfia megírásával zárult (Hajdu 1997), melyet egy éves 
hollandiai (Delfti Műszaki Egyetem) tartózkodásom alatt írtam, és azóta, változatlan formában több 
kiadást is megért.  Hazatérésem után, szembesülve a különbséggel, amit a delfti egyetem kínált a 
kutatóknak szervezettségben, infrastruktúrában és a másik oldalon azzal, amit a hazai kutatási 
környezet nyújtani tudott, az egyetem elhagyása mellett döntöttem. Sikeres céget építettem, mely 
projekttervezési és projektkontroll szolgáltatásokat nyújtott a legnagyobb kivitelező és beruházó 
vállalatoknak. Ez az időszak újfajta szemléletet adott a meglévő kutatói szemlélet mellé, mely később 
arra inspirált, hogy térjek vissza az akadémiai közegbe, és kutatásaim során a szakmai karrierem alatt 
felvetődött kérdésekre keressek megoldásokat.  Tudományos pályafutásom második része 2009 után 
kezdődött, amikor családi okok miatt feladtam ipari érdekeltségeimet, és időm jelentős részében ismét 
kutatással kezdtem foglalkozni. Kutatásaim célja jelenleg is azon problémák megoldása, melyekkel 
gyakorló szakmabeliként szembesültem, s melyekre se a szakma, se a tudomány nem kínált megoldást. 

Szeretnék köszönetet mondani gyerekeimnek (Zsófi, Tamara, Flóra, Kamilla és Ambrus), akik kitartóan 
és türelemmel viselik a kutatói létem rájuk kirótt terheit. Míg mások a munka után a családjukkal 
törődnek, addig egy kutató az algoritmusokkal és egyéb a család számára „felesleges” dolgokkal 
foglalkozik. Egy aktuális kutatási téma folyamatosan izgatja és hajtja előre a kutatót, s ennek szenvedő 
alanyai a hozzátartozók. Szeretnék továbbá köszönetet mondani kollégáimnak Mályusz Leventének, 
Hajnal Istvánnak, Rostás Zoltánnak, Vattai Zoltánnak és Neszmélyi Lászlónak, akik mindig nyitottak egy 
izgalmas szemléletformáló vitára, ezzel megadva azt a segítséget, mely elengedhetetlen a 
továbblépéshez. 

 

Budapest, 2018. június 

  



  



2 Tézisek és a kapcsolódó 10 legfontosabb publikáció 
Főbb tudományos eredményeimet a Ph.D fokozat megszerzése után az alábbi 6 tézisben foglaltam 
össze. Az egyes tézisekhez kapcsolódóan ismertetésre kerülnek, hogy azok mely időszakban végzett 
kutatásaim eredményei, a tézis rövid értelmezése az esetleges korlátozások felsorolásával, azok a 
fontosabb publikációk, melyeket a 10 legfontosabb publikáció között kívánok felsorolni és végül, hogy 
a tézis ismertetése az értekezés melyik fejezetében található. A tézisek ismertetése után a 10 
legfontosabb publikáció, melyekre a tézisek ismertetésénél is hivatkozom, szintén felsorolásra kerül. A 
tézisek teljes körű megértéséhez kapcsolódó bővebb irodalomjegyzék az értekezés végén található. 

Pre-tézis:  Az eredeti CPM tevékenyég-esemény alapú logikai struktúra annak szegényes modellezési 
képességei miatt a projektek tervezésére nem használatos. Előzőek miatt, az eredeti CPM 
költségoptimalizálási feladat átültetése az MPM (Metra Potenthial Method) háló struktúrájára 
szükséges.   

• A Pre-tézis az 1990-1993 közötti eredményeimet foglalja össze. 
• Pre-tézis, mert a Ph.D fokozat megszerzése előtti eredményt ismerteti, azonban a későbbi 

tézisek megértése miatt szükséges.  
• A Metra Potential Method (MPM) hálón értelmezett költségoptimalizálási feladatot az 

egyetemi doktori értekezésemben oldottam meg, megszakíthatatlan tevékenységek és a 
négy minimális logikai kapcsolat feltételezése esetén. További megkötései voltak a 
modellnek, hogy korlátlanul elérhető erőforrásokat valamint minden kapcsolat és 
tevékenység esetében ugyannak a naptárnak a használatát tételezte fel. 

• Az alábbi fontosabb publikációk kapcsolódnak a tézishez: (Hajdu 1993a) (Hajdu 1993b) 
(Hajdu 1993c)  

• A tézis bizonyítására felírt modellt és a megoldás elveit a 3.3 fejezet „MPM 
költségoptimalizálás (egyetemi doktori értekezés)” tartalmazza 

1. Tézis: Az MPM költségoptimalizálási feladat megoldható elnyújtható tevékenységek 
feltételezésével is. 

• A tézis az  1995-1996 közötti kutatásaim eredményeimet foglalja össze. 
• A tézis a Metra Potential Method (MPM) hálón értelmezett költségoptimalizálási feladatot 

kiterjesztése oly módon, hogy a tevékenységek elnyújtását is megengedi. A modell  
korlátlanul elérhető erőforrásokat valamint minden kapcsolat és tevékenység esetében 
ugyannak a naptárnak a használatát tételezte fel. 

• Az alábbi fontosabb dokumentációk kapcsolódnak a tézishez:  (Hajdu 1996) (Hajdu 1997)  
• A tézis bizonyítására felírt modellt és a megoldás elveit a 3.4 fejezet „MPM 

költségoptimalizálás (Ph.D fokozat megszerzése utáni eredmények)” tartalmazza. 

 

2.  Tézis: Az eredeti  PERT technika feltevése, miszerint a projekt átfutási idő eloszlás normális 
eloszlást, illetve több lehetséges kritikus út esetén béta eloszlást követ, nem igaz, ha azt a 
valósághoz közeli állapotot tételezzük fel, hogy az egyes tevékenységekhez eltérő tevékenység 
naptárak tartoznak. 

• A tézis a  2011-2014 közötti kutatásaim eredményeimet foglalja össze. 
• A tézis a Metra Potential Method (MPM) hálón értelmezett sztochasztikus időtervezési feladat  

(PERT) eltérő tevékenységnaptárokon történő vizsgálatával foglalkozik.  



• Monte Carlo szimuláció segítségével bebizonyítottam, hogy a tevékenység naptárak 
kismértékű változtatása is a projekt átfutási idő eloszlás gyökeres változását eredményezi. A 
modell, korlátlanul elérhető erőforrásokat, de tetszőleges tevékenység naptárakat tételez fel.  

• Az alábbi főbb publikációk kapcsolódnak a tézishez: (Hajdu 2013a) 
• A tézis bizonyítását a 3.4 fejezet „MPM költségoptimalizálás (Ph.D fokozat megszerzése utáni 

eredmények)” tartalmazza 

 

3.  Tézis: A PERT technika hármas időbecslésének pontossága nagyobb jelentőségű a projekt átfutási 
idő eloszlásának meghatározásában, mint a tevékenyég idők valószínűségi eloszlásának pontos 
meghatározása.  

• A tézis a 2011-2015 közötti kutatásaim eredményeimet foglalja össze. 
• A tézis a Metra Potential Method (MPM) hálóra értelmezett sztochasztikus időtervezési 

feladaton (PERT) értelmezett projekt átfutási idő eloszlás vizsgálatával foglalkozik eltérő 
tevékenységidő eloszlások alkalmazása esetén.  

• Monte Carlo szimuláció segítségével bebizonyítottam, hogy a tevékenységek idejének becslési 
pontossága nagyobb hatást gyakorol a projekt átfutási idejének eloszlására, mint a különböző 
tevékenységidő eloszlások feltételezése. A modell korlátlanul elérhető erőforrásokat, de 
tetszőleges tevékenység naptárakat tételez fel.  

• Az alábbi főbb publikációk kapcsolódnak a tézishez: (Hajdu & Bokor 2016)  
• A tézis bizonyítását a 4.4 fejezet „Eredmények 2: A tevékenységidő eloszlás hatása a projekt 

átfutási idő  eloszlására” tartalmazza 

 

4.  Tézis: Az eredeti MPM technika feltételezése a tevékenységek egyenletes sebességgel történő 
megvalósításával kapcsolatosan különösen az építőipari projektek esetében súlyosan korlátozó, 
ezért szükséges a modell kiterjesztése nemlineáris lefutású tevékenységek modellezése érdekében.  

• A tézis a 2014-től zajló (még nem befejezett) kutatásaim eredményeire alapul. 
• A tézis a Metra Potential Method (MPM) hálóra értelmezett determinisztikus időtervezési 

modellt terjeszti ki nemlineáris lefutású tevékenységek esetére.   
• A tevékenységidő függvénnyel kapcsolatos korlátok, hogy azok folytonosan növekvők kell, 

hogy legyenek, így pl. visszabontás nem tervezhető.  
• Az alábbi főbb publikációk kapcsolódnak a tézishez: (Hajdu at al 2017)  
• A tézis ismertetését az 4.4 fejezet „Tevékenységekkel kapcsolatos fejlesztések” tartalmazza 

 
5.  Tézis: Az eredeti MPM technika logikai modellezési lehetőségei korlátozottak, ezért új logikai 
kapcsolatok kifejlesztése szükséges.  A modellezés megkönnyítésére új logikai kapcsolatokat 
illesztettem az MPM modellbe. 

• A tézis a 2014-től zajló (még nem befejezett) kutatásaim eredményeire alapul. 
• A tézis a Metra Potential Method (MPM) hálóra értelmezett determinisztikus időtervezési 

modellt terjeszti ki különböző új logikai kapcsolatok definiálásával. Az eredeti modellben 
használatos 4 minimális logikai megelőzési kapcsolat típust egy kapcsolat típusba vonva 24 
kapcsolat típus definiálására került sor, többek között: 

o a Point-to-Point kapcsolatok (Hajdu 2016) 
o a folytonos kapcsolatok (Hajdu 2015a) (Hajdu 2016) (Hajdu 2017) (Hajdu 2018) 
o a kétirányú logikai kapcsolatok (Hajdu 2018) 
o és az AND/OR logikai kapcsolatok definiálására. (Hajdu 2018) 



• Az alábbi főbb publikációk kapcsolódnak a tézishez: (Hajdu 2018)  
• A tézis ismertetését, a modellt és az algoritmust mely kezeli mind a 24 logikai kapcsolatot, 

valamint a nemlineáris tevékenységeket az 5.3.2 fejezet „Logikai kapcsolatokkal összefüggő 
fejlesztések” tartalmazza 

 
 
6.  Tézis: A kritikus tevékenységeket a tevékenység idejük változásának a projekt átfutási időre 
gyakorolt hatásuk alapján 6 különböző csoportba lehet sorolni. Ez a besorolás azonban nem statikus, 
és bármelyik tevékenység idejében bekövetkező bármilyen irányú változtatás a már megállapított 
kritikusság típusokat megváltoztathatja. Ezek vizsgálatára az általam kifejlesztett, a tartók 
statikájából adaptált hatásábrák használhatók.    

• A tézis a 2014-től zajló (még nem befejezett) kutatásaim eredményeire alapul. 
• A tézis a Metra Potential Method (MPM) hálóra értelmezett determinisztikus időtervezési 

modellben vizsgálja a kritikus tevékenységek idejének változásának hatását a projekt átfutási 
időre.  Ehhez a vizsgálathoz új vizualizációs technikát alkalmazok, melyet projekt átfutási idő 
hatásábrának nevezek. A hatásábrákkal kapcsolatos vizsgálatok csak PtP (minimális és 
maximális kapcsolatokon működnek.  

• Az alábbi főbb publikációk kapcsolódnak a tézishez: (Hajdu at al. 2016) (Bokor & Hajdu 2015) 
• A tézis ismertetését, a projekt átfutási idő hatásábrák bemutatását az 5.4 fejezet „Eredmények 

2: Kritikus tevékenységek hatásábrái” tartalmazza 

Az alábbiakban felsorolom a tézisekhez kapcsolódó 10 legfontosabb publikációmat, melyek nem 
tartalmazzák a Pre-tézishez kapcsolódó publikációkat. A tanulmány végén teljes körű 
irodalomjegyzék is található, mely további munkáimat illetve más hivatkozásokat is tartalmaz. Ezek 
ismerete szükséges a tézisben ismertetett eredmények megértéséhez, illetve azok elhelyezéséhez a 
projekttervezés területen belül. 

(Bokor & Hajdu 2015) Bokor, O.; Hajdu, M.: „Investigation of Critical Activities in a Network with Point-
to-point Relations” Procedia Eng. 123: pp. 198-207. (2015) Doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.078, 

(Hajdu 1996) Hajdu, M.: „PDM Time Cost Trade Off: Activities Are Splittable or Non-Spittable„ 
Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research pp. 155-171. 
(1996) Doi: 10.1080/02331939608844245 

(Hajdu 1997) Hajdu. M.: „Network Scheduling Techniques for Construction Project Management” 
Kluwer Academic Publisher in series of Nonconvex Optimization and Its Applications, p. 335, 
(1997), ISBN:0-7923-4309-3 Doi: 10.1007/978-1-4757-5951-8  

(Hajdu 2013a) Hajdu, M.: „Effects of the application of activity calendars on the distribution of project 
duration in PERT networks” Automation in Construction (November) pp. 397-404. (2013) Doi: 
10.1016/j.autcon.2013.05.025 

(Hajdu 2015a) Hajdu, M.: „Continuous Precedence Relations for Better Modelling Overlapping 
Activities” Procedia Engineering 123: pp. 216-223. (2015) Doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.080 

(Hajdu 2016) Hajdu, M.: „PDM Time Analysis with Continuous and Point-to-Point Relations: 
Calculations Using an Artificial Example” Procedia Engineering 164: pp. 57-67. (2016) Doi: 
10.1016/j.proeng.2016.11.592 

http://www.isbnsearch.org/isbn/0792343093


 (Hajdu & Bokor 2016) Hajdu, M.; Bokor, O.: „Sensitivity analysis in PERT networks: Does activity 
duration distribution matter?” Automation in Construction 65: pp. 1-8. (2016) Doi: 
/10.1016/j.autcon.2016.01.003 

(Hajdu at al 2016) Hajdu,M.;  Skibniewski, M.J.; Vanhoucke, M.;  Horvath, A.; Brilakis, I.: „How Many 
Types of Critical Activities Exist? A Conjecture in Need of Proof” Procedia Engineering 164: pp. 3-
11. (2016) Doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.585 

 (Hajdu at al 2017) Hajdu, M.; Lucko, G.; Su, Y.: „Singularity functions for continuous precedence 
relations and nonlinear activity-time-production functions” Automation in Construction 79: pp. 
31-38. (2017) Doi: 10.1016/j.autcon.2017.01.012 

(Hajdu 2018) Hajdu, M.: „Precedence relationships: Classification and algorithms” Accepted for 
publication Automation in Construction 

A cikkek az MTMT adatbázisban a 10 legfontosabb publikációra leszűrve listázhatók, és az adott cikk 
adatainál a „Kiadónál” linkre vagy a „Repozitorium” linkre kattintva megjeleníthetők. A könyv (Hajdu, 
1997) eredeti példánya benyújtásra került a habilitációs dokumentum részeként. 

A következő fejezetek a fentebb felsorolt téziseket/eredményeket magyarázzák el röviden. Az 
eredmények teljes körű megértéséhez az eredeti modellek is ismertetésre kerültek, mert ezek 
egységes szerkezetben történő tárgyalása teszi csak érthetővé a téziseket.  

  



3 Költségoptimalizálás 
3.1 A fejezet összefoglalása 
Ez a fejezet („3 Költségoptimalizálás”) a költségoptimalizálási modellek területén a Ph.D fokozat 
megszerzése utáni eredményeimet foglalja össze. Az eredeti költségoptimalizálási modell CPM (Critical 
Path Method) néven vált ismertté, amely a vele párhuzamosan (1957) kifejlesztett PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) technikával egyetemben rendkívüli jelentőségű volt a modern 
szervezéstudomány történetében. A projektmenedzsment, mint szakma, és mint tudomány is ezeknek 
a technikáknak köszönheti elfogadottságát. A kezdeti eredményeket később más fejlesztések is 
követték, s mára a projektmenedzsmenttel foglalkozó irodalom nagysága több millió tudományos, 
szakmai és ismeretterjesztő művet foglal magában.1 Jól mutatja a projektmenedzsmenttel foglalkozó 
művek számának emelkedését a Google NGram Viewer alkalmazása is. (Fig. 1)  

A 3.2 alfejezet az eredeti CPM modellt és az arra adott különböző megoldásokat tekinti át. A 3.3 
alfejezet az egyetemi doktori értekezésemet foglalja össze, mely a költségoptimalizálási modellt 
fogalmazza át MPM (Metra Potential Method) hálóstruktúrán. Ezek a fejezetek azért szükségesek, 
hogy a Ph.D fokozat megszerzése utáni költségoptimalizálással foglalkozó eredményeim érthetők 
legyenek.  Ezeket az új eredményeimet a 3.4 alfejezetben foglaltam össze.  

 

Fig. 1 A „project management” kifejezésre történő keresés eredménye a Google NGram Viewer alkalmazásán 

A költségoptimalizálással kapcsolatos a Ph.D fokozat megszerzése után elért eredményeim nemzetközi 
folyóiratban (Hajdu, 1996), illetve angol nyelvű monográfiámban jelentek meg (Hajdu, 1997). 

 

3.2 CPM költségoptimalizálás 
A CPM (Critical Path Method) elnevezésű költségoptimalizálási technikát 1957-ben Kelley és Walker 
dolgozta ki. (Kelley 1959) (Kelley 1961) Céljuk a DuPont vegyipari konszern tulajdonában levő kőolaj-
finomítók előre tervezett időszakos karbantartási folyamatainak optimalizálása volt. Az általuk 
megalkotott modellt grafikusan egy ún. tervütem-hálón lehet megjeleníteni, amely egy egyetlen 
kezdőponttal és egyetlen végponttal rendelkező aciklikus irányított gráf volt. (További megkötés volt, 
hogy a CPM hálóban két csomópont között csak egy él volt megengedett.) A gráf kezdőpontja a projekt 
elejét a gráf végpontja a projekt végét jelentette. A gráf élei a projektnek a tevékenységeit, a 
csomópontjai a projekt eseményeit reprezentálták. A projekt logikai összefüggéseit a gráf írta le: egy 
esemény akkor következett be, ha a belefutó összes tevékenység befejeződött, és csak ezután 

                                                           

1 A Google Scholar a „project management” kifejezése 1.6 millió, a „project planning” kifejezésre háromszázezer, 
a „PERT networks” kifejezésre 114 ezer találatot ad. (2018. június 10) 



indulhattak az eseményből kiinduló tevékenységek.  A CPM feladatban a tevékenységekhez egy 
úgynevezett normál időt (b) és a hozzátartozó normál költséget (Cb), valamint a roham 
megvalósításhoz tartozó időt (a) és költséget (Ca) rendeltek. A modell szerint az egy tevékenységhez 
tartozó rohamidő nem nagyobb, mint a normálidő és a rohamköltség nem kisebb, mint a 
normálköltség.  A CPM feladatban a tevékenység költségek változása lineáris a roham idő – normál idő 
zárt intervallumban. (Fig. 2) Az egy napra eső gyorsítás költsége a költségtényező (c).  

 

Fig. 2  A CPM modell tevékenységidő- tevékenység költség függvénye2 

A modellben az alábbi jelöléseket használom: 

N - a csomópontok (események) halmaza 
A - az élek halmaza 
k - a csomópontok (események) száma 
i - i = (1…i….k),   i ϵ N a csomópontok (események) azonosítój  
(i,j) - (i,j)  a tevékenység azonosítója (i,j) ϵ A 
aij - az (i,j) tevékenység rohamideje 
bij - az (i,j) tevékenység normálideje 
τij - az (i,j) tevékenység tevékenység ideje 
Caij  Cbij -  az (i,j) tevékenység roham és normálköltsége (direktköltségek) 
Cτij - az (i,j) tevékenységidőhöz tartozó direktköltség 
cij - az (i,j) tevékenység költségtényezője (lásd. Fig. 2) 
πi - az i. esemény egy lehetséges bekövetkezte 
πS , πt - a start és a befejező esemény egy lehetséges bekövetkezte 
pmin - a rohamidőkkel számolt minimális átfutási idő 
pmax - a normálidőkkel számolt maximális átfutási idő 
 

Fenti jelöléseket használva az eredeti CPM modell feltételei az alábbiak szerint fogalmazhatók meg. 
(Eq. 1-4) 

𝜋𝜋𝑗𝑗 − 𝜋𝜋𝑖𝑖 ≥ 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗                         ∀ (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ 𝐀𝐀                     (Eq. 1) 
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗 ≥  𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗  ≥  𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗                     ∀ (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ 𝐀𝐀                    (Eq. 2) 
πs = 0                                                                               (Eq. 3) 
πt = 𝑝𝑝                                                                               (Eq. 4) 

A modell célja egy adott p átfutási időhöz (pmin < p  <pmax) tartozó ütemezés meghatározása, mely 
direktköltsége a legkisebb (Eq. 5) , azaz az ( Eq. 6) értéke a maximális. 

                                                           

2 A kép a TÁMOP-4.1.2.A/1-1161-2011-0060 „Hiánypótló BSc képzés tananyagainak kidolgozása az 
építéstudomány területén” című pályázat keretében készült. Szerző: Hajdu Miklós 



𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚�𝐶𝐶𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗 =
𝐴𝐴

�𝐶𝐶𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗 + �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗                    (Eq. 5)
𝐴𝐴

 

max�𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗                                                                
𝐴𝐴

(Eq. 6) 

A feladat lehetséges megoldásainak halmazát az alábbi ábra is (Fig. 3) mutatja, míg a (Eq.6) célfüggvény 
által meghatározott optimális megoldások halmazát az ABCD pontok által meghatározott halmaz alsó 
burkológörbéje (D,A) mutatja (Fig. 3). 

 

Fig. 3 A CPM feladat lehetséges és optimális megoldásainak halmaza 

A történeti hűséghez hozzátartozik, hogy a fejlesztés legelején ez a megjelenítési technika még nem 
volt ismert, így csak a gráfot leíró mátrixos struktúrát használták. Ennek köszönhető a két esemény 
között kettős, vagy többszörös tevékenységek alkalmazásának a tiltása, ugyanis a mátrix sorai és 
oszlopai az eseményeket reprezentálták, s így egy cellában a két eseményt összekötő egyetlen 
lehetséges él/tevékenység megadása volt csak lehetséges. A gráfos megjelenítést állítása szerint 
először Jim O’Brian alkalmazta még a fejlesztési időszak alatt, hogy a Du Pont menedzsmentjének 
szemléletesen tudja illusztrálni a fejlesztés egyes lépéseit.  A CPM technikai fejlesztésének hátterét a 
fejlesztőkkel 1989-ban készült interjú foglalja össze. (Kelley &Walker 1989).  A Kelley és Walker által 
adott megoldás a Dantzig által 1949-ben (Dantzig 1963) kifejlesztett lineáris programozási 
algoritmuson alapult, de hamarosan újabb algoritmusok kerültek kifejlesztése.  Ilyenek pl. a John 
Fondahl által (Fondahl 1961), vagy a Siemens által (1971) kifejlesztett heurisztikus algoritmusok.  
Említést érdemel a Kelley és Walker által kifejlesztett (1959) algoritmus, mely a Ford és Fulkerson által 
kifejlesztett alsó-felső korlátos maximális folyam algoritmuson alapult. (Ford & Fulkerson 1957) 
Véleményem szerint a legelegánsabb megoldás a Klafszky Emil által adott felső korlátos maximális 
folyam- minimális vágás feladaton alapuló 1969-ben közölt algoritmus (Klafszky, 1969). A problémára 
adott megoldások közül szót érdemel még a Hindenlang és Muth által kifejlesztett dinamikus 
programozáson alapuló algoritmus (1979) melyet a szerzők DCPM (Decision Critical Path Method) 
módszernek neveztek, vagy a Meyer és Shaffer (1963, 1965) által kifejlesztett, integer programozáson 
alapuló, vegyes diszkrét és folytonos szakaszokat tartalmazó tevékenység görbéket kezelő megoldás. 
Ez utolsó két modell alkalmas volt az ún. ’multimode’ CPM feladatok megoldására is, ahol a rohamidő 
és normálidő között a tevékenység költség görbék nem lineárisak, hanem diszkrét pontokból állnak. 
Ezzel a modell alkalmassá volt az olyan jellegű problémák modellezésére is, ahol a tevékenység 
gyorsítása diszkrét pontok között valósult meg, ezzel reprezentálva, pl. azt, hogy a gyorsítás egy 
nagyobb teljesítményű gépre való váltás következményeként nem folytonos függvény mentén valósul 
meg. 



A modellnek számos hiányossága volt, melyek a gyakorlati felhasználást nagyban nehezítették. Az egyik 
ezek közül a hálóábrázolás problémája volt. A tervezés során először egy ún. megelőzési listát 
készítettek el, mely a tevékenységeket és az egyes tevékenységeket közvetlenül megelőző 
tevékenységek listáját tartalmazta, s ebből rajzolták fel a hálót, vagy töltötték ki a projektet 
reprezentáló ún. megelőzési mátrixot. Az általános megelőzési listából közvetlen megelőzési listát 
előállító algoritmus leírását az 1997-ben megjelent könyvem tartalmazza (Hajdu 1997). A gráfos 
megjelenítés során azonban a logikát nagyon gyakran csak ún. „látszattevékenységek” segítségével 
lehet ábrázolni, és általános követelmény, hogy a háló a lehető legkevesebb látszattevékenységet 
tartalmazza. Ez a feladat azonban bizonyítottan NP nehéz feladat, azaz a feladat megoldására 
polinomiális időben megoldást találó algoritmus nem létezik (Khrismorty and Deon 1979). 

A másik probléma az, hogy a CPM struktúra az események definíciója miatt csak egymás után 
végrehajtandó tevékenységek modellezésére képes, így számos logikai összefüggés típus 
modellezésére nem képes.  Fentiek miatt került kidolgozásra az MPM (Metra Potential Method) (Roy, 
1959), (Roy, 1960) mely fejlesztése párhuzamosan, több szálon zajlott. (Részletes leírása az „5.2. Az 
MPM technika ismertetése” fejezetben található).  

Az eredeti MPM technika célja azonban nem a költségoptimalizálás, hanem az időelemzés volt. Ez azt 
jelenti, hogy az MPM technikában minden tevékenység esetében meghatározásra került egy darab 
tevékenységidő (nevezhetjük normál időnek), azonban sem a rohamidő, sem a tevékenységhez tartozó 
költségek nem voltak részei a modellnek. Az időelemzés során az alábbi három kérdésre keresték a 
választ: 

• Mekkora a projekt átfutási idő? 
• Mikor kezdődhetnek el (fejeződhetnek be) a tevékenységek legkorábban? 
• Mikor kezdődhetnek el és fejeződhetnek el a tevékenységek legkésőbben, hogy a projekt 

átfutási idő még tartható legyen? 

Számomra a CPM probléma és a kapcsolódó algoritmusok megismerése óta (Klafszky Emil professzor 
vezetése alatt) izgalmas kérdés volt, hogy az MPM hálóstruktúrára vajon definiálták-e a 
költségoptimalizálási feladatot, és adtak-e a feladatra megoldást. Az 1990-es évek elején, amikor is a 
feladattal elkezdtem foglalkozni, úgy találtam, hogy a feladatot még nem definiálták, így annak 
megoldása sem létezik. Az egyetemi doktori értekezésemben így az MPM/cost feladatot definiáltam, 
aminek hálózati folyammodellen alapuló megoldását is megadtam. Az alábbiakban az egyetemi doktori 
értekezésemben megfogalmazott és megoldott MPM/cost feladatot ismertetem, majd bemutatom a 
modell egy praktikus kiterjesztését és megoldását, mely az Optimization című folyóiratban jelent meg 
(Hajdu 1996). 

 

3.3 MPM költségoptimalizálás (egyetemi doktori értekezés) 
Az MPM időtervezési feladat részletes ismertetésére az „5.2 Az MPM technika ismertetése” című 
fejezetben található. Akik nem járatosak a technikában először az 5.2 fejezet elolvasását javaslom.  

Az MPM modell hálóstruktúrája és a CPM modellben megfogalmazott háló struktúra között az egyik 
legfontosabb különbség, hogy a CPM modellben a tevékenységek lehetnek nemlineárisak és nem-
folytonosak, míg az eredeti MPM modellben a tevékenységek kötelezően lineárisak és folytonosak. A 
másik legfontosabb különbség, hogy az eredeti MPM modellben a tevékenységek között négyféle 
logikai kapcsolatot lehet megfogalmazni, míg a CPM modellben csak egyet, azaz hogy egy tevékenység 



csak akkor kezdődhet el, ha a megelőzők befejeződtek. Ezzel szemben az eredeti MPM modellben 
megfogalmazott kapcsolatok az alábbiak lehetnek: 

• FS-z kapcsolat – A megelőző tevékenység befejezése (Finish) és a követő tevékenység kezdése 
(Start) között minimálisan „z” időköznek kell eltelnie. 

• SS-z kapcsolat – A megelőző tevékenység kezdése (Start) és a követő tevékenység kezdése 
(Start) között minimálisan „z” időköznek kell eltelnie. 

• FF-z kapcsolat – A megelőző tevékenység befejezése (Finish) és a követő tevékenység 
befejezése (Finish) között minimálisan „z” időköznek kell eltelnie. 

• SF-z kapcsolat – A megelőző tevékenység kezdése (Start) és a követő tevékenység befejezése 
(Finish) között minimálisan „z” időköznek kell eltelnie. 

Ennek, valamint annak a ténynek, hogy a tevékenységek folytonosan, megszakítás nélkül valósulnak 
meg, az a következménye, hogy az időtervezési modell költségoptimalizálási modellre történő 
kiterjesztése során (rohamidő és költségek megadása) a legnagyobb projekt átfutási idő nem 
feltétlenül egyenlő a normálidőkkel végzendő időelemzés során kapott átfutási idővel, hanem annál 
nagyobb is lehet. Hasonlóképpen a legkisebb átfutási idő nem feltétlenül egyenlő a rohamidőkkel 
számolt átfutási időkkel számolt átfutási időkkel, hanem annál kisebb is lehet (Hajdu & Mályusz 1996). 
Mindezt jól illusztrálja a következő ábra, amely azt is megmutatja, hogy az MPM modellben 
megfogalmazott projekt költséggörbéje hogyan alakul a CPM modellben megfogalmazott projekt 
költséggörbéjéhez képest. 

Fig. 4 Az MPM feladat lehetséges megoldásainak halmaza 

Hasonlóképpen a különböző logikai kapcsolatok eredménye a kritikus tevékenységek idejének 
változtatásnak hatása a projekt átfutási idejére. Míg a CPM technikában egy kritikus tevékenység 
idejének a csökkentése a projekt átfutási idejének csökkentését eredményezi (amennyiben a 
tevékenységgel párhuzamosan más kritikus út nem létezik), és a tevékenység idejének növelése az 
átfutási idő növekedését eredményezi, az MPM technikában egy kritikus tevékenység hat különböző 
módon viselkedhet (Hajdu, 1997), (Bokor & Hajdu 2015) (Hajdu at al 2016). A kritikus tevékenységek 
lehetséges viselkedését először Wiest írta le, 1981-ben (Wiest 1981), aki helyesen felismerte, hogy 
milyen lehetséges kapcsolati kombinációk léphetnek fel egy kritikus tevékenység vizsgálatakor, 
azonban a kritikus tevékenység vizsgálatát illetően helytelen következtetésekre jutott, és csak négyféle 
kritikusságot írt le, szemben az eredeti MPM struktúrában létező hat viselkedésformával szemben. 

A kritikus tevékenységek az alábbi módon karakterizálhatók: 

• neutrál kritikus tevékenység: a kritikus tevékenység egynapos csökkentése és egy napos 
növelése is változatlanul hagyja a kritikus utat; 



• normál kritikus tevékenység: a tevékenység idő egynapos növelése az átfutási idő egynapos 
növekedését, egy napos csökkentése az átfutási idő egynapos csökkenését eredményezi 

• fordított kritikus tevékenység: a tevékenység idő egynapos növelése az átfutási idő egynapos 
csökkenését,  

• növelésre normál, csökkentésre neutrál kritikus tevékenység 
• növelésre neutrál, csökkentésre fordított kritikus tevékenység 
• bi-kritikus tevékenyég (növelésre normál, csökkentésre fordított kritikus tevékenység)     

Fentiek miatt a CPM és MPM struktúrán megfogalmazott költségoptimalizálási feladat lehetséges 
megoldásainak halmaza eltér az eredeti CPM modellben megfogalmazott feladat lehetséges 
megoldásainak halmazától (Fig. 3), amint ez előző  (Fig. 4) is látható. 

Az egyetemi doktori dolgozatomban felállított modell jelölései az alábbiak voltak. 

N - a csomópontok (tevékenységek) halmaza 

A - az élek (logikai kapcsolatok) halmaza 

ASS - a Kezdés-Kezdés (Start-Start) kapcsolatok halmaza 

AFS - a Befejezés -Kezdés (Finish-Start) kapcsolatok halmaza 

ASF - a Kezdés- Befejezés (Start- Finish) kapcsolatok halmaza 

AFF - a Befejezés- Befejezés (Finish - Finish) kapcsolatok halmaza  

i - i = (1…i….k),   i ϵ N a csomópontok (tevékenységek azonosítása)  

((i,j)k) - a k-dik logikai kapcsolat az (i,j)  tevékenységek között  ((i,j)k) ϵ A 

ai - az (i,j) tevékenység rohamideje 

bi - az (i,j) tevékenység normálideje 

ti - az (i,j) tevékenység tevékenység ideje 

ci - az (i,j) tevékenység költségtényezője 

πiS, πiF - az i tevékenység egy lehetséges kezdete és befejezése 

pmin - a rohamidőkkel számolt minimális átfutási idő 

pmax - a normálidőkkel számolt maximális átfutási idő 

Fenti jelölésekre alapozva az egyetemi dolgozatomban a következő modellt írtam fel. (Eq. 7-14). A 
célfüggvényt az Eq. 15 tartalmazza. 

𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑖𝑖                 ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝐍𝐍                                         (Eq.   7) 

𝑏𝑏𝑖𝑖 ≥     𝜏𝜏𝑖𝑖  ≥  𝑎𝑎𝑖𝑖                ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝐍𝐍                                        (Eq.   8) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘            ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝑨𝑨𝑺𝑺𝑺𝑺                            (Eq.   9) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘           ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝐀𝐀 𝑺𝑺𝑺𝑺                          (Eq. 10) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘            ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝐀𝐀𝑺𝑺𝑺𝑺                          (Eq. 11) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘            ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝐀𝐀𝑺𝑺𝑺𝑺                           (Eq. 12) 



πsS = 0                                                                                   (Eq. 13) 

πtF = 𝑝𝑝                                                                                    (Eq. 14) 

A modell célja egy adott p átfutási időhöz (pmin < p  <pmax) tartozó ütemezés meghatározása, mely 
költsége a legkisebb, azaz az ( Eq. 15) értéke a maximális. 

max�𝑐𝑐𝑖𝑖𝜏𝜏𝑖𝑖                                                                          
𝐴𝐴

(Eq. 15) 

A megoldás során felírásra került a fenti LP (lineáris programozás) primál feladat duális feladata, 
melyek között a primál-duál kapcsolat bizonyításra került. A normálidőkkel számolt átfutási időhöz 
tartozó optimális megoldás meghatározása triviális (időelemzés a normálidőkkel és a normálköltségek 
összegzése) volt. Felismerve, hogy a háló struktúrája miatt a duális feladat változója az élen keresztül 
folyó zérus alsó korlátú folyam ezért az algoritmust maximális folyam- minimális vágás feladatok 
megoldására vezettem vissza, ahol egy átfutási időhöz tartozó optimális megoldásról (kezdetben ez a 
triviális megoldás volt) tértem át egy kisebb átfutási időhöz tartozó optimális megoldásra, mely során 
az equilibrium feltételek (folyam kapacitások) teljesülésére kellett csak figyelni. 

Az egyetemi doktori védésemen (1993) számos matematikus is részt vett, ahol Prékopa András 
akadémikus megjegyezte, hogy a dolgozatot matematikai kandidátusi dolgozatnak is be tudná fogadni 
annak újszerű eredményei miatt. A bíráló bizottság is hasonló megállapításra jutott, ami bekerült a 
védés jegyzőkönyvébe is. Ennek eredményeképpen 1995-ben védés nélkül, egyenértékűségi vizsgálat 
eredményeképpen ítélték meg a Ph.D fokozatot.  

 

3.4 MPM költségoptimalizálás (Ph.D fokozat megszerzése utáni eredmények) 
Az MPM költségoptimalizálás számtalan továbbfejlesztési lehetőséget kínál. A teljesség igénye nélkül 
néhány a lehetséges fejlesztési irányok közül a következők: 

• a feladat megoldása, ha a tevékenység nyújtása „streching” megengedett 
• a feladat megoldása, ha maximális logikai kapcsolatok is megengedettek 
• a feladat megoldása különböző nemlineáris (esetleg diszkrét) költségfüggvények esetén 
• a feladat megoldása, ha eltérő tevékenység naptárak használata megengedett 

Amennyiben a tevékenységek elnyújtása megengedett, akkor az Eq. 7  feltételben az egyenlőség jel 
helyett nagyobb egyenlő feltétel használandó. Ebben az esetben a tevékenységek kritikussága 
megváltozik, így azok másképpen viselkednek a tevékenység idő változtatása esetén.  

A maximális kapcsolatok a tevékenységek végpontjai között megengedett maximális távolságot írják 
le. (Lásd. 5.2 fejezet) Maximális kapcsolatok alkalmazása esetén a kiinduló triviális megoldás megléte 
kétséges. Eltérő tevékenység naptárak alkalmazása, különösen maximális kapcsolatok esetén 
kétségessé teheti, hogy létezik-e egyáltalán megoldás, a nemlineáris költségfüggvények pedig 
nemlineáris programozási feladatokat eredményeznek, ahol az eredeti LP modellek nem 
alkalmazhatók. 

Fenti kiterjesztések közül 1996-ban az első feladatra adtam megoldást. A megoldás elve hasonlított az 
egyetemi doktori értekezésemben adott megközelítésemhez. A módosított Eq 7 feltétel azonban 
eltérő equilibrium feltételekhez vezetett, így a duál feladatban az egyes maximális folyam feladatok 
megoldásánál az eredeti feladattól eltérő módon kerültek meghatározásra az élek kapacitásai. 



A modellt az Eq. 16-23 feltételek és az Eq. 24 célfüggvény tartalmazzák. Az algoritmus részletesen 
Hajdu korábbi munkájában található (Hajdu 1996). 

𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝜏𝜏𝑖𝑖                 ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝐍𝐍                                         (Eq. 16) 

𝑏𝑏𝑖𝑖 ≥     𝜏𝜏𝑖𝑖  ≥  𝑎𝑎𝑖𝑖               ∀ 𝑖𝑖 ∈ 𝐍𝐍                                        (Eq. 17) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘            ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝑨𝑨𝑺𝑺𝑺𝑺                            (Eq. 18) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘           ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝐀𝐀 𝑺𝑺𝑺𝑺                          (Eq. 19) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘            ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝐀𝐀𝑺𝑺𝑺𝑺                          (Eq. 20) 

𝜋𝜋𝑗𝑗𝑖𝑖 − 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧(𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘            ∀ (𝑖𝑖𝑗𝑗)𝑘𝑘 ∈ 𝐀𝐀𝑺𝑺𝑺𝑺                           (Eq. 21) 

πsS = 0                                                                                   (Eq. 22) 

πtF = 𝑝𝑝                                                                                    (Eq. 23) 

A modell célja egy adott p átfutási időhöz (pmin < p  <pmax) tartozó ütemezés meghatározása, mely 
költsége a legkisebb, azaz az ( Eq. 24) értéke a maximális. 

max�𝑐𝑐𝑖𝑖𝜏𝜏𝑖𝑖                                                                          
𝐴𝐴

(Eq. 24) 

 A második és harmadik kiterjesztése Mályusz adott algoritmusokat (Mályusz 2004) (Mályusz, 2005), 
míg az eltérő tevékenység naptárak kérdésre Csordás (Csordás, 2016) adott részleges megoldást Ph.D 
értekezésében. 

  



4 A PERT technikával kapcsolatos eredmények 
4.1 A fejezet összefoglalása 
A 4 fejezet a PERT (Program Evaluation and Review Technique) sztochasztikus hálótervezési  modell 
területén a Ph.D fokozat megszerzése utáni eredményeimet foglalja össze. Az eredeti PERT modellt 
1957-ben  (Malcolm at al 1959)  a Polaris elnevezésű haditengerészeti programhoz keretén belül 
fejlesztették ki. A PERT technika grafikus ábrázolása a CPM hálóhoz hasonló tevékenység-élű 
hálóábrázolás volt, hasonló megkötésekkel, mint a CPM technikában megismert tervütem háló. A PERT 
modell célja azonban a CPM technikától eltérően nem költségoptimalizálás volt. A PERT modell 
feltételezése szerint az egyes tevékenységek végrehajtási ideje nem határozható meg egyértelműen, 
hanem azok egy valószínűségi változóként definiálhatók, így a tevékenység idők és a projekt átfutási 
ideje is egy valószínűségi eloszlást követ.  

A PERT célja a projekt átfutási idő eloszlásának meghatározása, feltéve, hogy az egyes tevékenységek 
tevékenység idejének a valószínűségi eloszlása ismert.  Az eredeti PERT modell matematikailag sokkal 
kevésbé volt megalapozott, mint a CPM modell, számos elméleti hibával volt terhelt, melyet a 
fejlesztők is felismertek és később javítottak is. At eredeti PERT modellt, a megoldás elvét, az elmélettel 
kapcsolatos hibákat, az ezek kijavítását ismerteti a 4.2 alfejezet. A PERT modell hasonló hálóstruktúrára 
épül, mint a CPM modell, azaz a modellel csak egymás után következő tevékenységeket lehet jól 
modellezni. (lásd. az események definícióját a CPM modellben). A PERT technika általános megoldását  
Van Slyke (Van Slyke 1963) által a PERT modellre alkalmazott ún. Monte Carlo szimuláció tette 
lehetővé, mely a sztochasztikus modellek determinisztikussá alakításával és a determinisztikus 
feladatok nagy példányszámban történő leszámolásával a sztochasztikus feladat megoldásának az 
ismétlésszám növelésével arányosan egyre jobb közelítését adja. A Monte Carlo szimuláció 
alkalmazása magától értetődő volt, amikor az MPM modellre adaptálták az eredeti PERT modellt. A 
PERT kifejlesztése óta eltelt évtizedek alatt azonban jelenlegi ismereteim szerint senki sem vizsgálta: 

• a naptárak hatását a projekt átfutási idő eloszlására, valamint  
• az eltérő tevékenységidő eloszlás függvények hatását a projekt átfutási idő eloszlására. 

Kutatásaim során bebizonyítottam, hogy sem az eredeti feltevés, miszerint az átfutási idő eloszlása 
normális eloszlást követ, sem a módosított feltételezés (Clark 1961), miszerint több kandidáló kritikus 
út esetén a tevékenység eloszlás béta eloszlást követ nem igaz, ha eltérő tevékenység naptárak 
alkalmazására kerül sor. Ezt az Automation in Construction folyóiratban 2013-ban megjelent 
cikkemben (Hajdu 2013a) publikáltam, és a 4.3 alfejezetben ismertetem. 

A PERT technikával foglalkozó kutatók nagy energiát fektettek és fektetnek ma is a tevékenység 
eloszlás típusának meghatározására, és számtalan tevékenység eloszlás típusra tettek javaslatot, 
állítva, hogy ezekkel pontosabban meghatározható a projekt átfutási idő eloszlása. Malcolm, az eredeti 
PERT technika egyik fejlesztője azonban azt állította, hogy se az eredeti technikában alkalmazott béta 
eloszlások, se az utólag javasolt eloszlások előnyei és hátrányai nem állapíthatók meg egy másik 
előnyére, vagy hátrányára. Kutatásomban megállapítottam, és kisméretű mesterséges, valamint több 
ezer tevékenységes projekteket használva bebizonyítottam, hogy 10% tévedésnek a legvalószínűbb 
tevékenységidők becslésében nagyobb hatása van az átfutási idő eloszlására, mint bármelyik 
tevékenység eloszlás típus használatának. Ezzel kapcsolatos eredményeimet 2015-öt követően 
publikáltam (Hajdu, 2015a), (Hajdu, 2015b), (Hajdu & Bokor 2016) és a „4.4 Eredmények 2: A 
tevékenységidő eloszlás hatása a projekt átfutási idő  eloszlására” alfejezetben foglaltam össze.  

 



4.2 Az eredeti PERT technika ismertetése 
Az eredeti PERT technika grafikus ábrázolására a CPM-hez hasonlóan egy egy kezdő és egy végponttal 
rendelkező aciklikus irányított gráf használható, ahol két csomópont (esemény) között csak egy él 
(tevékenység) definiálható. A projekt logikáját az események és az azokba befutó, illetve belőlük 
kiinduló tevékenységek írjál le. Egy esemény akkor következik be, ha az összes belefutó tevékenység 
befejeződött és csak ezután indulhatnak az eseményből kifutó tevékenységek.  

A PERT hálóban a tevékenységidőket egymástól független valószínűségi eloszlásokkal definiálják. Az 
eredeti feltételezés szerint a tevékenység idők PERT-béta eloszlást követnek, melyet az alábbi függvény 
(Eq. 25) mutat. A függvényben  α és β a béta eloszlás paraméterei, az a és b  a végpontjai a tevékenység 
idő értelmezési tartományának.  Az értelmezési tartományon kívül az f(x) értéke zérus f(x)=0.  Az α=1 
and β=1 esetén f(x) uniform eloszlást követ. Az a=0 és b=1 értékekhez tartozó lehetséges 
sűrűségfüggvényeket mutat az alábbi ábra (Fig. 5).  

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝛤𝛤(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)
𝛤𝛤(𝛼𝛼)𝛤𝛤(𝛽𝛽)  

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝛼𝛼−1(𝑏𝑏 − 𝑥𝑥)𝛽𝛽−1

(𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)𝛼𝛼+𝛽𝛽−1
,          𝑎𝑎 < 𝑥𝑥 < 𝑏𝑏,        𝛼𝛼,𝛽𝛽 > 0         𝐸𝐸𝐸𝐸. (25) 

 
A tevékenységek eloszlásának meghatározásához az ún. hármas időbecslést használták, mely a 
tevékenységek optimista (a), legvalószínűbb (m) és pesszimista (b) időit, mint input adatot használva, 
határozza meg a PERT-béta eloszlás várható értékét és szórását.  (Eq. 26-27)  

 

    𝑥𝑥 =
𝑎𝑎 + 4𝑚𝑚 + 𝑏𝑏
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Fig. 5 Lehetséges Béta eloszlás függvények az α és β paraméterek függvényében 

A PERT modell célja a projekt átfutási idő eloszlásának meghatározása.  Az eredeti PERT elmélet szerint 
(a központi határeloszlás tételének megfelelően) a projekt átfutási idő normál eloszlást követ, melynek 
várható értéke a kritikus úton levő tevékenységek várható értékének összege, a szórás pedig ezen 
tevékenységek szórásnégyzeteinek összegéből számolható az alábbi képlet szerint. (Eg. 28)  



   𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃2 = � 𝜎𝜎𝑥𝑥2
𝑥𝑥∈𝐶𝐶𝑃𝑃

                                                                                               𝐸𝐸𝐸𝐸. 28 

 

A PERT technikát születése óta számtalan kritika érte. A főbb kritikák az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:  

• a hármas időbecslés kritikája 
• a béta eloszlás alkalmazásának kritikája 
• a PERT elemzés kritikája 

A PERT technikával kapcsolatos egyik korai kritika volt, hogy a tevékenység eloszlás függvénye nem 
vezethető le a hármas időbecslésből (Clark 1962) (Sasieni 1986). A korai kutatások ezért többek között 
ennek a hibának a javításával foglalkoztak. (Keefer & Bodily 1983).  

Számos kritika érte a béta eloszlás alkalmazását is. Mi az oka a béta eloszlás alkalmazásának, valóban 
helyesen modellezi a béta eloszlás a tevékenységidők eloszlását, vagy létezik ennél jobb? 

Az elmúlt évtizedek során számos új eloszlást alkalmaztak a tevékenységidők modellezésére, pl. duplán 
csonkolt normális eloszlás (Kotiah & Wallace 1973), a log-normális eloszlás, a kevert béta és egyenletes 
eloszlás (Hahn 2008), a háromszög eloszlás (Johnson 1979) vagy a Parkinson eloszlás (Trietsch at al 
2012), több más eloszlás között. Clark (Clark 1962), a PERT technika egyik fejlesztője a következőket 
állított “The author has no information concerning distributions of activity times; in particular, it is not 
suggested that the beta or any other distribution is appropriate.” Fenti állítással egyetértek, sem a 
tevékenységek eloszlása, sem a hármas időbecslés adatai nem határozhatók meg a kellő pontossággal. 
Ezt az álláspontot más is magáénak vallja. Kamburowski (Kamburowski 1997) kiáll az eredeti hármas 
időbecslés alkalmazása mellett, és nem tartja szükségesnek más eloszlások alkalmazását. Érvelése 
szerint a hármas időbecslés és az abból számolt szórás és várható értékek a becslések nagyfokú 
bizonytalansága miatt elegendőek a gyakorlati alkalmazás során.  Fenti állítások bizonyításával a 4.4 
fejezetben foglalkozom. Az ott közölt eredmények saját eredményeknek tekinthetők. 

A PERT technika első alkalmazása során rájöttek, hogy a PERT számítások a projekt átfutási időt 
tekintve túlzottan optimisták. Ennek bizonyítását mintapéldákon keresztül végeztem el (Hajdu, 2013). 
Ennek oka, hogy a központi határeloszlás tétele csak speciális esetekben alkalmazható a PERT feladat 
megoldása során, akkor, ha csak egy lehetséges kritikus út van a hálóban. Ebben az esetben a PERT jól 
számol, és a projekt átfutási idő tényleg a központi határeloszlásnak megfelelő paraméterekkel egy 
normál eloszlást eredményez. Azonban ez ritkán fordul elő, és amennyiben előfordul, úgy a központi 
határeloszlás tétele már nem alkalmazható. Több párhuzamos lehetséges kritikus út esetén a projekt 
átfutási idő eloszlását az egyes kritikus utak normál eloszlásának a maximuma határozza meg. 
Egymásba kapcsolódó kritikus utak esetén a probléma még összetettebb. (Clark 1961). Ennek 
empirikus bizonyítására a 2013-ban megjelent cikkemből (Hajdu, 2013a) az alábbi ábrákat használom. 
(Fig. 6 - Fig. 9) 

 

Fig. 6 Egy láncból álló háló: a= 50 nap, m= 100 nap, b=150 nap és egyenletes eloszlás az összes tevékenységen. (Hajdu,2013) 

Az egy láncból álló mintaprojekt átfutási idejének az eloszlását az alábbi ábra mutatja (Fig. 7). Az 
eloszlás függvény generálása Monte Carlo szimulációval történt, a vezetésemmel kifejlesztett ProJack 



projekttervező eszközt használva. Az eredmények ebben az esetben teljesen igazolták az eredeti PERT 
modell feltevéseit. 

 

Fig. 7 Az egy láncból álló mintaháló átfutási idejének eloszlása (Hajdu, 2013a) 

A következő ábra (Fig. 8) az ugyanolyan adatokkal, de most már 10 párhuzamos láncból felépített hálót 
mutatja. Az eredeti PERT elmélet szerint a projekt átfutási idő eloszlása a Fig. 7 ábrán látható eloszlást 
kell, hogy kövesse, azonban a Monte Carlo szimuláció megmutatja, hogy ebben az esetben az előző 
eloszlás optimista volt, mert a valóság ennél sokkal pesszimistább kimenetet valószínűsít. (Fig. 9 ) 

 

Fig. 8 PERT háló 10 párhuzamos úttal. (Hajdu, 2013a) 

A Fig. 7 és Fig. 9 ábrák összehasonlítása jól mutatja az eredeti PERT algoritmus hibáját. 

 

 

Fig. 9 A 10 párhuzamos úttal rendelkező PERT háló átfutási idejének eloszlása. (Hajdu, 2013a) 

A számítási hibák kiküszöbölésére alkalmas eljárások 3 csoportba foglalhatók (Adlakha 1987), 
(Elmaghraby 1989) 

• Analitikus úton történő számítás. Az ebbe a csoportba történő számítások analitikus úton 
pontosan definiálják a projekt átfutási idő eloszlás függvényét (Fischer at al 1985).  Ezeket a 



megoldásokat megalapozottan kritizálják, mert csak bizonyos feltételek teljesülése esetén 
használhatók. 

•  Monte Carlo szimuláció, melyet 1963-ban használtak először projekt átfutási idő eloszlásának 
meghatározására. (van Slyke, 1963) 

• A harmadik csoportba azok a becslések tartoznak, melyek gyors, ámde nem pontos 
eredményeket adnak a projekt átfutási idő eloszlásával kapcsolatban (Kamburowski 1992), 
(Dodin  1985a), (Dodin 1985b), (Yao & Chu 2007). 

A PERT technika fenti ismertetése során egy korábbi publikációmra támaszkodtam (Hajdu, 2013a). 

 

4.3 Eredmények 1: A naptárak hatása a projekt átfutási idő eloszlás függvényére 
 
A PERT vizsgálata során nem találkoztam a naptárak hatásának vizsgálatával a projekt átfutási időre, 
ezért az alábbiakban leírtakat saját és új eredményeknek tekintem. A fejezet megírása során korábbi 
publikációimra támaszkodtam (Hajdu, 2013a) 

 

 

Fig. 10 Egy láncból álló PERT háló (a=5, m=10, b=15, egyenletes eloszlás minden tevékenységre  (Hajdu, 2013a) 

A Fig. 10 ábrán látható háló egy kritikus útból áll, ezért az eredeti PERT számítások, és a Monte Carlo 
szimulációval végzett elemzések is normál eloszláshoz közeli átfutási időt kell, hogy eredményezzenek.  

Ebben az esetben azonban eltérő tevékenység naptárakat vettem fel minden egyes tevékenységhez, 
amint azt a  Fig. 11 ábra mutatja. Első látásra ezek a munkaszüneti napok nem befolyásolják az átfutási 
idő eloszlását (különösen a 2. tevékenységtől kezdve), de ha az első tevékenyég 12 napra nyúlik, és a 
második is, akkor az átfutási idő már mintegy 1 évre változik 100 napról. 

 

Fig. 11  A mintaháló sávos ütemterve. (A munkaszüneti napok szürkén színezettek) (Hajdu 2013a) 

Az alábbi táblázat ugyanarra a hálóstruktúrára négy különböző naptárelrendezést tartalmazz. Az első 
oszlop a Fig. 11 ábrán látható tevékenység naptárakat tartalmazza, a 2-4 oszlopok az első oszlop 
kismértékű változtatásával készültek.  Látható, hogy a naptárak alig különböznek egymástól és látható, 
hogy hasonlón az első oszlopban bemutatott tevékenység naptárakhoz képest látszólag nincs hatásuk 
a tevékenységek megvalósulására, következésképpen a projekt megvalósulására.  

Act.1 Act.2 Act.1
0 

Act. j 



Tevékenység 

kód 

Munkaszüneti napok (minden más nap munkanap)  

Projekt #1 Projekt #2 Projekt #3 Projekt #4 

1 11.01 - 29.02.2012 05.01 - 29.02.2012 08.01 - 01.03.2012 06.01 - 01.03.2012 

2 14.03 - 30.04.2012 08.03 - 30.04.2012 11.03 - 01.05.2012 12.03 - 01.05.2012 

3 13.05 - 30.06.2012 10.05 - 30.06.2012 12.05 - 01.07.2012 13.05 - 01.07.2012 

4 12.07 - 31.08.2012 12.07 - 31.08.2012 12.07 - 01.09.2012 14.07 - 01.09.2012 

5 12.09 - 31.10.2012 12.09 - 31.10.2012 11.09 - 01.11.2012 15.09 - 01.11.2012 

6 12.11 - 31.12.2012 13.11 - 31.12.2012 13.11 - 01.01.2013 15.11 - 01.01.2013 

7 12.01 - 28.02.2013 13.01 - 28.02.2013 12.01 - 02.28.2013 14.01 - 01.03.2013 

8 12.03 - 30.04.2013 14.03 - 30.04.2013 15.03 - 01.05.2013 15.03 - 01.05.2013 

9 12.05 - 30.06.2013 15.05 - 30.06.2013 17.05 - 01.07.2013 17.05 - 01.07.2013 

10 ---------------       ---------------       ---------------       --------------- 

Eredmények Fig.12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 

Table 1 Négy különböző naptárelrendezés ugyanazon a PERT hálón 

A Monte Carlo szimulációval kapott megoldások (analitikus megoldás nem létezik!) az alábbi ábrákon 
láthatók. (Fig. 12 - Fig. 15) 

 

Fig. 12 A projekt átfutási idő eloszlása (Project #1) (Hajdu, 2013a) 

 

Fig. 13 A projekt átfutási idő eloszlása (Project #2) (Hajdu, 2013a) 

 



 

Fig. 14 A projekt átfutási idő eloszlása (Project #3) (Hajdu, 2013a) 

 

 

Fig. 15 A projekt átfutási idő eloszlása (Project #4) (Hajdu, 2013a) 

Jól látható, hogy a naptárak alkalmazása az eredeti PERT feltételezést milyen mértékben torzítja.  A 
kapott gyakoriság/sűrűségfüggvények nem a statisztikában megszokott sűrűségfüggvények alakját 
mutatják.  A naptárak hatását nagyméretű infrastruktúrális projekteken is ellenőriztem, és hasonló, 
esetenként még meglepőbb eredmények jöttek ki, köszönhetően annak, hogy valós projektek esetén 
nem egy tevékenység lánc van, illetve, hogy a valós hálók ütemezési kényszereket is tartalmaztak. A 
témában megjelent publikációm (Hajdu, 2013a) az itt közölteknél részletesebben dolgozza fel a 
problémát. 

 

4.4 Eredmények 2: A tevékenységidő eloszlás hatása a projekt átfutási idő  eloszlására 
Mind Kamburowski (Kamburowski 1997), mind Clark (Clark 1961) azon a véleményen voltak, hogy a 
tevékenységekkel kapcsolatos bizonytalanságok miatt nem érdemes foglalkozni az eloszlások pontos 
meghatározásával, ugyanis más tevékenység idő eloszlások alkalmazása praktikus szempontból nem 
vezet eredményre. Az állításukat azonban nem igazolták, és ismereteim szerint mások sem cáfolták, 
illetve igazolták ezt az állítást. Ez az alfejezet az ennek az állításnak az igazolásával kapcsolatos 
kutatásaimat foglalja össze (Hajdu, 2015).  A cikkben Monte Carlo szimulációval vizsgáltunk 
mesterségesen kreált és valós projektet leíró ütemterv hálókat a következők szerint.  

Az MPM háló eredeti tevékenységidői szolgáltak a hármas időbecslés legvalószínűbb értékeként, 
ennek 50%-kal csökkentett értéke az optimista, 50%-kal növelt értéke a pesszimista értéket adta. Az 
eloszlások az összes tevékenységen először béta, majd háromszög, egyenletes és lognormális 
eloszlások voltak. A projekt átfutási idő eloszlás függvényét először ezekre az eloszlásokra állítottuk 
elő, majd az eredeti béta eloszlásra úgy, hogy az összes tevékenység becslését először 10%-kal lefelé, 
majd felfelé módosítottuk. Az alábbi ábrákból megállapítható volt, hogy a +/- 10%-os pontatlanság az 
időbecslésben nagyobb eltérést eredményezett az eredeti időadatokkal végzett, béta tevékenység idő 



eloszlásokat feltételező projekt átfutási eloszláshoz képest, mint az eredeti időbecsléseket alkalmazó, 
de különböző tevékenységidő eloszlásokat alkalmazó háló. A Monte Carlo szimulációkat számos 
mesterségesen kreált és valódi projektet leíró hálón is elvégeztük, mely eredményeket a 
doktoranduszommal, Bokor Orsolyával közösen írt cikk (Hajdu & Bokor 2016) tartalmazza. Az alábbi 
ábra egy egy láncból (10 tevékenységből) álló PERT háló átfutási idejének eloszlását mutatja, ahol az 
eredeti becslés a legvalószínűbb értékre 100 nap, míg az optimista és a pesszimista értékek a 
legvalószínűbb érték 50%-os csökkentésével, vagy növelésével lettek előállítva. A megjelent cikkek 
(Hajdu & Bokor 2014) (Hajdu & Bokor 2016) számos példát tartalmaznak, melyek mind a fenti állítást 
támasztják alá. 

 

Fig. 16 Projekt átfutási idő eloszlások különböző tevékenység eloszlások feltételezésével 

  



5 Az MPM hálótechnikával kapcsolatos eredmények 
5.1 A fejezet összefoglalása 
Az MPM (Metra Potential Method) hálótechnika jelenleg a leginkább elterjedt, a projektek döntő 
hányadát ezzel a technikával tervezik. A technikának azonban számos hiányossága van, például az, 
hogy csak lineáris tevékenységek modellezhetők a használatával, vagy az, hogy a logikai kapcsolatok 
egyszerűsége miatt számos valós probléma nem, vagy nem pontosan modellezhető az MPM 
technikával. Az MPM technikával kapcsolatos kutatásaim célja, hogy ezen hiányosságokat 
kiküszöböljem. Az 5.2 alfejezet az eredeti MPM technikát írja le, így segítve a problémák és az azokra 
adott válaszok megértését. Az 5.3 alfejezet azokat a fejlesztéseket mutatja be, melyek a modellezést 
könnyítik meg, így bemutatja a részben általam kifejlesztett új logikai kapcsolatokat, valamint az 
általam kifejlesztett nem-lineáris tevékenységekre vonatkozó koncepciót. Az 5.4 fejezet a kritikus 
tevékenységekkel kapcsolatos eredményeimet mutatja be, mely a mechanikában ismert hatásábrákon 
alapulva, a projektmenedzsmentbe is bevezeti a hatásábrák fogalmát, így ábrázolva grafikusan, hogy 
egy adott tevékenység idejének a változása, hogyan hat a projekt átfutási idejére.  

5.2 Az MPM technika ismertetése 
A projektek tervezésének matematikai módszerei az 1950-es évek végén indultak fejlődésnek a PERT 
és a CPM technikákkal. Az MPM hálótechnika a fenti eljárásoktól bizonyos késéssel fejlődött ki, több 
egymással párhuzamos szálon. Az MPM technika alatt a mai gyakorlatban egy olyan modellt értünk, 
amelyet változatlan intenzitásúnak feltételezett tevékenységek, és a tevékenységek végpontjai között 
megfogalmazott logikai kapcsolatok alkotnak, s melynek célja a legkisebb projekt átfutási idő 
meghatározása (a projektet alkotó tevékenységek korai és késő, időpontjai mellett). (Hajdu,1997). Az 
előzőekben említett struktúra ábrázolásának legelfogadottabb módja egy egyetlen kezdő és 
végcsomóponttal rendelkező irányított gráf, ahol a gráf csomópontjai a tevékenységeket, élei pedig a 
köztük levő logikai összefüggéseket reprezentálják. A logikai kapcsolatok a tevékenységek végpontjait 
kötik össze, melyek között megfogalmazhatók a minimálisan szükséges időközök. A megengedett 
maximális időtartam is megadható az MPM technikában, ezeket a kapcsolatokat maximális 
kapcsolatoknak nevezzük. (Hajdu 1997) A kapcsolatok aszerint, hogy a tevékenységek kezdő (Start) 
vagy befejező (Finish) pontjait kötik össze, a következők lehetnek: SSz, FSz, FFz, SFz, ahol z a 
minimálisan szükséges időközt jelenti, a megelőző és a követő tevékenységek megadott pontjai között. 
Maximális időköz esetén a „max” előtagot lehet a kapcsolat elé tenni (pl. maxSSz). Csak minimális 
kapcsolatokat tartalmazó MPM háló látható az alábbi ábrán (Fig. 17).  

 

Fig. 17 Csak minimális kapcsolatokat tartalmazó MPM háló 

Az MPM technika az eltelt évtizedek alatt alig változott, noha számos kritika fogalmazható meg vele 
szemben. Ezek közül az egyik jelentős kritika az, hogy a tevékenységek azonos intenzitással és 
megszakítás nélkül kell, hogy megvalósuljanak. A modellnek ez az alaphipotézise azonban a 



megvalósulás során szinte sosem teljesül, sőt már a tervezési szakaszban is számos esetben tudható, 
hogy a tevékenység lefolyás nem lehet lineáris. A változó intenzitás oka sokféle lehet, pl. változó 
geometria egy mélyülő árok kiemelése során, vagy a tanulási folyamat miatt gyorsuló munkavégzés 
(Mályusz & Pém 2013) stb.. A másik jelentős hiányossága az MPM modellnek, hogy a logikai 
kapcsolatok a tevékenységek végpontjai között kerülnek megfogalmazásra, ezért bizonyos típusú 
logikai összefüggések nem írhatók le pontosan.  Ilyenek például az átlapoló tevékenységek közötti 
logikai kapcsolatok, melyek a végpontok között megfogalmazott logikai kapcsolatokkal nem 
modellezhetők megfelelően.  Például. egy árokban a csőfektetés elkezdődhet, amint a földmunka 
megfelelően előrehaladt és nem kell megvárni az árok teljes hosszban történő földkiemelését. Itt a 
helyes logikai összefüggés az, hogy amíg mindkét tevékenység fut, addig minden időpontban legyen 
meg köztük a szükséges technológiai/biztonsági távolság. Ilyen kapcsolatot az eredeti MPM technika 
nem ismer, ezt a logikát a meglévő logikai kapcsolatok segítségével próbálják leírni. A gyakorlatban 
több megoldást is alkalmaznak a fenti logikai összefüggések modellezésére a tradicionális végpontok 
közötti kapcsolatok (SS,FF,FS,SF) segítségével. A leginkább elterjedt megoldást a Fig. 18 ábra 
szemlélteti, ahol a tevékenységek eleje és a vége között is megfogalmazzák a szükséges eltérést 
kezdés-kezdés (SS) és befejezés-befejezés (FF) kapcsolatok formájában. (Hajdu 2015c) 

 

Fig. 18 Átlapolás modellezése (és hiányosságai) SS és FF kombinációval (Hajdu 2015c)) 

A Fig. 18 ábra ciklogramot ábrázoló része azonban rámutat ennek a megoldásnak a hibájára: ha a 
földkiemelés nem a tervezett tempóban folyik, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy a terv alapján a 
csövet oda kell fektetni, ahol nincs árok. Ennek a helyzetnek a tarthatatlanságát a modell nem jelzi, 
hiszen a megadott logikai kapcsolatok teljesülnek. A hiba oka az, hogy nem a tényleges logikai kapcsolat 
került megfogalmazásra, és a tényleges logikai kapcsolatot helyettesítő SS, FF kapcsolatkombináció 
csak azzal a megkötéssel használható ha a tevékenységek azonos intenzitással valósulnak meg. A 
helyes logikai összefüggés itt az, hogy a két tevékenység között folyamatosan legyen meg az előírt 
technológiai/biztonsági távolság.  Az ilyen feladatokat kezelő logikai kapcsolatok kifejlesztése saját 
eredményem, melyet a következő alfejezetben ismertetek. 

A másik gyakorlatban elterjedt módszer a tevékenységek megfelelő számú résztevékenységre történő 
bontása és a szakaszok közti logikai kapcsolatok megadása. Például, a földmunka első 50m-es szakasza 
után kezdődhet a csőfektetés első 50m-es szakasza, a második 50m-es szakasz befejezése után 
következhet a csőfektetés második 50m-es szakasz, stb. Nagyszámú átlapoló tevékenység esetén ez a 
megoldás jelentősen növeli a projektben meglévő tevékenységek és kapcsolatok számát, ráadásul ez a 
megoldás se ad elméletileg tökéletes megoldást. (Hajdu 2015b) 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a tevékenységek változatlan intenzitásával kapcsolatos 
hipotézis jelentősen korlátozza a technika modellezési lehetőségeit, mert az azonos sebességgel 
történő megvalósításra az építőiparban ritkán lehet példát találni.  



A PDM/MPM technika kifejlesztése az USA-ban és Európában történt párhuzamosan és egymástól 
függetlenül. Amerikai részről John Fondahl volt az (Fondahl 1961), aki felismerte a tevékenység-élű 
ábrázolás tarthatatlanságát, és javasolta a tevékenység-csomópontú ábrázolás bevezetését.  Fondahl 
visszaemlékezései szerint (Fondahl 1987) a Precedence Diagramming Method (PDM) kifejezést az IBM 
használta először az 1964-ben kiadott a Project Control System (PCS) program kézikönyvében (IBM 
1964). A jelenleg is használt négyféle minimális kapcsolat közül három ebben a kézikönyvbe került 
először leírásra.  

Roy, az MPM technika európai kifejlesztője tevékenység csomópontú hálót definiált min SS és max SS 
kapcsolattal (Roy 1959) (Roy 1960). kapcsolattal. Érdemes megfigyelni, hogy míg a CPM technikában a 
tevékenységek linearitása és folytonossága nem volt feltétel, az MPM technikában az volt.  

Az MPM technika modellezési hiányosságai régóta foglalkoztatták a kutatókat (Douglas et al. 2006), 
akik kezdetben a meglévő kapcsolatok kombinációival és a tevékenységek szegmentálásával próbálták 
a különböző modellezési problémákat kezelni, később új logikai kapcsolatokat fejlesztettek ki, melyek 
a következők: 

• Maximális kapcsolatok (Roy maxSS kapcsolatának kiterjesztése az FS, SF és FF kapcsolatokra)   
• Point-to-point (PtP) logikai kapcsolatok (Minimális PtP kapcsolatok kifejlesztése) 
• Folytonos logikai kapcsolatok  (Saját eredmény) 
• AND/OR  kapcsolók definiálása logikai kapcsolatokon (Időelemzésre történő alkalmazásuk 

saját eredményem) 
• Kétirányú kapcsolatok definiálása (Vanhoucke & Coelho 2016) 

A következő alfejezetben ezen új fejlesztéseket és az ebben elért eredményeimet ismertetetem. 

 

5.3 Eredmények 1: Logikai kapcsolatokkal és a tevékenységekkel összefüggő 
fejlesztések 

Az MPM háló alapjait érintő két fejlesztésem mutatom be ebben az alfejezetben: 

• A tevékenység linearitás követelmény lazítását és annak következményei 
• Azokat az új logikai kapcsolatokat, illetve azok klasszifikálását, melyek egy részét én 

fejlesztettem ki.  

5.3.1 Tevékenységekkel kapcsolatos fejlesztések 
Az MPM technika alapfeltevése szerint a tevékenységek lineárisak és megszakítás nélkül zajlanak. Ez 
egy rendkívül szigorú megkötés, hiszen pl. az építőiparban a tevékenységek folyamatos és egyenletes 
sebességű munkavégzésére biztos nehezebb példát találni, mint az ellenkezőjére. 

A nem egyenletes sebességű munkavégzésnek számtalan emberi erőforrástól független oka is lehet. 
Árokásás esetén az árok geometriájának változása, vagy a talajviszonyok hirtelen változása, mind az 
előrehaladás sebességének változását okozzák. Egyenletes kitermelési sebességet, és egyenletesen 
mélyülő árkot feltételezve az előrehaladás sebessége másodfokú függvény, melyek meghatározását 
2016-ben mutattam be (Hajdu 2016). Tanulás/gyakorlás  eredményezte sebességnövekedést mért ki 
Mályusz és Pém (Mályusz & Pém 2013) igazolva a tanulási görbe elméleti képletének működését 
gyakorlati feladatok esetén. Az alábbi ábra egy egyenletes szélességű, de egyenletesen mélyülő árok 
kiemelésének függvényét, és annak kiszámítását mutatja az alábbi ábra, egyenletes kiemelési 
teljesítményt feltételezve. (Hajdu 2016) 



 

Fig. 19 Tevékenység előrehaladás az idő függvényében  egyenletesen mélyülő árok esetén (Hajdu 2016) 

A nemlineáris tevékenységek definiálásának fontossága nem igényel magyarázatot. Az építőiparban 
gyakorlatilag nem létezik egyenletes sebességgel és megszakítás nélkül megvalósított tevékenység, 
melyeket eddig csak folytonosként és lineárisként lehetett leírni a PDM modellben. A nemlineáris 
tevékenységek bevezetése fontos lépés az általánosításban, mely pontosabb modellezést tesz 
lehetővé. 

5.3.2 Logikai kapcsolatokkal összefüggő fejlesztések 
Az MPM technika a felhasználók döntő többségének a négyféle minimális kapcsolatot, és az egyenletes 
intenzitással végrehajtott tevékenységeket jelenti. 

Jelenleg az alábbi kiterjesztései léteznek a logikai kapcsolatoknak: 

• Maximális kapcsolatok, melyek a minimális kapcsolatokkal ellentétben a tevékenységek 
végpontjai (Start és Finish) közötti lehetséges maximális távolságot írják le. A maximális SS 
kapcsolatot Roy írta le elsőször az MPM modellben (Roy 1959) (Roy 1960). A maximális 
kapcsolatok kiterjesztését az FS, SF és FF kapcsolatokra valószínűleg az 1960-as években 
végezték el, az 1972-ben a BME Építéskivitelezési tanszékén kiadott segédlet már foglalkozott 
velük. (Bacher at all. 1972) 

• Point-to-Point kapcsolatok, melyek két tevékenység tetszőleges pontjai között fogalmaznak 
meg logikai kapcsolatokat. (Francis & Miresco 2000), (Francis & Miresco 2002), (Kim 2010), 
(Kim 2012), (Plotnick 2004).  A fent említett szerzők egymástól függetlenül jutottak hasonló 
eredményre, és különböző elnevezéseket használtak fejlesztésük köznapi elnevezésére. A 
Point-to-Point elnevezés tőlem származik, hasonlóképpen az a megfigyelés, hogy a 
hagyományos MPM logikai kapcsolatok a PtP kapcsolatok azon általános esetei, amikor nem a 
tevékenységek belső, hanem a végpontjai kerülnek összeköttetésre. (Hajdu 2015a) A PtP 
kapcsolatok kiterjesztése maximális PtP kapcsolatokra is az én eredményem (Hajdu 2015) PtP 
kapcsolatot és értelmezését, valamint a számítás elveit mutatja a következő ábra. (Fig. 20) 

 

Fig. 20 Point-to-Point kapcsolat és értelmezése (Hajdu 2015) 



• Folytonos kapcsolatok  A folytonos kapcsolatok kifejlesztése, értelmezése, az algoritmusok 
megalkotása3 saját eredmények.  A folytonos kapcsolat két tevékenység összes pontja között 
minimális térbeli vagy időbeli távolságot fogalmaz meg, így változó intenzitással folyó 
tevékenységek esetén kiválóan alkalmazható átlapolásos munkavégzések modellezésére. 
(Hajdu 2015) (Hajdu 2016) (Hajdu at al 2017) (Hajdu 2018). Folytonos kapcsolatot idő és 
munkaközzel mutat a következő ábra (Fig. 21). A folytonos kapcsolatok egy korábbi verziója, 
mely lineáris szakaszokból álló tevékenységek esetén működik, Hajdu és Mályusz eredménye 
(Hajdu & Mályusz 2014). 

 

Fig. 21 Folytonos kapcsolat időközzel és munkaközzel (Hajdu 2018) 

• Kapcsolatok AND/OR logikai kapcsolóval.  Ha egy csoportba tartozó kapcsolatok AND 
kapcsolatok, akkor a projekt végrehajtása során mindegyik kapcsolatnak kell teljesülnie. Ha a 
csoportban OR kapcsolatok vannak, akkor azok közül csak egyiknek kell teljesülni, annak, 
amelyik a legkisebb átfutási időt eredményezi. Az AND/OR tevékenységek a ’60-as évektől 
velünk vannak (Eisner 1962) (Elmagrabhy 1964) és ezek a szimulációs technikák alapjai 
(Pritsker & Happ 1966) (Pritsker & Whitehouse 1966), de egységes rendszerben a maximális, 
PtP, folytonos kapcsolatokkal együtt MPM hálón legjobb tudomásom szerint én tárgyaltam 
először. Az AND/OR kapcsolók segítségével különböző változatokat lehet egy időben 
modellezni, oly módon, hogy az algoritmus meghatározza, hogy mely változat az optimális.  

• Kétirányú kapcsolatok Kétirányú kapcsolatokkal lehet például azt modellezni, ha egymástól 
technológiailag független két tevékenységet ugyanazokkal az erőforrásokkal végezzük. 
Ilyenkor egy kétirányú FS0 kapcsolat azt fejezi ki, hogy a két tevékenységet, mindegy, hogy 
milyen sorrendben, de egymás után  kell megvalósítani. A kétirányú kapcsolatot (bi-directional 
relation) Vanhoucke (2016) fogalmazta meg erőforrás-korlátos feladatok modellezésére, de 
időelemzésre nem adott algoritmust. Ez utóbbi saját eredményem (Hajdu 2018). 

• A kapcsolatok általánosításában elért eredményeim, hogy a kapcsolatok klasszifikálását 
elvégeztem, lehetővé tettem, hogy a fenti általánosítások, melyeket a tradicionális 4 minimális 
kapcsolatra fogalmaztak meg (maximális kapcsolatok, AND/OR kapcsolatok, kétirányú 
kapcsolatok) szabadon kombinálhatók legyenek. Így összesen 24 féle logikai kapcsolat 
fogalmazható meg a hálóban (lásd alábbi ábra (Fig. 22)), ugyanis 24 út létezik a Start 
csomópontból az End csomópontba.  Kutatásom során kifejlesztettem az algoritmust, mely 
mind a 24 logikai kapcsolatot kezeli, és melynek folyamatábrája a Fig. 23 árán látható, s melyet 
egy korábban elkészített publikációmból vettem át. (Hajdu 2018) 

                                                           

3 Köszönetemet fejezem ki Joós Antal kollegámnak az algoritmus kifejlesztésében nyújtott kezdeti segítségéért, 
mely a lineáris szakaszokkal leírható tevékenységekre vonatkozott. 



 

Fig. 22 A logikai kapcsolatok rendszere az MPM hálóban (Hajdu 2018) 

 

 

Fig. 23 Időelemzés általános algoritmusa, mely kezeli a 24 féle logikai kapcsolatot (Hajdu 2018) 

5.4 Eredmények 2: Kritikus tevékenységek hatásábrái 
A hálós technikákkal kapcsolatos jelentős eredményemnek tekintem a kritikus út/kritikus 
tevékenységek vizsgálatában elért eredményeimet.  A kritikus tevékenységek egy MPM hálóban 6 
különböző osztályba sorolhatók, melyeket a 3.3 alfejezetben már bemutattam. A kritikus 
tevékenységek klasszifikálásával Wiest foglalkozott először (Wiest 1981). A klasszifikálás szempontja 



az volt, hogy a tevékenységek idejének egy napos csökkentése vagy növelése hogyan változtatja a 
kritikus utat. Wiest helyesen ismerte fel, hogy a tevékenységbe befutó és onnan kiinduló kritikus 
kapcsolatok elrendezései a felelősek az eltérő viselkedésért, és helyesen ismerte fel a lehetséges 9 
elrendezést, de ez alapján csak 4 kritikusságot definiált a létező hat helyett (neutrál, normál, fordított, 
növelésre normál - csökkentésre neutrál, növelésre neutrál - csökkentésre fordított és bi kritikusság). 
Ennek korrigálása azóta több helyen is megtalálható (Hajdu 1997) (Vanhoucke 2012) 

Azzal azonban nem foglalkoztak a kutatók, legalábbis ezzel kapcsolatos publikációt nem találtam, hogy 
a további tevékenységidő változások hogyan hatnak a projekt átfutási időre. Ennek vizsgálatára 
fejlesztettem ki a tartók statikájából vett analógia alapján a projekt átfutási időkre vonatkozó 
hatásábrát, mely megmutatja, hogy a tevékenyég idő változása hogyan hat az átfutási időre. Az alábbi 
ábra (Fig. 24) melyet egy korábbi publikációmból másoltam ide (Hajdu at al 2016) mutatja a 6 
alapesetre a hatásábrákat. 

Fig. 24 A kritikusság hat alapesetét bemutató hatásábrák. (Hajdu at al 2016) 

Az alábbi ábrán (Fig. 25) látható, hogy egy nagyon kis hálón is milyen érdekesen alakul a középső 
tevékenység hatásábrája.  

Fig. 25 A „B” tevékenység projekt átfutási időre vonatkozó hatásábrája (Hajdu az al 2016) 

A „B” tevékenységet 13 napról csökkentve 8 napig az átfutási idő csökken, 8 napról 5 napig történő 
csökkentés esetén  az átfutási idő nem változik, majd további csökkentés esetén az átfutási idő megint 
növekedni fog. (Hajdu at al 2016).  A hatásábrák alkalmazása a projektek tervezésében saját 
eredményem. A hatásábrák függő értékeinek számítása jelenleg a projekt időelemzés megfelelő 
számban történő ismétlését követeli meg, azonban ennek gyorsabb módja is van, a kapcsolati 
tartalékidők vizsgálatával. Jelenleg ennek az algoritmusnak a kifejlesztése foglalkoztat. 

  



6 Összefoglalás 
Jelen dolgozatomban az alábbi korábbi eredményeimet mutattam be. 

• MPM költségoptimalizálás (Egyetemi doktori értekezés) 
• MPM költségoptimalizálás az elnyújtható tevékenységeket tartalmazó MPM hálóra 
• A tevékenység naptárak hatása a projekt átfutási idő eloszlására a PERT hálóban 
• A tevékenység idő eloszlások hatása az átfutási idő eloszlására a PERT hálóban 
• Nemlineáris tevékenységek definiálása az MPM hálóban 
• MPM kapcsolatok esetén 

o Folytonos kapcsolatok kifejlesztése 
o PtP kapcsolok maximális változatának kifejlesztése 
o AND/OR kapcsolatok esetén időelemzés algoritmus kifejlesztése 
o 24  féle logikai kapcsolat kifejlesztése a meglévő négy helyett. A kapcsolatok 

klasszifikálása. Általános algoritmus megadása, mely magába foglalja a fenti 
fejlesztéseket is 

• Hatásábrák kifejlesztése a kritikusság vizsgálatára 
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