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Katonai-gazdasági vezetőképzés a ZMKA hadtáp tanszékén 

B o d n ár L ás z l ó alezredes 

A társadalmi fejlődés felgyorsulása, a tudományos technikai forradalom és 
ennek következtében az ismeretek állandó változása, növekedése az úgyneve
zett permanens képzés kialakulásához és ennek folyamatos korszerűsítéséhez 
vezetett. Megszűnt az életkornak az a hagyományos felosztása, amely szerint 
az ifjú korral lezárul a tanulás, felkészülés időszaka, a felnőtt kor pedig a 
munka, alkotás időszaka. A fejlődés minden életkorban és az élet minden 
területén, így a Magyar Néphadseregben is állandóan új ismeretek elsajátítá
sát, új készségek megszerzését követeli meg. Ez a követelmény a tisztképzésben 
igen változatos formákban valósul meg, a vele járó ellentmondásokkal és prob
lémákkal együtt. Az az elfogadott felfogás, amely szerint az általános politikai 
és szakmai műveltséget nem tekinthetjük az ismeretek halmazának, hanem 
minden helyzetben határozott ítéletekre és cselekvésekre képessé tevő tudás
szintnek, a gondolkodási és cselekvési képességek kidolgozott rendszerének; 
az oktatói-nevelői munka minden területén a tartalom és módszer egyidejű 
és folyamatos korszerűsítését igényli. 

A permanens képzés azt jelenti, hogy az ismeretek megszerzése, a képes
ségek fejlesztése nem zárulhat le például a tisztképzésben a katonai főiskola 
elvégzésével, hanem biztosítani kell az iskolát követő továbbtanulást, a folya
matos önképzés lehetőségeinek megteremtésével, illetve további szervezett to
vábbképzési formákkal. 

A permanens képzés folyamata két nagy, önálló, egymást követő és egy
mással szoros tartalmi és szervezeti kapcsolatban levő periódusból áll: a ki
képzési szakaszból és a továbbképzési szakaszból. A kiképzési szakasz a tiszt
képzésben általában az ifjúkorra! fejeződik be, a továbbképzési szakasz a fel
nőtt korban bonyolódik. A kiképzési szakaszban alapvetően az általános mű
veltség megszerzése, illetve a katonai és szakmai képzés kell, hogy befejeződ
jön. A permanens képzés megvalósítása érdekében ez a szakasz azonban nyi
tottá, dinamikussá kell, hogy alakítsa az elsajátítás anyagát, alkotó jellegűvé 
kell változtatnia a tanulást, hogy a továbbtanulás módszereit a hallgató meg
kapja. A továbbképzési szakaszban a politikai, katonai és szakmai ismeretek 
továbbfejlesztése, kiegészítése, újra rendezése, az elavult ismeretek szelekciója 
kell, hogy megtörténjen. E szakasz szintén nem zárt, hanem nyitott, dinamikus, 
az alkotó tanulás kritériumait testesíti meg. Szemléletet ad, bővíti, fejleszti a 
gondolkodási és cselekvési képességek rendszerét. E követelményekből követ
kezik, hogy a képzési szakaszok egy egységes rendszert kell, hogy képezzenek, 
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kapcsolatuk, egymásraépülésük meghatározó oktatásunk további korszerűsítésé
ben. 

Akadémiai képzésünk folyamatos fejlesztése és tökéletesítése során figye
lembe kell vennünk azt a sajátosságot, hogy nálunk a két szakasz elemei egy
mással keverednek, s nem minden esetben választhatók el egyértelműen. A 
kiképzés és továbbképzés követelményei egyaránt megtalálhatók. Az oktató
nevelő munka korszerűsítésének kérdései, hatékonyságának növelési problémái 
az akadémián, ezen belül a hadtáp tanszéken állandóan napirenden vannak. 
E munka az oktatási reform irányelveinek megjelenése óta, de különösen az 
MSZMP Központi Bizottságának az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésé
nek feladatairól szóló határozata után meggyorsult. A határozat egyik lénye
ges gondolata, amelynek szellemében a munkát végezzük: ,,Az iskolának nem 
úgy kell válaszolnia a tudomány gyors fejlődésére, hogy a változó ismeretek 
mind nagyobb tömegét tanítja, állandóan bővítve tananyagát. A tudományos 
technikai fejlődés mai szakaszában iskoláink csak úgy felelhetnek meg a tár
sadalmi követelményeknek, ha a tanulók gondolkodását fejlesztve kialakítják 
a továbbtanulás igényét és képessé teszik őket a folyamatos önművelésre". 

Az Akadémia vezetőképzési rendszerében alapvető feladatunk kimunkálni 
az elméleti és gyakorlati képzés összhangját. Szolgálati és szakmai elöljáróink 
által megszabott követelményeknek megfelelően az oktató-nevelő munkánkban 
kiemelt szerepe van a hallgatók gyakorlati életre való nevelésének. Mindezek 
mellett elsőrendű fontosságot tulajdonítunk az elméleti képzésnek, amely nélkül 
a gyakorlatiasságot, a vezetéshez szükséges jártasságokat kifejleszteni nem lehet. 
Az MSZMP KB határozata erre vonatkozóan hangsúlyozza: ,,A szakmai kép
zésben a hangsúlyt a képzési fokozatoknak megfelelő elméleti alapokra, a 
munkafolyamatok egészének áttekintésére, az önálló szakmai tájékozódás kiala
kítására és olyan gyakorlati ismeretek elsajátítására kell helyezni, amelyek le
hetővé teszik a munkahelyek speciális követelményeihez való alkalmazkodást". 
Oktató-nevelő munkánk célja e követelmények teljesítése, és ebben van még 
tennivalónk. A csapatoktól kapott észrevételekből megállapítható, hogy vég
zett ·hallgatóink zöme megfelel az akadémia, illetve saját elöljáróik elvárásai
nak. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a végzősökkel szemben egy néhány 
helyen indokolatlan türelmetlenség tapasztalható. 

Köztudomású az, hogy egyetlen polgári de katonai oktatási intézmény sem 
képes hallgatóinak olyan képzettséget adni, amely minden tekintetben és teljes 
értékűen felkészítené őket várható beosztásuk betöltésére. Ezért végzett tiszt
jeinkkel szembeni követelményünk az, hogy az itt tanultakra alapozva, elölíá
róik segítségével rövid idő alatt legyenek képesek feladatkörük teljesértékű 
ellátására. 

Rotmistrov a páncélos csapatok főmarsallja, a Szovjet Hadsereg taninté
zeti főcsoportfőnöke „A káderek kiképzésének új feladatai és a katonai felső
fokú tanintézetek" című tanulmányában a következőket írja: ,,Nem szabad az 
Akadémiáról éppen kikerülő tisztnek a szemére vetni, hogy nem tud még min
dent, amit új beosztása megkövetel. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ha a hall
gató jól tanult, akkor a csapatnál is hamarosan kitűnnek legjobb tulajdonságai. 
A gyakorlati tapasztalat fokozatosan és állandóan halmozódik, s ebben a folya
matban az elméleti tudás nemcsak hogy nem akadály, hanem ellenkezőleg, a 
további fejlődés alapja." 
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A hadtáp hallgatók vezetöképzése az Akadémia általános kiképzési rend
szerén belül valósul meg, valamennyi tanszék közös erőfeszítéseként. Képzési 
célkitűzéseink, követelményrendszerünk azonban sok sajátos és egyedi vonáso
kat tartalmaz. Kiemelt probléma az a „kettősség", amely szerint a háborús fel
adatok ellátására kell egységparancsnok hadtáphelyetteseket, illetve magasabb
egység törzsekbe beosztottakat, valamint az állandó harckészültség körülményei 
között ugyanezen beosztásokba katonai-gazdasági vezetőket kik'épezni. E két 
irányú képzés természetesen élesen nem választható el, egymást szervesen kiegé
szíti és szorosan összefonódik. A gazdasági vezetőképzés a társadalomtudomá
nyok és a hadtudományok valamennyi tanított tantárgyának integrálásaként 
realizálódik. 

Az Akadémia más tanszékei által tanított tantárgyak oktatásánál is sajá
tosságainknak megfelelő speciális követelmények érvényesülnek. Pl. jelenleg 
erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a politikai gazdaságtan hallgatóinknál ne mint 
világnézeti, hanem mint szakmai tantárgy szerepeljen. 

A kettős célkitűzés óraarányai a következők szerint alakulnak. A tanszék 
által tanított tantárgyak kb. 65°/o-a a csapathadtáp, hadműveleti hadtáp, harc
készültség és a hadtáp kiképzés, 35°ío-a a hadtápgazdálkodási, hadtáp technikai 
ismeretek, katonai gépkocsiszállítások alapjai oktatására irányul. E kialakult 
arányok több éve tartó folyamatos korrekció eredményeként jöttek létre és vé
leményünk szerint - az általános követelményeknek és lehetőségeknek megfe
lelően - jelenleg optimálisnak mondhatók . 

A gazdasági vezetőképzés gerincét a hadtápgazdálkodás e. tantárgytömb 
képezi, amelynek belső szerkezetében, tartalmában és oktatásának módszereiben 
jelentős változtatásokat hajtottunk végre az egyre változó és növekvő igények 
miatt. 

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése után a néphadseregben, ezen 
belül a hadtápszolgálat gazdálkodási rendszerében végrehajtott korszerűsítések 
azt eredményezték, hogy az állandó harckészültség viszonyai között olyan hely
zet állt elő, amelyben a gazdálkodás csak a legszükségesebbnek ítélt pontokon 
és mértékben tér el a népgazdaság egészére érvényes mechanizmustól. A gazdál
kodás irányításának és végrehajtásának eddig bevezetett korszerű közgazdasági 
eszközei megnövekedett követelményeket jelentenek minden hadtáp tiszt, s nem 
utolsósorban a gazdasági vezetőképzést végzők számára. 

Tudjuk, hogy azoknak az egyre kedvezőbb feltételeknek a kihasználása, 
amely a csapatoknál a harckészültségi és kiképzési feladatok anyagi bizto
sítása, a személyi állomány szolgálati, munka- és létkörülményeinek folyamatos 
javítása érdekében rendelkezésre állnak, csak jól képzett parancsnok hadtáp
helyettesek vezetésével biztosítható. Ennek szellemében hallgatóink békekikép
zése területén irányt vettünk a gazdasági vezetőképzés korszerű elveinek és 
módszereinek megvalósítására. 

Az elméleti képés színvonalának emelése mellett fokozott gondot fordí
tunk a vezetés gyakorlati módszereinek elsajátíttatására. Megszüntettük a szol
gálati ágak szerinti merev oktatást és rátértünk a gazdálkodás általános hadtáp 
szemléletű, a parancsnok hadtáphelyettes fő feladatainak megfelelő, a gazdál
kodás funkcionális folyamatai szerinti képzésre. Tekintettel a rendelkezésre 
álló tanítási órák korlátozott mennyiségére, változatos oktatási módszerekkel 
igyekszünk a hatékonyságot emelni. 
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Megvalósult célkintűzésünk az, hogy a hagyományos oktatási módszereket 
(előadás, szeminárium, konferencia stb.) egyre fejlettebbekkel egészítjük ki. 
Döntő követelménynek tartjuk a hallgatók aktív közreműködésének biztosítását, 
a tanított ismeretek alkalmazásának gyakorlását. Az oktatásban résztvevőknek 
olyan tudásszintet kell elérniük, hogy a valóságban felismerjék a problémák 
okait és észrevegyék az összefüggéseket, megtudják keresni a megoldási lehető
ségeket és felismerjék a végrehajtás következményeit. 

Ennek érdekében a hadtápgazdálkodás, mint tantárgycsoport alapozó és 
szintetizáló jellegű tantárgyrészekből áll. 

Az első időszakban (zömmel a II. évfolyamban) a gazdálkodás fő terü
leteinek megfelelően (illetmény és költségvetési gazdálkodás, készletgazdálko
dás, raktárgazdálkodás, gazdasági tervezés, elemzés, ellenőrzés, számvitel, gaz
dasági jog stb.) témákban elméleti alapozást végzünk előadások és tantermi 
gyakorlati foglalkozások formájában. Itt szükséges megjegyezni, hogy ebben a 
ciklusban jelenleg objektív okok miatt egészen alapvető gazdálkodási isme
retek (a hadtápszolgálati ágak gazdálkodásának alapjai, könyvviteli és statisz
tikai alapfogalmak stb.) oktatását is folytatnunk kell. Ebben az esetben az 
előzőekben kifejtett kiképzési és továbbképzési szakaszok elemei erősen keve
rednek, ez munkánkat megnehezíti. Nem tudunk egyértelműen hallgatóink fő
iskolai szintű (üzemgazdászi), tehát közgazdaságilag megalapozott szakmai kép
zettségére támaszkodni. Jelenlegi hallgatóink 550/o-a végzett katonai főiskolát. 
A legutóbbi beiskolázásnál ez az arány 40°/o-os. Hallgatóink összetételének he
terogénitását fokozza az a természetes helyzet, hogy különböző beosztásokból 
kerültek az Akadémiára. Véleményünk szerint a hallgatók „szintrehozását" már 
a felvétel előtt a csapatoknál a jelenleginél hatékonyabban volna szükséges 
szervezetten megkezdeni. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a jelöltek zöme a 
felvételi vizsgákra csak az akadémiai összevonásokon készül. Az itt eltöltött 
idő, majd a felvétel után a rendelkezésre álló tanítási órák sok esetben kevés
nek bizonyulnak. 

Célszerű volna annak az NDK példának követése, amely szerint a pa
rancsnok hadtáphelyettesi képzés előtt (az akadémiai felvétel előtt) egy év 
alatt a jelöltek lehetőséget kapnának egy-egy hadtáp szolgálati ágnál 2-3 
hónapot ismerkedéssel, gyakorlással eltölteni. 

Azt a további problémát, hogy a hallgatóink egy része minimális csapat
ismerettel, illetve csapat-tapasztalattal kerül hozzánk, a csapatgyakorlatok ide
jének felemelésével igyekeztünk csökkenteni. Az utóbbi években a II. és III. 
évfolyamban beállított csapatgyakorlatok mellett az 1. évfolyam hallgatóit i~ 
csapatokhoz visszük. Itt egy kijelölt összfegyvernemi egységnél szervezetten, a 
parancsnok hadtáphelyettes közreműködésével megismertetjük hallgatóinkat az 
egység tényleges szervezeti struktúrájával, fegyverzetével, felszerelésével, harc
készültségi és kiképzési rendszerével, elhelyezési körülményeivel, a hadtápnak az 
állandó harckészültség időszakában folytatott tevékenységével. Tapasztalataink 
szerint e csapatgyakorlatok is jól járultak hozzá a hallgatók előképzettségéből 
fakadó különbségek megszüntetéséhez, az elméleti munka megalapozásához. 

A második időszakban (III. évfolyamban) a megfelelő ismeretekre támasz
kodva összefüggő, problémamegoldó feladatokat végeztetünk a következő for
mákban: 
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- Esettanulmányok, amelyek a csapatok gyakorlatából származó (a tanszék 
által gyűjtött) valóságos helyzetek, illetve azok által megfelelően feldolgozott 
változatai alapján mutatják be a problémákat, s ezek megoldására a hallgatók 
együttes munka, illetve vita után tesznek javaslatokat. Az oktatásban jól be
váltak a költségvetési előirányzat gazdálkodás, tárolási helyzet, anyagi fegye
lem, a csapatoknál folyó termelő tevékenység stb. gazdasági elemzésével kap
csolatos esettanulmányok. E módszer lényege a hallgatók probléma elá állí
tása és döntésre késztetése. Célja a megoldási variációkból az optimális dönté
sek gyakoroltatása. 

- Komplex gazdálkodási feladatok a harcászati, hadműveleti teljes fela
datokhoz hasonlóak. Egy gazdálkodó egység modelljén keresztül, valóságos 
helyzetbeállítás után összetett probléma megoldása. Itt a döntésen túlmenően 
a végrehajtás (munkaszervezési jelleggel) gyakoroltatása, illetve a megvalósítás 
következményeinek nyomon követése is megtörténik. Jól bevált e módszer egyes 
kiemelt fontosságú, összetett feladatok oktatásánál (pl. egység, illetve alegység 
gyakorlatok hadtápbiztosítása, gazdasági elemzés egyes területei, a parancsnok 
hadtáp helyettesi teendők átadás-átvétele stb.). Az utóbbi témában hálótervezé
ses, elektronikus gépi adatfeldolgozáson alapuló feladatot végeznek a hallga
tók. A csapatoktól jövő visszajelzések azt mutatják, hogy e feladatoknál gya
korolt fogások és módszerek a gyakorlatban egyre inkább felhasználásra ke
rülnek. 

- Gyakorlati munka a csapatoknál az előbbi gyakorlati módszerek szoros 
folytatása, betetőzése. A hallgatók a tanszék által megadott időszerű, a helyi 
sajátosságoknak megfelelő témákban éles helyzetben gyakorlati feladatokat haj
tanak végre. E munkában az Akadémián tanultak gyakorlatban történő alkal
mazását követeljük meg a hallgatóktól a lehetőségeknek megfelelően. A vég
zett feladatokról írásbeli anyagot készítenek, amely a megfelelő elbírálás után 
a szigorlatra bocsátás feltétele, illetve ennek értékelése a záróosztályzatban gya
korlati jegyként szerepel. 

Az így elkészült tanulmányok színvonala évről évre emelkedik. Hallgatóink 
így összegyűjtött észrevételeit, meglátásait, javaslatait az érintett egység pa
rancsnok hadtáphelyettesei legtöbb esetben további munkájukhoz jól felhasz
nálják. Kiemelt színvonalú anyagok a tanszéki tananyagbázis fejlesztéséhez 
egyes részterületekre vonatkozóan több esetben jól alkalmazhatók. A vizsgált 
területek a legutóbbi időszakban pl. a következők voltak: az egység készlet
gazdálkodásának felmérése, a szállítások tervszerűségének és gazdaságosságá
nak vizsgálata, kisegítő gazdaságok eredményessége, beszerzések gazdaságossága, 
kárhelyzet elemzés, a költségvetési gazdálkodás operatív mutatóinak kimunká
lása, hadtáp technikai eszközök javításának és karbantartásának megszervezése. 

Hallgatóink e munkájukhoz a csapatoktól és ezek elöljáróitól általában 
minden segítséget megkapnak. Néhány helyen előfordul ugyan a szükséges in
formációk vonakodva történő rendelkezésre bocsátása, leginkább azokról a 
területekről, ahol nincs tökéletes rend a csapatnál. Ezeknek a parancsnok had
táphelyettes elvtársaknak be kell látniuk, hogy mi a hibákból is tanulunk és 
nem ellenőrzünk. 

Tanszékünk e megkezdett úton igyekszik a gazdasági vezetőképzés további 
korszerűsítésére és a munka elvégzésére. További feladatainkat elöljáróink 
utasításai, az Akadémia ,,Nevelési és Módszertani Irányelvei''-nek követel-
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ményei részletesen meghatározzák. Kötelezőnek érezzük kormányunk 1023/1971. 
(VI. 22.) számú határozatában foglaltak saját viszonyainkra történő alkalma
zását, amely szerint: 

„A vezetőképzés tartalmát, tematikáját, módszereit mindenkor oly módon 
kell meghatározni, a tényleges és az utánpótlásra számításba vett vezetők köre, 
illetve a vállalati nagyságrend szerint eltérő ismeretigény figyelembevételével, 
hogy azok hatékonyan járuljanak hozzá a társadalmi gazdasági célok és felada
tok, illetve a vállalt politikai célok és feladatok megvalósításához. Gondos
kodni kell arról, hogy a vezetőképzés a probléma megoldásra irányuló képzés 
felé tolódjon el. Ahol lehetséges, szorgalmazni kell az aktivizáló oktatási mód
szerek alkalmazását, a korszerű oktatási eszközök terjesztését". 

A fentiek szellemében tovább erősítjük az elmélet és a gyakorlat összhang
ját, a hallgatók életre szóló nevelését, fokozni kívánjuk a csapatok tapasztala
tainak összegyűjtését és feldolgozását, a gazdasági vezetőképzés legújabb mód
szereinek kutatását és azok munkánkban történő alkalmazását, ezen keresztül 
hallgatóink komplex gazdálkodási szemléletének kialakítását. 

* 
Az akadémiai képzéssel a permanens képzés követelményeinek megfelelően 

a katonai-gazdasági vezetőképzés nem zárulhat le. A hadtápszolgálat közép
és felsőszintű gazdasági vezetői részére is szükségesnek látszik a hadseregen 
belüli tanfolyamrendszerű továbbképzés szervezett kialakítása, ahol a szakmai 
ismeretek továbbfejlesztése, kiegészítése, újra rendezése kell, hogy megtörténjen. 
Ez megoldható lenne az Akadémián vagy másutt, a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása után. Megjegyzendő, hogy a népgazdasági vezetők részére a kor
mányhatározat 5 évenkénti tanfolyam jellegű továbbképzést ír elő. 

A csapatoknál folyó gazdasági jellegű továbbbképzések felfogását és mód
szereit is célszerű lenne korszerűsíteni. Itt is kerülni kellene a túl sok előadást, 
a sablonos „kérdés-felelet" konzultációt, az irányítatlan vitákat. Ezek helyett 
mind nagyobb teret kell biztosítani a kollektív probléma megoldó, gondolko
dásra serkentő módszereknek. 

A gazdasági vezetők továbbképzésének általános tapasztalatai azt mutat
ják, hogy egyes oktatási módszerek, az ismeretközlés hagyományos formái he
lyett egyre inkább előtérbe kerülnek az úgynevezett aktivizáló pedagógiai mód
szerek. Ezeknek rendkívül sok változata és egymásnak sokszor ellentmondó, 
de gazdag irodalma van. Példaként egyet emelnék ki az úgynevezett PROVI
ZORG (provizórikus organizálás) módszerét, amelynek alapvető elemeit to
vábbképzési rendszerünk tökéletesítésére jól felhasználhatnánk. Alapgondolata 
a továbbképzés munkaszervezési aspektusból történő felfogása, amelyben a 
résztvevők egy kijelölt gazdálkodó szervnél, éles helyzetben, a rendelkezésre 
álló időtől függően teljeskörű, vagy részleges probléma megoldást végeznek 
aktív közreműködéssel, egységes szemlélettel, összehangolt módszerekkel, együt
tes sikerélménnyel. 

A parancsnok hadtáphelyettesek egyik szakmai továbbképzési formája le
hetne például magasabbegység, illetve seregtest közvetlen alárendeltjei csopor
tosításban egy egységnél valamely tényleges problémára irányuló foglalkozás 
megtartása. A továbbképzésen a külső résztvevők mellett az egységhadtáp va
lamennyi érintett szakembere részt venne. 
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E forma és a résztvevők összetétele hozzájárulhat: 
- a helyi sajátosságoknak megfelelő legszínvonalasabb vezetési és munka· 

szervezési módszerek kidolgozásához, 
- a hadtáp személyi állománya összekovácsolásához, azonos gondolkodás

módjának kialakításához, 
- konkrét feladatok megoldási lehetőségeinek feltárásához, a megoldandó 

problémák idejében történő felismeréséhez, rendszerezéséhez. 
A továbbképzés lefolyása a teljességre való törekvés igénye nélkül, a 

következőképpen történhetne: 
1. Az egységhadtáp gazdálkodási tevékenységének, illetve egy kiemelt 

részterület (pl. szállítások tervszerűsége és gazdaságossága, szolgáltatások hely
zete stb.) áttekintő vizsgálata. Itt kerülni kell a lényegtelen részleteket, inkább 
a fő problémákat kiemelő „gyors fényképet" kell elkészítem.i. A témától füg
gően előfordulhat, hogy részletes felmérési módszerek alkalmazására nincs 
lehetőség. A célkitűzés egyébként is az, hogy a legfontosabb területeken fenn
álló és legsúlyosabb hibákat fedjük fel, illetve azokat szüntessük meg. Igen 
eredményes lehet e munkában, ha az egységnél a továbbképzést megelőzően 
gazdasági ellenőrzés, HM Felügyeleti Szemle stb. volt. Ekkor a helyszíni tájé
kozódást az ellenőrzések észrevételei mint hiteles információk jól kiegészíthetik. 

2. Ezután a kollektiv probléma feltárás és koncepció alkotás következhet. 
A résztvevők önálló munkája. Eredményessége elsősorban az itt szükséges be
vezető előadás gondolatkeltő hatásától, az előadó felkészültségétől függ, aki 
lehet szakmai elöljáró, vagy meghívott külső szakember. A résztvevők a prob
lémák feltárása és rangsorolása után előadják megoldásra vonatkozó javaslatai
kat, ötleteiket. Lényeges annak ismertetése, hogy az általuk felvetett hiányos
ság miért probléma, mert ebben az esetben a világos megfogalmazás gyakran 
megoldásra inspirál. Várható, hogy a problémák jelentős részét a csapat saját 
maga is fel tudja tárni és a megoldást is ismeri. A fennmaradó területen a 
külső résztvevők sokat segíthetnek. A „hiányos probléma felvetés" részben az 
emberi vonatkozások kényesebb témáinál, illetve a saját szakszerűtlen vagy 
hanyag munka elhallgatásánál várható. Ezek azonban nem maradhatnak rejtve, 
az áttekintő vizsgálat (illetve az ellenőrzés dokumentumai) a szükséges infor
mációkat megadják. A kollektív probléma feltárás a résztvevőket jellemzi és 
bizonyos mértékben minősíti is. 

Az együttes munka, a feltárt hibák, az ok és okozati összefüggések kol
lektív bírálata, a közös koncepció alkotás, a vezetés egységes és még is komplex 
gondolkodását alakíthatja ki. Ugyanakkor hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos 
alapkérdésekben a résztvevők azonos informáltságot szerezzenek. 

3. Végül az egyes megoldási változatok rendszerezése, értékelése és a 
helyi sajátosságoknak megfelelő optimális megoldás kiválasztása kell, hogy 
következzen. 

Ezeken az úgynevezett „közös gondolkodás közös gondokon" foglalkozá
sokon a résztvevőknek alkalmuk nyílhat a gazdálkodási munka hatékonyságát 
növelő módszerek gyakorlására, a tapasztalatok átvételével és átadásával hoz
zájárulhatnak a közös célok maradéktalan végrehajtásához. 
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