
Bevezetés 

A hálótervezés egy alkalmazási lehetősége 

Abaffy József t. alhadnagy 

Ez a cikk azzal a céllal készült, hogy megismertesse az olvasót a 
PERT nevezetű hálóval, amely jó segítséget nyújthat a parancsnokoknak 
munkájukban, valamint azzal a céllal, hogy vitaindító legyen a következő 
kérdések eldöntésében: Valóban alkalmazható-e a PERT-módszer? A had
tápszolgálat milyen tevékenységi területein lehet alkalmazni? Ha lehet 
alkalmazni, akkor hogyan és mire? 

Itt jegyezzük meg, hogy nem kerül ismertetésre az ún. fix-idős mód
szer (neve: CPM). Nagyobb PERT-hálók esetén a számológép nagy segít
séget tud nyújtani a különböző elemek kiszámításában. 

Ismerkedjünk meg tehát a PERT-rendszerrel. A PERT-rendszer te
vékenységekből és eseményekből áll. A tevékenység lényegében az időt 
igénylő munkafolyamat, amely lehet pl. tájékoztató igénylés elkészítése, 
ennek kézbesítőkönyvbe való bevezetése, a levélnek a parancsnokságra 
való küldése, ottani postakönyvbe való beírása stb. Az események a tevé
kenységek lezárását, azaz egy bizonyos időpontra való befejezését jelen
tik. Ebből tehát az következik, hogy az események nem igényelnek ídőt, 
valamint az is, hogy minden eseményt tevékenységnek kell megelőznie, 
amelyet lezár, kivéve az induló eseményt. Mielőtt mélyebben belemennénk 
a PERT-rendszer ismertetésébe, nézzünk mindjárt egy egyszerű példát. 

Az eseményeket síkidomokkal, körrel, háromszöggel, négyzettel stb. 
fogjuk jelölni, a tevékenységeket pedig nyíllal, amelynek hegye az őt le
záró eseményre mutat. Megjegyezzük, hogy a nyíl irányával ellentétes 
irányban nem lehet haladni. (Ez az idő múlásával ellentétes irányban való 
haladást jelentene.) (1. ábra.) 
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Tevékenységi jegyzék: 

1-2 A vállalattól kapott szállítólevelet a Szállítási Osztály átküldi 
az Operatív Osztályra. 

2-3 A megérkezett okmány bevételi számot kap. 

3-4 Majd ezt a bevételi naplóba bevezetik. 

Eseménytáblázat: 
1. A szállítólevél a vállalattól megérkezett. 
2. A szállítólevél az Operatív Osztályra került. 
3. A szállítólevél bevételi számot kapott. 
4. A bevételi naplóba bevezették. 

0 jelenti a Szállltási Osztályon levő eseményeket, 

0 az Operatív Osztály eseményeit. 

Azt mondottuk előbbiekben, hogy az eseményeket tevékenységek elő
zik meg, és az esemény az őt megelőző tevékenységet zárja le. Egyetlen 
esemény azonban több tevékenységet is lezárhat egyszerre, sőt egy ese
ményből több tevékenység indulhat ki. Az ilyen eseményeket, amelyek 
ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek (nem szükséges, hogy minddel 
egyszerre) csomópontoknak nevezzük. Lássunk mindjárt egy példát 
erre is. 

3 

_....,,1 -----~11>'2..,_ ____ .,,4-.-.... 

2. á!:ro 

143 



2 esemény egy csomópontot képvisel. 

•revékenységi jegyzék: 

1-2 A konkrét megrendelések elkészítése. 
2-3 A kísérő]evél elkés.7.ltése. 
2-4 A konkrét megrendelések bevezetése a kézbesítőkönyvbe (amely 

megrendelések a vállalatok felé mennek). 
2-5 A megrendelések további példányainak bevezetése a kézbesítő

könyvbe, amelyek a mellérendelt szerveknek kerülnek átadásra. 
2-6 A megrendelések irattári példányának gyűjtőzése. 
~ az Aruforgalmi Osztályt jelenti. 

Miért volt szükséges elneveznünk az ilyen tulajdonságú eseményeket 
csomópontoknak? Az előzőekben már láttuk, hogy az események a tevé
kenységek lezárását jelentik, azaz például az utóbbi példánkban meg
kívánjuk, hogy a csomóponthoz rendelt idő például 1969. jún. 1. legyen. 
Ez azt jelenti, hogy a csomópontot megelőző összes tevékenységnek ek
korra be kell fejeződnie. Minthogy egyetlen csómopontot több tevékeny
ség előz meg, a parancsnoknak a figyelmét arra kell összpontosítania, 
hogy ekkorra valóban az összes tevékenységek befejeződtek-e, mert hi
szen különben nem tudunk tovább haladni a munkánkban, tehát a pél
dánk esetében a konkrét megrendelések elkészítése lényeges, mert külön-
ben nem tudunk tovább haladni a 3., 4., 5., 6. irányokban. ..: 

Tekintsük át nagy lépésekben, hogy a parancsnoknak mit kell tennie 
az anyagbiztosítás esetében. Először az elöljárótól megkapja a költségvetés 
direktíváit, majd ezután a megfelelő szakemberrel anyagnemenként elké
szítteti az anyagbiztosítás tervezését. Miután a felterjesztést az elöljáró 
parancsnokság jóváhagyta, el kell küldetnie a konkrét anyagigényléseket 
a megfelelő vállalatokhoz. Milyen segédeszköz alapján tudja a parancs
nok könnyen ellenőrizni azt, hogy az anyagbiztosítás a megfelelő ütemben 
a meghatározott időre meglegyen? Erre jó segédeszköz a PERT-háló. Elő
ször is tehát a parancsnok a megfelelő szakemberrel elkészítteti az egész 
anyagbiztosítás hálódiagrammját. Ezen már világosan ki fognak ugrani a 
csomópontok, amelyekre a parancsnoknak különleges figyelemmel kell 
]ennie. Igen ám, de ebből a hálóból nem látszik az, hogy időre valóban 
végre tudják-e hajtani az anyagbiztosítást. Hogyan tudjuk megbecsülni 
az egyes tevékenységek idejét? 

Minden tevékenységre három időbecslést alkalmazunk. Pl. nézzük azt 
a tevékenységet, hogy a vállalat beszállítja a megrendelt anyagnemeket. 
A vállalat visszaigazolása szerint ez a megrendeléstől számított 5 hónap 
múlva fog bekövetkezni. Elfogadjuk ezt általános időértéknek (jele tm ). 
Lehetséges viszont, hogy valamely üzemrészben meghibásodás történik, 
!gy a gyár csak 6 hónappal a megrendelés után tud szállítani. Az ilyen időt 
tp pesszimista időbecslésnek nevezzük, ebben az esetben viszont annak 
a valószínűsége, hogy ez az eset következik be, kisebb vagy egyenlő kell 
Jegyen, mint egy százalék. (Tehát 100 ugyanilyen beszállítás esetén legfel
jebb egyszer fordulhat elő az, hogy 6 hónap a beszállítási idő.) Hasonlóan 
adódhatnak olyan kedvező körüimények, hogy a beszállítás 5 hónap előtt 
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megtörténhet, de a valószínűsége szintén kisebb kell legyen, mint egy 
százalék, s az így kapott időt, példánkban legyen ez 4,6 hónap, optimális 
időnek nevezzük, és t 0 -val jelöljük. Mit kezdünk viszont most a kapott 3 
időbecsléssel? Ezt a három időbecslést a béta eloszlásba (fi) illeszthetjük 
bele.• (Részletesen lásd a lábjegyzetet.) Ez az elosztás kimondja, hogy a 3 
időbecslésből hogyan kaphatunk egyet. A következő képlet szerint 

t 0 +4tm +tv 

6 

a kapott idő, Te a tevékenység várható ideje. A 4-es szorzó nyilván azért 
van a tm előtt, mert az általános idő nyilván nagyobb súllyal játszik sze
repet. Ezért szorozzuk be 4-gyel. Az elmélet azt is kimondja (emiatt nem 
érhető el nagyobb valószínűség), hogy a Te várható idő teljesülésének a 
valószínűsége 50 százalék. 

Helyettesítsük bele a mi számainkat: 

= 30
•
6 = ~.6 hónap 

6 

Tehát annak a valószínűsége, hogy 5,6 hónap alatt beszállítják az árut 
50°/o-os, és annak valószínűsége, hogy ennél hosszabb időtartamon belül 
készül el nagyobb, mint 500/o. Ennek alapján tehát minden tevékenység
hez rendelhető egy várható idő. Újabb adatok kerülnek tehát a hálónkra. 

Nézzünk erre egy példát az egészségügyi szolgálatból: 
Elkészült tehát egy PERT-háló, amelynek van egy kiinduló esemé

nye és egy záró eseménye, vagyis olyan eseménye, amelyből tevékenysé
gek már nem indulnak ki, csak amelybe tevékenységek futnak be. Egy 
bonyolultabb PERT-háló esetén a kiindulópontból a záróeseményhez több 
uton el lehet jutni. Minden ilyen úthoz rendelhetünk egy időtartamot, 
amelyet úgy kapunk meg, hogy az út mentén levő tevékenységek Te -jeit 
egyszerűen összeadjuk. Az utakhoz rendelt időtartamok között van egy 
(néha több) maximális. Azt az utat (vagy utakat), amelyhez a maximális 

* A fi elosztást definiáló képlet: 
m 
~ sf 

P= i=l 
m n 
l: sf + ,, nf ~ 

i=l i= 1 

ahol ~h .;'2, • , ., .;'m és tJt, n2, ... , tJil valószínűségi változók függetlenek. p értéke 
nyilván O és 1 közé esik. Tetszőleges p>O q>O esetén a k-ik momentumok in
tegrálásából adódik a várható érték és a szórásnégyzet: 

• 10 

M (/3)= _P_ 
P+Q 

02 (fi)= p·q 
(p+q)' (p+q+ 1) 
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3. ábra 

Percekben számolunk, az ábra a 2-es ábrával részben egyenlő. 

Te1 
10+4·20+60 150 

--- ~ 25 perc 
6 G 

1+4·2+6 15 
Te, --=2,5 perc 

6 6 

1+4·2+6 15 
T c3 -· - = 2,5 perc 

6 6 

6+4· 12+24 78 
T e4 = ------= ·- - = 13 perc 

6 6 

idő tartozik, kritikus útnak (vagy kritikus utaknak) nevezzük. Nyilván
való, hogy a parancsnoknak ezt a kritikus utat kell leginkább szemelőtt 
tartania, mert a kritikus tevékenységeken fellépő késedelem a záróese
ményben levő késedelmét jelenti. Ezt a következőképpen ellenőrizheti 
könnyen. Miután a záró esemény időpontja adott, ebből a kritikus úton 
levő tevékenységek T e-jének idejét fokozatosan visszafelé haladva le
vonja, és így minden eseményhez rendelhet egy időpontot. Ez azt jelenti 
tehát, hogy az eseményt megelőző tevékenységnek a számított időpontra 
be kell fejeződnie ahhoz, hogy a határidőben eltolódás ne álljon be. 

A kritikus út definíciójából adódik, hogy a többi utakon időfeleslegek 
vannak. tehát az ottani tevékenységekben beálló esetleges időeltolódás 
nem okoz a határidőben változást egészen addig, amíg felesleges idő áll 
rendelkezésre azon az úton. Lássunk újra egy példát! 

Miután nagyjából megismerkedtünk a PERT-rendszerrel, nézzük meg, 

• 

mire indokolt alkalmazni a PERT-rendszert a hadtápszolgálatban? Először .-
is elkészítve a PERT-hálót a beszerzéstől egészen addig, amíg a csapatok-
hoz kerül az anyag, azonnal láthatjuk, hogy az anyag a csapatig való el
juttatásához mennyi okmány létrejöttére volt szükség. Másodszor látjuk, 
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4. ábra 

Tevékenységi jegyzék: 

l--2 

1-6 
6-7 
7-8 
l-3 

Az elkészített konkrét megrendelés irattári példányának gyűjtő
zése. 

Kísérőlevél elkészítése. 

Az elöljáró parancsnokságra küldendő jelentés postázása. 
Postán való elküldése az elöljáró parancsnokságra. 
A mellérendelt szerveknek küldendő 1 pld. konkrét megrendelés 
kézbesítőkönyvbe vezetése. 
Ennek elküldése a mellérendelt szervnek. 3-4 

4-5 A mellérendelt szerv nyilvántartásba helyezi a konkrét megren
delést. 

l---9 

9-10 
A vállalathoz menő konkrét megrendelés példányának postázása. 
A vállalathoz való elküldése. 

10-11 
11-12 
11--13 
13-14 

13-17 

A visszaigazolás megérkezése. 
A visszaigazolás gyűjtőbe helyezése. 
Beszállítási értesítés megé!'kezése. 
Beszállítási értesítés nyilvántartásba helyezése. 
Az anyag elszállí~ó.sa az átvétel helyére. 

13--15 1. példány beszállítási értesítés kézbesítőkönyvezése, mely a mel-
lérendelt szervek felé megy. 

15-16 Elküldése a mellérendelt szervnek. 
16-17 A mellérendelt szerv az átvételhez megjelenik. 
i 7-19 Az anyagátvételezés megtörténik. 

17-18 A kapott számla alapján a vállalat kifizetése. 

A várható értékek percekben vannak adva. 
Jól láthatók a csomópontok, ezek a következők: 1., 11., 13., 17. 

A kritikus út a következő: 1., 9., 10., 11., 13., 17., 18., tehát a konkrét 
megrendelés elküldése a vállalathoz, annak visszaigazolása, beszállítási 
értesítés, anyagátvétel, kifizetés útvonalon. 

A 13., 15 .• 16 .• 17. mellékúton 27 ,5 perc felesleges idő van. 
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hogy az okmányok milyen úton (esetleg felesleges úton) haladtak veg1g. 
Harmadszor leolvashatjuk az időbecslések várható értékéből (Te -bői), 
hogy különböző helyeken mennyi ideig volt az okmány, végül negyedszer 
a kiindulóponttól a záróeseményig mennyi időre volt összesen szükség. 
Azonkívül, hogy ezeket tisztán látjuk, és észrevehetünk felesleges utakat 
is könnyen (amiknek kihagyása az egész folyamat meggyorsítását, lerövi
dítését jelentheti) tovább is léphetünk. 

Adhatunk egy egyszerű költségrálordítási becslést is a következő

képpen. Miután az anyagbiztosítás évenként ismétlődő folyamat, az egyes 
tevékenységekhez hozzárendelhetünk költségeket. Vesszük az illető tevé
kenységet végrehajtó munkaerő egységnyi idejére jutó keresetet k (tehát 
ha a Te -ket pld. órákban számították, akkor az 1 órához tartozó kerese
tét), és azt megszorozzuk a Te -vel. Megkapjuk így a tevékenység költsé
gét. Természetesen annak valószínűsége, hogy valóban ennyibe fog kerülni 
a tevékenység, szintén 50°/o, hiszen a kiszámított költség a várható érték
hez van rendelve. 

Röviden ismertettük a PERT-módszert, azért, hogy segítséget próbál
junk nyújtani a parancsnok elvtársaknak munkájuk elvégzéséhez. Az itt 
elmondottakon kívül valószínűleg sok más esetben és sokféleképpen fel 
lehet használni a PERT-módszert, gondolunk itt nem csupán az egészség- ;. 
ügyi anyagellátásra, hanem az MN sok más ágazataira is. 
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