
  

Tevékenységélű háló 

A tevékenységélű (AoA: Activity on Arc) ábrázolási rendszerben a projekteket gráfként kell 

értelmezni. A tevékenységeket élekhez rendeljük. A tevékenységeknek tehát van időtartamuk, kezdési 

és befejezési dátumuk Látszattevékenység: sem energia, sem pénz, néha időt se vesz igénybe 

(szállításra várakozás). 

Az esemény egy tevékenység kezdete vagy vége. A legfontosabb kritérium, hogy ki lehessen 

jelölni az időben egy határozott, félreérthetetlen időpontot. Általában a mérföldkő kifejezést 

használják a különösen jelentős eseményekre, amelyek speciális figyelmet igényelnek. Az idő balról 

jobbra áramlik. A tevékenység kezdeténél lévő eseménynek mindig kisebb sorszáma van, mint a 

tevékenység végpontjánál levőnek. 

 

Az 1-es eseménytől a 2-es eseményhez való eljutás érdekében el kell végezni az 1-2 

tevékenységet. 



 

Ha a B tevékenység az A tevékenységtől függ, akkor a két tevékenységet az ábrának 

megfelelően kell felrajzolni (3.27. ábra), és ha a C tevékenység az A tevékenységtől függ, de nem függ 

a B-től, akkor a három tevékenységet a 3.28. ábra szerint kell ábrázolni. 

 

Ha a 10-hez hasonló eseményre, csak akkor lehet azt mondani, hogy bekövetkezett, amikor az 

1-10, a 2-10 és a 3-10 tevékenységek már mind befejeződtek (3.29. ábra). Egyetlen tevékenység sem 

kezdődhet el, amíg a végpont eseményét nem valósították meg. Tehát az ábrán a 10-11 tevékenység 

nem kezdődhet el addig, amíg a 10-es esemény nem ment végbe. (Egyesítő csomópont). 

 

 

Azok az események, amelyek egy (vagy több) beérkező tevékenységből és számos, belőlük 

kiinduló tevékenységből állnak, „szétrobbantó” csomópontként ismertek3.30. ábra). 



Háló felrajzolásakor két logikai hiba: 

 több kezdő és végpont 

 hurok, könnyű észrevenni, ha „semmilyen tevékenységet sem lehet addig 

elkezdeni, amíg a kezdőpont eseménye megvalósításra nem kerül” 

 
 lógó él, azt mutatja, hogy nincsen köze a projekt befejezéséhez. Minden 

csomópontnak egy bemenő és egy kimenő tevékenységgel kell rendelkezni, 

kivéve az elsőt és az utolsót. 

 

Hammok (függőágy): A közvetlen költségeket általában a tevékenységekhez rendeljük. Mindig 

vannak egyéb költségek is, amelyek az egyes tevékenységekhez nem rendelhetők hozzá, és amelyeket 

számos tevékenységre kell szétosztani. Nem rendelnek hozzá időt, nem játszanak szerepet az 

időelemzésben. 

Néhány esetben látszattevékenységeket kell felrajzolni, azaz olyan tevékenységeket, amelyek 

csak a függőségi viszonyokat viszik át, nem igényelnek erőforrást, csak némely esetben némi időt. A 

könnyebb megjelenítés érdekében szaggatott vonallal jelöljük, mint ez az ábrán is látható (3.33. ábra). 

Három esetben alkalmazunk látszattevékenységet: 

 

 azonosítás szempontból 

 logikai okokból 

 idővel rendelkező nem munka jellegű tevékenység esetén 

Ha egy csésze instant kávé előkészítésében két tevékenység, a „víz felforralása” és a „tej 

felmelegítése” párhuzamosan haladhat előre, akkor az ábrán bemutatott diagramot kapjuk (3.34. 

ábra). Eszerint a két tevékenységnek ugyanaz lenne a fej- és végpontszáma, így az 1-3 tevékenység 

azonosítás nem egyértelmű. Jobb elkerülni a zavart azzal, hogy bevezetünk egy látszattevékenységet, 

amely lehet akár a 1-2 tevékenység (3.35. ábra), akár a 2-3 tevékenység is (3.36. ábra). 



 

 

 

A tranzitidő az a minimális időtartam, amelynek egy adott tevékenység vége és a tőle függő 

tevékenység kezdete között el kell telnie. 

 

 



Tevékenységélű háló elemzés 

 CPM: Critical Path Method 

 TPT: Total Project Time - teljes projekt átfutási idő 

 EST: Earliest Start Time - legkorábbi kezdési időpontja 

 EFT=EST+D (legkorábbi befejezési időpont=legkorábbi kezdési időpont+tevékenység 

időtartama) 

 LFT: Latest Finish Time - legkésőbbi befejezési időpont 

 LST=LFT-D (legkésőbbi kezdési időpont=legkésőbbi befejezési időpont-időtartam) 

 Az odafelé történő elemzésből a legkorábbi esemény időpont (EET: Earliest Event 

Time), vagyis az a legkorábbi időpont, amelyben az eseményt realizálni lehet, és a 

visszafelé történő elemzésből a legkésőbbi esemény időpont (LET: Latest Event Time), 

vagyis az a legkésőbbi időpont, amelyre az eseményt realizálni kell, ha be akarjuk 

tartani a teljes projektidőt. 

 Az EET az összes, az eseményből induló tevékenység EST-jét, míg a LET az eseménybe 

érkező összes tevékenység LFT-jét adja. 

 

 

K tevékenység időtartama 16 hét, kezdőpont sorszáma 01, EET-je 10. A K tevékenység EST-je 

10. hét és ebből adódóan az EFT a (10+16) hét = 26. hét. 

W tevékenység időtartama 19 hét, végpont sorszáma 20, a LET a 85. hét. A W tevékenység LFT 

ideje a 85. hét és az LST a (85-19) hét = 66. hét. 



 

 

 

 

Tartalékidő: 

 teljes tartalék (TF- Total Float): az a teljes időmennyiség, amivel egy tevékenység 

kiterjedhet vagy késhet a teljes projektidőre gyakorolt hatás nélkül. 

 szabad tartalék (FF – Free Float): az az idő, amellyel egy tevékenység késleltethető, 

vagy megnyújtható anélkül, hogy az bármely követő tevékenység kezdetének a 

késéséhez vezetne. 

 független tartalék (IF – independent float): az a maximális időmennyiség, amellyel a 

tevékenység időtartama megnövelhető vagy annak megkezdése elcsúsztatható 

anélkül, hogy ez akadályozná a követő tevékenység legkorábbi időpontban történő 

megkezdését. 



 feltételes tatalék (CF – Conditional Float): egy tevékenység megvalósulása mennyivel 

késhet, ha az őt megelőző tevékenységek a legkésőbb valósulnak meg, és a projekt 

átfutási idejét be kell tartani. 

 

PERT: programkiértékelési és áttekintési módszer - Program Evaluation Review Technique 

 Sztochasztikus eseményeket is kezel 

 várható időt 3 becsült tevékenységből számítja 

 optimista (OD), pesszimista (PD), legvalószínűbb (MD) 

 várható tevékenységidő:  

 variancia és szórás:  

Mintapéldák: 
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