
A HADTAPBIZTOSITAS ELMl:LETE 

Hálótervezési módszer alkalmazása a hadtáp 
harckészültségbe helyezésének tervezésében 

S. N a g y J ó zs e f őrnagy 

Napjainkban a csapatok ütőképességének legfontosabb értékmérője 
a magasfokú harckészültség. Ennek megfelelően a különböző szintű pa
rancsnokok (főnökök), törzsek tevékenységében megkülönböztetett helyet 
foglal el a harckészültség tökéletesítésére és fenntartására, a harckészült
ségbe helyezés feltételeinek állandó javításáTa irányuló munka. 

A korszerű háború által támasztott követelmények és a felek 
fegyveres erői egyre növekvő lehetőségeinek hatására a csapatok harc
készültségével szembeni követelmények további fokozása várható. Ezzel 
párhuzamosan fokozódnak a követelmények a harckészültség hadtáp
biztosítására irányuló tevékenységgel szemben is. 

A harckészültség hadtápbiztosításána'k szerves részét képezi a had
táp harckészültségbe helyezése. amelynek végrehajtása - csapathadtáp 
szinten - a hadtáptörzsek (vezető szervek) és a hadtápalegységek (egy
ségek) személyi állományától igen feszített ütemű tevékenységet köve
tel. Az a tény, hogy a teljes harckészültség elrendelésétől annak eléréséig 
rendelkezésre álló - a készenléti fok<Jk függvényében megállapított -
idő alatt az egységek és magasabbegy5égek hadtápját olyan állapotba 
kell hozni, hogy képesek legyenek a csapatok harcbalépésének és a 
harctevékenységek megvívásának hadtápbiztosítására, komoly követel
ményeket támaszt elsősorban a tervező-szervező tevékenységgel szemben. 

Az utóbbi évtizedben a harckészültségbe helyezéssel szemben tá
masztott követelmények - az elöző időszakhoz képest - ugrásszerűen 

megnövekedtek. A harakészültiségbe helyezés feladatai jelentős mérték
ben nőttek, a feladatok bonyolultabbá váltak, s a végrehajtásukra meg
szabott idő csökkent és egyre jobban csökkenő tendenciát mutat. 

A bonyolult, feszített ütemben végrehajtandó feladatok megterve
zése igen alapo.s, átgondolt és pontos tevékenységet követel. A feladatok 
végrehajtásával szembeni követelmények fokozódása feltételezi a tervező 
tevékenység folyamatos tökéletesítését, a tervezőmunka hatékonyságának 
növekedését. 
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Véleményem szeri_n_t jelenleg el_lentmondás tapasztalható a harc
készültségbe helyezés feladatainak bonyolultsága és a végrehajtásának 
tervézé.séie irányuló tevékenység móds.zerei között. 

A harckészültségbe helyezés tervezése - a követelmények jelentős 
lllértékű növekedése ellenére - továbbra is hagyományos módszerekkel 
történik. Magukban a tervekben ugyan bekövetkezett néhány változás, 
azonban azok alapjaiban - úgy formailag, mint tartalmilag - a régi 
követelményeknek megfelelő módon készült tervek. 

A harckészültségbe helyezés sok részfeladatból, .úgynevezett rész
tevékenységekből álló feladatkomplexumnak fogható fel. Az egyes rész
tevékenységek között szerteágazó kapcsolatok vannak, végrehajtásuk 
megkezdése, illetve befejezése különböző időpontokra esik, s az egész 
feladatkomplexumra jellemző a résztevékenységek nehéz áttekinthető
sége. 

A hadtáp harckészültségbe helyezésének feladatai a harckészültség 
hadtápbiztosítása céljára készült, s jelenleg „Személyi munkaterv" néven 
ismert dokumentum e.Jső. egyben legfontosabb részében: ,,a feladatok 
végrehajtásának rendje" című részben vannak megtervezve. A tervek 
ezen része tartalmazza alapjaiban mindazon feladatokat, tevékenysége
ket, melyek végrehajtásán keresztül az egység vagy magasabbegység 
hadtápja a készenlétet eléri. 

A tervező-.szervező munka során erre kell a fő figyelmet fordítani. 
A tervnek ez a része képezi az alapot, s ez jelentőségében messze felül
múlja a terv többi részét. 

Az igen bonyolult, sok résztevékenységból álló feladatkomplexum 
végrehajtását hagyományos módszerrel megtervezni igen· nehéz, illetve 
csak pontatlan, nagyvonalú és gyakran formális tervet kaphatunk. 

Pontos, reális és időben végrehajtható tervet.készíthetünk a művelet
kutatási eljárások közül a legeredményesebben alkalmazható ún. háló
tervezés módszerével. A bonyolult katonai feladatok tervezésére jelenleg 
a legalkalmasabb és legegyszerűbb módszer a hálótervezés. A katonai, 
ezen belül elsősonban a hadtápbiztosítási feladatok tervezésével fog
lalkozó tiszti állomány tervező munkájában eredményesen használhatja 
e módszert. 

A különböző szintű hadtáp törzse~ben cl.öntés-előkészítést végző 
tisztek részére nélkülözhetetlen a korszerű tervezést biztosító módszer 
ismerete. A döntéselőkészítés során a vezető részére készítendő javaslat 
több változata tárható fel áttekinthetően a hálótervvel, megkönnyítve 
ezzel a vezető elhatározásának kialakítását és jelentősen lerövidítve a 
döntéshez szükséges időt. 

A· hálótervezésnek .a döntéselókészítéssel foglalkozó irodalom több
féle fuódszerét ismeri. A legegyszerűbb és a katonai feladatok tervezésé
ben legeredményesebben alkalmazható a CPM (Critical Path Method, 
magyarul: a kritikus út módszere) és a PERT (Program Evaluation and 
Review Technipue, magyarul: program számítási vizsgálati eljárás) mód
szerek kombiná~iójából eredő ún. CPM-II. módszer.1 

1 Kovács-Berkics-Kiss: A katonai vezetés gyakorlati problémái. IV. f. 
91. oldal. 
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E módszer elsajátítása igen egyszerű, különösebb matematikai fel. 
készültség nélkül is könnyen megérthető és alkalmazását megfelelően 
begyakorolva gyQrs, pontos tervezést eredményez. 

A továbbiakban egy példán keresztül szándékozom bemutatni az 
ezred hadtáp harckészültségbe helyezésének hálótervezését az alábbiak 
előrebocsátásával: 

- a cikk elsősorban a harckészültségbe helyezés feladatai tervezé
sének hatékonyságát kívánja elősegíteni a hálótervezési módszer alkal
mazásával, e célból a hálótervező módszerrel kapcsolatos számításokat 
is csak a ·szükséges mértékben tartalmazza; 

- az ezred hadtáp harckészültségbe helyezése alkalmával fel
merülő összes feladatok felsorolására a cikk terjedelme által szabott 
keretekben nem vállalkozhattam, csak a megértéshez szükséges, alapvető 
feladatok tervezését mutatom be; 

- a résztevékenységek végrehajtásához szükséges idők nem éles 
adatok. 

A tervezés. folyamata 

„A feladatok végrehajtásának rendje" című tervet a harckészültségbe 
helyezés tervezés·e során, a szokásos alapadatok (PK utasításai, elöljáró 
által megszabott feladatok, időnormák stb.) tanulmányozása után a 
hadtáphelyettes készíti el. E tervben lényegében mindazon feladatok fel , 
Vannak sorolva, amelyek biztosítják a hadtáp készenlétének elérését. 
E feladatok több részfeladatból, ún. résztevékenységekből állnak és 
végrehajtásuk folyamán egymással összefüggenek. A hálótervezés mód-
szerét e terv végleges elkészítése előtt szükséges alkalmazni. A harcké
szültségbe helyezés hálótervezése a következő fázisokból fog állni jelen 
esetben: 

1. A feladat megfogalmazása, azaz az egész művelet kezdő és be-
fejéző eseményének konkrét meghatározása. 

2. A tevékenységjegyzék elkészítése. 
3. A hálóterv megszerkesztése. 
4. A hálóterv optim,dizálása. 

1. A feladat megfogalmazása: 

Jelen esetben egy állandó készenlétű ezred hadtáp harckészültségbe 
helyezését tervezzük, melynek kezdő eseménye (0. sz.): a harckészült
ségbe helyezési parancs vétele; befeiező eseménye (n. sz.}: készenlét el
érése a HKSZ körletben. 

2. A feladat tevékenysegiegyzékének elkészítése 

A jól elkészített tevékenységjegyzék képezi az alapját a hálóterve
zésnek. A tevékenységjegyzéket csakis a feladatkomplexumot kiválóan 
ismerő szakember - jelen esetben a hadtáphelyettes - képes elkészí-
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teni, aki tökéletesen tisztában van a részfeladatokkal, azok megoldá.sá
nak elvi és gyakorlati kérdéseivel, illetve a feladatok végrehajtását végző 
erők-eszközök lehetőségeivel, teljesítményadataival és a végrehajtásra 
vonatkozó időnormákkal. 

A tevékenységjegyzékben a harckészültségbe helyezés során végre
hajtandó feladatokat fel kell bontani résztevékenységekre. Ez azt jelenti, 
hogy nem elég pl. úgy feltüntetni egy tevékenységet, mint „az anyagok 
felmálházása a raktárakban", hanem azt annyí résztevékenységre bontva 
kell feltüntetni, ahány féle anyag kiadásra, illetve felmálházásra kerül, 
ugyanis a különböző anyagnemekből kiadandó, elszállítandó mennyiségek / 
eltérőek, így a ráfordítandó időben is eltérés lesz. E résztevékenységek 
végrehajtásához szükséges idők képezik az elemzés alapját. A résztevé
kenységek mellett fel kell tüntetni a végrehajtás szempontjából meg
előző tevékenység (tevékenységek) számát. A tevékenységek közötti lo
gikai kapcsolat ezáltal kerülhet ábrázolásra. 

TevékeD.ységjegyzék 
az ezred hadtáp harc"készültségbe helyezéséhez 

_____ A_t~evékenységek Végre
hajtás

hoz 
S megnevezése szüks. 
'~ idő 

__ 
00
_·:--------------'-'(='pe,rc) 

1. lszemélyi állomány felkészülése I 
a riadó parancs vétele után 

2. Gépjárművek és rakodó brigá-
dok beérkezése az élm. rak
tárhoz 

3. Gépjárművek és rakodó bri-
gádok beérkezése a ruh. rak-1 
tárhoz 

4. Gépjárművek és rakodó bri-
gádok beérkezése az üza. ra
hoz 

5. Gépjárművek és rakodó bri-
gádok beérkezése a pc. gk. ag. 
ra-ba 

6. Gépjárművek és rak. brigádok 
beérkezése a mű. ra-hoz 

7. Gépjárművek és rak. brigádok 
beérkezése a vv. ag. ra-hoz 

8. Gépjárművek és rakodó bri-
gádok beérkezése a lőszer
raktárba 

9. Az alegységek élm. ag. kész
leteinek kiadása 

10. Az aeg-ek üza. készleteinek 
kiadása 

11. Az aeg-ek lőszerének kiadása 
12. Az ER élm. mozgókészletének 

felmálházása 

10 

5 

10 

10 

5 

5 

5 

20 

10 

5 

15 

15 

Meg
előző 
tevé-

kenység 
száma 

0. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

2. 

4. 
8. 

9 . 

Meg
jegyzés 
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_______ A_t_e_vékenységek 

1 

1 

megnevezése 

13. Az ER ruh. mozgókészletének 
felmálházása 

14. Az ER üza. mozgókészletének 
felmálházása 

15. Az ER pc. gk. ag. mozgó
készleteinek felmálházása 

16. Az ER mű. ag. mozgókészle
tének felmálházása 

17. Az ER vv. ag. mozgókészleté
nek felmálházása 

18. Az ER lőszer mo_ zgókészleté-1
1 

nek felmálházása 
19. A felmálházott gépjárművek 

besorolása a laktanya terüle
tén 

20. Lőszerszállító gépjárművek 
besorolása a lőszerraktár te
rületén• 

21. Parancs eljuttatása a besorolt 
gk. oszlop pk. részére a lak
tanyában 

22. Parancs eljuttatása a lőszer
raktár területén besorolt gj
művek pk-a részére 

23. Gyül. körlet elfoglalása a lak
tanyában levő gépjárművek
kel 

24. Gyűl. körlet elfoglalása a lő
szert szállító gjművekkel 

25. Az e. htp. menetoszlopának 
megalakítása a gyül. körlet
lben 

26. 
1

Menet végrehajtása a HKSZ 
!körletbe 

27. 
28. 

jKörlet elfoglalása 
!Készenlét elérése a HKSZ kör
,letben 

Végre
hajtás

hoz 
szüks. 
idő 

(perc) 

10 

15 

20_ 

20 

10 

30 

5 

5 

5 

5 

10 

25 

10 

40 
10 

30 

Meg
előző 
tevé-

kenység 
j száma 

3. 

10. 

5. 

6. 

7. 

11. 

12-17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23-24. 

25. 
26. 

27. 

3. A hálóterv megszerkesztése (1. sz. ábra) 

Meg
jegyzés 

• A lősz. ra. a 
!akt-tói 8-10 
km távolságra 
van 

Alapvetően két ütemben végezhetjük el. Első ütemként elkészítjük 
a logikai hálót (hálógraflkont), majd ezt követően kiszámítjuk a háló
paramétereket. 

A tevékenységjegyzék adatai képezik a háló felépítésének alapját. 
Az egész művelet a 0. sz. esemény,ből indul ki, mely jelen esetben a 
harckészültségbe helyezést elrendelő parancs vétele. 
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Kritikus ut: 200 perc= 
3 óra ~q perc 

Megjegyzés: k:rltikus ut 

1. sz. ábra 



A háló irányított vonalszakaszai jelzik a tevékenységeket, a föléjük 
irt számok a tevékenység számát, a vonalszakasz alatt zárójelben a te
vékenység végrehajtásához szükséges idő (percekben) van feltüntetve. 
A vonalszakaszokhoz kapcsolódó körök a tevékenységek kezdő, illetve 
befejező eseményeit jelzik. A befejező eSeménynek mindig az adott 
tevékenység sorszámát adjuk. 

A hálóparaméterek kiszámitása 

Első műveletként az események bekövetkezési időpontjait szükséges 
meghatározni. A 0. sz. esemén;yből kell kiindulni, amelynek bekövet
kezési ideje: To = 0. A további események következtetési ideje úgy szá
mítható ki, hogy a T0-ból kiindulva az események időpontjaihoz folya
matosan hozzáadjuk tevékenységek időtartamát (t1 ). Amennyiben több 
tevékenység van, akkor a maximális értéket vesszük. 

A számítás részletes menete a következő: 

To =O T12 = Tg + t12 = 25 + 15 = 40 
T1 = To + t, = 0 + 10 = 10 T1s = T11 + t,s == 45 + 30 = 75 
T2 = T1 + t2 = 10+ 5 = 15 Trn = T12 + trn = 40+ 5= 45 
Ta =T, +ta = 10 + 10 = 20 T,o = T1s + t,o = 75 + 5= 80 
T, = T, + t, = 10 + 10 = 20 T21 = T,. + h1 = 45+ 5= 50 
T5 = T1 + t5 = 10+ 5 = 15 T22 = T20 + t22 = 80 + 5= 85 
T• = T, + t• = 10+ 5 = 15 T,. = T22 + t,. = 85 + 25 = 110 
T7 = T1 + t, = 10+ 5 = 15 Tz.; = T,. + 125 = 110 + 10 = 120 
Ts = T, + t, =10+20=30 Tw = T2; + t20 = 120 + 40 = 160 
T, = T2 + tg = 15 + 10 = 25 T21 = T2• + t27 = 160 + 10 = 170 
T10 = T, + t10 = 20 + 5 = 25 T,s = T21 + t2s = 170 + 30 = 200 
Tu = Ts + 111 = 30 + 15 = 45 

A kiszámított időértékek azt mutatják, hogy a különböző események 
a harckészültségbe helyezés elrendelésétől számítva hány perc múlva 
következhetnek be. Pl. a 18. esemény az elrendeléstől számított 75 perc 
múlva következhet be, ez egyben a 18. tevékenység befejezését és a 20. 
tevékenység megkezdését is jelenti. A 20. tevékenység megkezdésének 
tehát feltétele a 18. tevékenység befejezése. 

A kiszámított eseményidőpontokat most már beírhatjuk a hálógrafi
konba, az eseményeket jelző körök mellé. (1. sz. ábra szerint.) 

• 

A paraméterek számításának következő eleme a megengedhető (leg-
később) bekövetkezési idő kiszámítása. Ugyanis egyes események be- , 
következésénél - melyek időtartalékkal rendelkeznek - megengedhető 
bizonyos késés, addig, amíg az egész művelet végrehajtási idejét nem 
befolyásolják. Ezt a hálóterven nem tüntetjük fel, ennek számítása el 
is hanyagolható. 
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Az eddig elvégzett számítások a harckészültségbe helyezés hálóter
véhez elegendőnek mut&tkoznak. Levonhatjuk a legfontosabb következ
tetéseket: 

- a kritikus űt hosszára, 
- a kritikus tevékenységekre, 
- az egyes tevékenységek kezdési és befejezési időpontjára vonat-

kozólag. 
A kritikus űt hossza adja az egész feladatkomplexum végrehajtásá

hoz szükséges időt. Ez példánkban 200 perc. Az ezred hadtáp a tevé
kenységek ilyen időtartama mellett tehát 200 perc - azaz 3 óra és 20 
perc alatt képes a készenlétet elérni. 

A kritikus űton levő tevékenységeket kritikus tevékenységeknek 
nevezzük. Jelen esetben a kritikus utat a következő tevékenységek al
kotják: Tk = t1 + ts + tu + tis + t,o + t22 + t2, + t25 + t,~ + t27 + 

+~=1o+w+15+W+5+5+~+10+• 
+ 10 + 30 = 200 

A kritikus űton bármilyen váltm,ás (időcsűszás) az egész tevékeny
ségkomplexum végrehajtásának idejét megváltoztatja. Ezért is nevezzük 
ezen tevékenységeket kritikus tevékenységeknek. A nem kritius tevé
kenységek végrehajtási idejének változása a készenlét elérését nem be
folyásolja, ezen tevékenységek időtartalékkal rendelkeznek, míg a kri
tikus tevékenységeknek nincs időtartalékuk. 

Az egyes tevékenységek kezdési és befejezési időpontjaira vonatkozó 
adatok a munkaterv elkészítéséhez szolgáltatják az alapot. 

A kritikus űt elemzése további fontos következtetések levonását 
teszi lehetővé: 

- megmutatja, hogy a harckészültségbe helyezés feladatai közül 
melyek azok a feladatok, amelyek végrehajtása alapvetően befolyásolja 
a készenlét elérését; 

- megjelöli azon tevékenységeket, amelyek lehetőséget biztosítanak 
a készenlét elérése időtartamának lerövidítéséhez (a hálóterv optimali
zálása űtján); 

- ráirányítja a hadtáphelyettes figyelmét a harckészültségbe helye
zés legfontosabb - kritikus - feladataira. 

4. A hdl6terv optimalizálása 

Az előző fázisban elvégzett műveletek azt mutatják, hogy a példá
ban szereplő ezredhadtápnál 200 perc szükséges a harckészültségbe he
lyezés feladatainak végrehajtásához. A készenlét elérésének időpontját 
azonban az elöljáró parancsa szabályozza és a tervezésben azt kell alapul 
venni. Jelen esetben a készenlét elérését 180 percben határozzuk meg. 
A feladat a háló optimalizálása űtján a készenlét eléréséhez szükséges 
iclő lerövidítése, a példánkban meghatározott követelményeknek meg
felelő 180 percre. 

Az optimalizálást két módszerrel oldhatjuk meg. Egyik módszer a 
tevékenységek végrehajtási idejének lerövidítése, másik a feladatkomp
lexum modelljének, struktűrájának megváltoztatása. 
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Ha a tevékenységekre fordított idő lerövidítésének lehetőségeit vizs
gáljuk, kizárólag azon tevékenységekkel célszerű foglalkozni, amelyek 
alapvetően befolyásolják a készenlét elérését, ilyen tevékenységeket pe
dig csak a kritikus úton találunk. A 18. sz. tevékenység - az ER lőszer
készletének felmálházása - végrehajtására 30 perc van tervezve, amely 
a következő számítással van megalapozva: 

Tra= Q·tr. 
Nr·i 

30-0,35 
5

_
4 

= 0,5 óra; 

ahol: Tra = rakodási idő 
Q = a rakodásra kerülő lőszer mennyisége t-ban, 
tr = fajlagos rakodási együttható, 

Nr = rakodó állások száma, 
i = rakodó állásonként foglalkoztatott munkaerő létszáma. 

A rakodási idő csökkentését még további két rakodó állás beiktatá
sával oldjuk meg (természetesen ennek feltételeit biztosítani is kell). 
Ezáltal a rakodási idő a következőképpen alakul: 

Tra 
30·0,35 

7·4 
0,37 óra. 

Ezzel a módszerrel a kritikus út hosszát 10 perccel csökentettük. 
A rakodó létszám növelését (20 főről 28 főre) az időtartalékkal rendel
kező tevékenységektől történő elvonással kell biztosítani. 

Az optimalizálás másik módja a háló felépítésének (a harokészült
ségbe helyezés struktúrájának) átszervezése, melynél szintén a kritikus 
útból célszerű kiindulni. 

Az eredeti terv szerint a lőszerraktár területén besorolt gépjármű
vek a laktanya közelében kijelölt gyülekezési körletbe vonulnak az ez
red hadtáp menetoszlopának rendezése végett és a továibbiakJban az 
ezred hadtápalegységek egy oszlopban foglalnák el a HKSZ-körletet. 

Abból a célból, hogy időt takarítsunk meg, megváltoztatjuk ezen 
elhatározást és a lőszert szállító oszlop önállóan vonul el a kijelölt kör
letbe. A kritikus úton levő 24. sz. tevékenységet - az előbbi 25. sz. 
helyett - a 27. sz. tevékenységhez rendeljük, így további 25 perccel 
csökkent a készenlét eléréséhez szükséges idő. 

Ezzel a hadtáp harckészültségbe helyezésének időtartamát - az 
elöljáró által szabályozott - 180 perc alá csökkentettük, sőt az eset
leges időeltolódások fedezésére néhány perc tartalékidő is biztosítva 
van. 
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Az optimalizálás után a háló kritikus útja a következőképpen alakult: 

1:X-1tikus ut = 
165 pe:ro 

• 

'· 



, 
Az optimalizálás eredményének megfelelően a tevékenységjegyzéket 

;w is módosítani kell. 

/ A hadtáphelyettes „személyi munkaterve" a „Feladatok végrehajtá-
t sának rendje" című részét a hálótervezés módszerével egy változatban 

:.. a bemutatott módon lehet megalapozni. A tervezés ilyen módszerrel 
történő elvégzése véleményem szerint tevékenységünket hatékonyabbá, 
harckészültségi terveinket tartalmasabbá, reálisabbá teszi és jó alapot 
nyújt a harckészültségbe helyezés időben történő végrehajtásához. 

A bemutatott hálóterv az érthetőség szempontjából és a cikk terje
delme által szabott korlátok miatt korántsem tartalmazza a harckészült
ségbe helyezés alkalmával megoldandó valamennyi feladatot. A felada
tok zömének hálótervben való rögzítése lényegesen bonyolultabb grafi
kont eredményezne, amelyben a látszattevékenységek is érvényesülhet
nének. Célom e cikkel inkább a figyelem felkeltése a hálóterv alkalma
zására és a tervezőmunka hatékonyabbá tételének elősegítése volt. 

Befejezésként célszerűnek tartom felvetni azt a gondolatot, hogy a 
harckészültségi tervek korszerűsítésére irányuló törekvések keretében 
meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy a „Feladatok végrehajtá
sának rendje" című terv hagyományos formáját miként lehetne bővíteni 
a tevékenységjegyzék elemeivel. Ha ez megoldható lenne, maga a harc
készültségbe helyezés feladatait tartalmazó munkaterv a különböző fel
adatokat egymással való kapcsolatukban, összefüggéseiben tartalmazná, 
ezáltal közvetlen alapját képezné a hálóterv megszerkesztésének, másrészt 
reálisabb, megbízhatóbb alapjául szolgálna a harekészültségbe helyezés 
végrehajtásának. 
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