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Komplex gazdasági feladat levezetésének 
tapasztalatai 

D e á k L ász l ó alezredes 

A Magyar Szocialista Munkáspárt XL kongresszusa határozatainak és 
programnyilatkozatá megvalósításának elengedhetetlen követelménye, hOgy az 
élet valamennyi területén, így az oktatás területén is alkotó eszmecserék ·nyo
mán megfelelő- ütemben és kellő tudományos megalapozással fejlesszük peda
gógiai ismereteinket. 

Ismereteink bővítése nemcsak a szervezett keretek között történhet, h~nem 
szükséges kihasználni azokat az általános elméleti és gyakorlati tapasztalatokat 
is, amelyet a ténylegesen tanító katona pedagógusaink felhalmoztak. 

A jelen cikk egy olyan speciális téma oktatási tapasztalatait van hivatvJ. 
ismertetni, amely - tudomásóm szerint ~ még a módszereit tekintve Sem ke
rültek levezetésre és ismertetésre. A ZMKA Hadtáp tanszékén többév_es k:Uta
tás és kísérlet után fektettük le egy szaktantárgy oktatásának módszertani alap
jait, melynek tapasztaltai véleményem szerint a kellő eszközök birtokában más
más oktatási intézetben, bizonyos változtatással szakkiképzések keretében is· al
kalmazhatók. 

Az oktatásunk jelenleg egyik problémája a felhalmozott ismeretek integ
rálásának biztosítása. Úgy vélem, hogy a Hadtáp tanszéken kidolgozott és leve
zetett tananyagrész közelebb visz a probléma megoldásához. A tananyag okta
tásának az a sajátossága, hogy alkalmazásra, bevonásra került az audiovizuális 
és vizuális eszközök mellett az elektronikus számítógép, mely a tapasztalatok 
rögzítését és közreadását nagymértékben időszerűvé tette. 

A probléma általános ismertetése 

Ismeretes, hogy az egységek gazdasági tevékenységének tervezési és szer
vezési feltételei az utóbbi években nagymértékben megváltoztak, objektíve ne· 
hezebbé és körülményesebbé váltak. Ezek okai egyrészt a gazdasági környezet 
változásával, másrészt a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek magasabb 
szinten történő követelménytámasztásával függenek össze. 

A gazdasági szervezetek változása, tevékenységük jellege, az anyagi kész
letek összetétele, a tevékenységi folyamatok technikai színvonala egyaránt az 
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egységek magasabb szinten történő anyagi biztosítását írják elő számunkra. Az 
általános katonai ellátási kérdéseken belül a fő figyelmet a katonák létkörül
ményei színvonalának emelése képezi. Mindezek mellett még a természetes fej
lődés következtében az ellátással szembeni minőségi követelmények, főként az 
egységek anyagellátási rendszer- és folyamatszervezési vonatkozásukat illetően 
fokozódtak. 

Egységeknél a parancsnoki állomány gazdálkodást irányító tevékenységének 
viszonylag alacsony színvonala gátolja a lehetőségek fokozott kihasználását és 
jelentősen befolyásolja a katonák általános életkörülményeinek alakulását. A 
gazdasági tevékenységek színvonalának emelése központi témává vált, és az 
utóbbi időben kiadott intézkedések és szabályozók ezeken kívánnak segíteni. 

Kétségtelenül általános feladat tehát, hogy a gazdasági kérdésekkel fog
lalkozó állomány munkáját a magasabb szervezettség irányába kell megterem
teni és továbbfejleszteni. 

A katonai gazdálkodási tevékenységek tervezése és szervezése során egyre 
inkább előtérbe kerülnek és egyre nagyobb szerepet játszanak a különféle mód
szerek. Ezen módszerek segítséget nyújtanak a gazdasági tevékenységek opti
malizálásához és a gazdasági folyamatok alakulásának elörebocsátásához. Elter
jedésüket azonban egyrészt objektív, másrészt szubjektív okok akadályozzák. 
Az nyilvánvaló, hogy a gazdasági irodalmakban megjelenő matematikai tárgyú 
cikkek olvasása, megértése az általánosnál nehezebb, ami egyrészt a szokatlan 
szinbólrendszer, a tömör kifejezési forma következménye; mésrészt, hogy a ka
tonai gazdasági tevékenységek eltérnek a polgári gazdasági tevékenységektől és 
speciális sajátosságokkal bírnak. Azonban az megállapítható, hogy ezen mód
szerek közül igen sok az olyan matematikai alapformula, módszer, amelyek 
használata elősegítené a különböző szinteken a gazdasági kérdések megalapo
zását. 

A gazdasági munkában a gazdasági szakembernek nincs teljesen arra szük
sége, hogy matematikus feladatokat oldjon meg, inkább azt a készséget kell 
megszereznie, amellyel felismerheti a matematikai módszerek alkalmazásának 
lehetőségeit. Más szóval tehát, képesnek kell lennie arra, hogy a mindennapi 
gyakorlatában előadódó problémákról, helyzetekről megállapítsa, vajon azok 
matematikailag leírhatók és kezelhetők-e. 

A fő probléma ott jelentkezik, hogy azokat a módszereket, amelyeket a 
népgazdaságban használnak, a különböző oktatási intézetekben tanítanak, ho
gyan lehet alkalmazni a katonai gazdálkodás területein, mennyire vagyunk ké
pesek azokat saját tevékenységünk során felhasználni. 

A fenti gondolatok jegyében a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hadtáp 
hallgatói részére a korábbi években oktatásra kerültek olyan matematikai tárgy
körök, amelyek az ilyen irányú felkészültségüket gyarapították, azonban csak az 
utóbbi időben kezd kiforrni és perspektívájában előre mutatni ezen területek 
fejlődési iránya. Az elmúlt évek matematikai (műveletkutatás) tananyagát nem 
sikerült a katonai gazdálkodás területén „katonai - még kevésbé katonai gaz
dálkodási - tartalommal" teljes mértékben megtölteni, mert csak pusztán a 
matematikai ismeretközlés, a számok, szinbólok matematikai ismertetése, taní
tása történt meg. 

Az elmúlt évben azonban már megindult egy bizonyos mértékű differen
ciálás és követelménytámasztás olyan irányban, hogy a hadtáp hallgatóknak 
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csak azokat az ismereteket oktassuk, amelyek felhasználhatók a hadtápbizto
sítás és a katonai gazdálkodás oktatásának területein. 

A fentiek érdekében kísérleti jelleggel oktatásra került egy komplex gaz
dasági feladat, amelynek módszertani kérdéseit kívánom ismertetni. 

A probléma pedagógiai ( didaktikai) ismertetése 

A felsorolt általános problémák megoldásánál - a tematikai kérdéseken 
túlmenően - igen fontos feladat volt, ·hogy figyelembe kellett venni a hallga
tóinkkal szemben megfogalmazott általános katonai követelményeket, különö
sen a katonai vezetővel szemben támasztott követelményeket. Figyelmet kellett 
arra is fordítani, hogy a feladat lefolytatásáig milyen alap- és részletes ismere
tekkel rendelkeznek a hallgatóink, valamint a tantárgy keretében milyen isme
retek integrálására kell törekedni. Széles körű (ismertetése e cikk terjedelmét 
meghaladná) kutató tevékenységet, konzultációt, felméréseket kellett folytatni, 
amelyek során az alábbi fontosabb problémacsoportokat tartottuk célszerűnek 
kiemelni: 

1. Melyek azok a matematikai módszerek, amelyek a katonai sajátossá
gokkal együtt képesek a hadtápbiztosítás és a katonai gazdálkodás oktatása 
során a „Követelményi Program" előírásainak megfelelően biztosítani a szük
séges ismeretek, jártasságok és készségek megszerzését. 

2. Összhangban vannak a hallgatók alapismereteivel és a szakutasítások
ban megfogalmazott feladatokkal. 

3. Elősegítik a tevékenységek szervezését, tervezését, vezetését a hadtápbiz
tositás más területen is, biztosítják a tevékenységek optimalizálását és össz
hangban vannak az információ rendszerrel. 

4. Kellően integrálják magukba a tananyag más vonatkozású, dc az okta
tással összefüggő kérdéseket. 

5. KeHő tájékoztatást nyújtanak az elöljáró szerveknek, elősegítik azok 
munkáját, tevékenységük elemzését, ellenőrzését és a gazdálkodás értékelését. 

Ezen problémacsoportok (bővítve) szempontokká ötvöződtek, amelyek fi
gyelembevétele természetesen az oktatási célban, a kidolgozott feladatokban, 
valamint a módszertanokban differenciáltan érvényesítésre kerültek. A feladat 
tartalmát és módszerét illetően az aspektus tengelyét az határozta meg, hogy az 
oktatási részben a foglalkozási órákon az egyes tananyagrészek mennyiben fe. 
lelnek meg az oktatási célnak, mennyiben segítik elő a szakfeladatok meg
értését. 

A következő fontos feladat volt a tematikai tananyagból a téma kiválasz
tása. Olyan témát kellett kiválasztani, amely egyrészt megfelelt a felsorolt kö
vetelményeknek, másrészt annak az általános követelménynek, hogy a feldol
gozás, előkészítés és az oktatás során szerzett tapasztalatok birtokában képesek 
legyenek egyrészt maguk a haligatók, másrészt az oktató tanár más, a témákhoz 
hasonló tannyagok hasonló módon történő feldolgozására. A katonai gazdálkodás 
tantárgy igen nagy óraterjedcleme és speciális megosztottsága miatt csak részen
kénti bontásban lehetett a kérdéseket feldolgozni. Távlataiban azonban gondolni 

15 



kellett arra, hogy a részek összekapcsolása a módszertani megoldások többszínű
ségével, variációival egy egésszé kovácsolja össze a tantárgyat. 

Bizonyos könnyebséget biztosított az a feltétel, hogy kísérleti jelleggel kellett 
a tananyagot feldolgozni, másrészt nehezítette is, mert a kudarc visszahatótt voln:1. 
az egész problémakörre. 

Ilyen meggondolások után került sor a konkrét téma kiválasztására, amely 
végső soron a hadtáp hallgatók Tematikai Programjában szereplő „Parancsnok 
hadtáphelyettesi teendők átadás-átvétele" c. témára esett. Miután a téma eddig 
előadásban szerepelt, ki kellett bővíteni, illetve növelni kellett a ráfordított órák 
számát 24 órára. 

A tanóranövelés reálisnak látszott, amely természetesen előre nerri volt lát
ható. Egy másik kérdés az volt, hogy hol foglaljon helyet a tananyag rendsze
rében. A döntés a III. évfolyam utolsó foglalkozási óráira esett. Ezt indokolták 
azok a ··tények, hogy a végzett hallgatók e problémakörrel kerülnCk szembe a 
beosztási helyüknek elfoglalásakor. 

Tehát kiválasztásra került a tananyaghalm"azból egy kiemelt téma, valamint 
helyének meghatározása az· oktatás rendszerében. 

Miután az elgondolás az volt, hogy lehetőség szerint a tananyag feleljen 
meg annak a módszertani követelményeknek, hogy a foglalkozás tegye ·lehetővé 
a korszerű oktatás - technikai eszközök - alkalmazását, valamint a rendelkezésre 
álló elektronikus számítógépre (MINSZK-22) szerkesztett hálótervezési program 
felhasználását, megkezdődött a konkrét munka. 

A probléma elemzése és a tananyag kiválasztása után megfogalma_zást nyert, 
a feladat, amely a következő volt: 

,,A ZMKA „Hadtáp gazdálkodás" c. tárgykör tananyagának öSszefoglalá
sát, integrálását biztosító, és egy meghatározott gazdálkodási időszak feladatain:.1.k 
elvégzésére irányuló szervező, tervező tevékenységet magába foglaló korszetü' ok
tatás technikai eszközöket igénybe vevő tananyag kidolgozása szükséges." 

E feladat .érdekében, hasonlóan a polgári gazdasági vezetők képzése során 
alkalmazott „gazdasági játékok", ,,esettanulmányok", valamint a hadtápbiztosítás 
tantárgy oktatás módszereinél alkalmazott „teljes feladat" -hoz, ,,komplex gaz
dasági feladat" került beállításra. 

A foglalkozás a „hadtáp gazdálkodás" tantárgy utolsó foglalkozásaként 
került levezetésre, melynek célía az volt, hogy összefoglalja és integrálja a ko
rábban leadott tananyagot, biztosítsa a fő gazdasági feladatokra való koncent
rálást, növelje a hallgatók lényegkiválasztó képességét, javítsa azok gondol
kodási és problémamegoldó készségét az állandóan változó körülmények kö
zött, valamint elősegítse a célszerű elgondolások kialakítását a legfontosabb 
csapatgazdálkodási kérdésekben. 

A feladat megoldása 

A hallgatók a feladat megoldásához szükséges alapjártasságokkal rendel
keztek. 

A foglalkozás kidolgozása és levezetése során kettős problémát kellett 
megoldani. Egyrészt a tananyag újszerű elsajátítását, amely eltért az eddigiektől, 
másrészt szoros összhangot kellett teremteni a tananyag, az audovizuális esz
közök alkalmazása, valamint a tárgykör elektronikus számítógépen történő fel-
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dolgozása között. Ennek megfelelően a módszereket külön kellett választani 
egyrészt a foglalkozás konkrét tartalmára vonatkozóan, másrészt az alkalma
zott eszközökre vonatkozóan. 

A foglalkozás tartalmára vonatkozóan 

A célok elérése érdekében gyakorlataiasan kellett felvetni az oktatási kér
déseket, nyílt vitára, valamint döntésekre kellett lehetőséget teremteni. Nem 
általános elveket, nem elméleti tételeket és nem hipotéziseket kellett vitatni, 
hanem a korábbi foglalkozásokon tanult elméletre koncentrálva a nagyobb szer
vezési problémákat igénylő feladatokra és ezen feladatok gazdasági vetületeire, 
a kapcsolatokra és a reagálásokra kellett a hallgatók figyelmét fordítani. 

Az ilyen típusú foglalkozásokon, ahol a foglalkozás levezetésének kísérleti 
jelege is van, figyelmet kell fordítani arra, hogy a szokásos megoldásokon és 
döntések kialakításán túl, illetve annak következtében milyen szituációk alakul
nak ki, és erre a hallgatók hogyan reagálnak (későbbi felhasználás céljából is). 

A kidolgozás és a felkészülés során eleve számolni kell azzal, hogy a fog
lalkozás kérdései, a kialakult megoldások, valamint a döntések vitát fognak 
kiváltani hallgató és hallgató, tanár és hallgató között. E vitákat hasznosnak 
ítéljük meg, és úgy gondoljuk, hogy ez növelni fogja a döntésben való jár
tasságot. 

Miután a foglalkozás során felmerülő kérdések megoldására nem mindig 
adható egyértelmű válasz (ilyet a tanár sem mindig tud adni), több megoldásra 
kell felkészülni, hiszen a problémák megoldása függ a gazdasági és vezetési 
ismeretek minőségétől, a korábbi gyakorlati tapasztalatoktól. Mindezek mellett 
azonban szükséges a foglalkozásvezető részéről a várható reagálások tisztázása 
és több variációban előre történő kidolgozása. 

Számolni kell azzal is, hogy a foglalkozás során a tanárnak a pozícióját 
változtatni kell, esetenként magasabbegység parancsnok hadtáphelyettese, egység
parancsnok, alárendelt, vagy a helyes döntéshozatal érdekében más beosztásban 
attól függően, hogy az adott szituációban mi alakul ki, és milyen szerepben 
tudja a hallgatót a helyes irányba terelni. 

A foglalkozásvezető köteles a véleményeket, döntéseket és jelentéseket 
magnetefonon rögzíteni, értékelni, majd a döntések kapcsolatát és következmé
nyeit feltárni, és mindenképpen arra kell serkentenie a hallgatókat, hogy vele, 
vagy hallgató társaikkal szemben védjék meg álláspontjukat. 

Figyelmet kell fordítani arra is, hogy az eredetileg tervezett „információ 
zajon" kívül a hallgatók ne kapjanak olyan információt egymástól vagy a ta
nártól, amely elterelné társaik vagy a tanár figyelmét a foglalkozás céljának 
megvalósításától. 

A célok megvalósítása érdekében részletes levezetési tervet kell készíteni. 
amelyben rögzíteni kell a foglalkozás fő kérdéseit, mozzanatait és azok oktatási 
és nevelési céljait, azt, hogy az alkérdések tárgyalása során elérendő részcélok 
és kapcsolatuk a foglalkozás fő céljával és a többi részcélokkal, a foglalkozás 
során milyen módszerrel biztosítják a célok elérését, továbbá rögzíteni kell a 
pontos időbeosztást, a várhatóan kialakuló helyzeteket és döntéseket 2-3 alter
natívában, a kiadandó információkat, azok forrását és módját. 
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A foglalkozás kérdéseinek összeállításánál figyelembe kell venni, hogy az 
egyik fő kérdés kapcsolódik a következőhöz és szorosan a már tanult elméleti 
anyaghoz. Biztosítani kell, hogy az előző főkérdés tárgyalásánál kialakított dön
tések a második főkérdés alapjaként szolgáljanak. Csak annyi új közlést szük
séges kiadni, amennyi a második vagy további főkérdések céljainak elérése ér
dekében szükséges. 

A hallgatóknak a közléseket célszerű ugyanabban a formában és módon 
adni, ahogy azok a csapatoknál a gyakorlatban ténylegesen hozzájuk érkeznek 
(rendelet, parancs, intézkedés stb.). Ehhez szükséges tisztázni az információ
áramlás tényleges, nem pedig az ideális rendjét még akkor is, ha az jelenleg 
nem is a legcélszerűbb. 

A foglalkozást a hálótervezés módszerével, az audovizuális eszközök széles 
körű alkalmazásával kell vezetni. 

A foglalkozás során alkalmazásra kerültek az oktatástechnikai eszközök 
közül a magnetofon, a mozgó-filmvetítő, a diafilm vetítő és az írásvetítő. 

A foglalkozáshoz szükséges alapadatokat jelenleg is élő és konkrét tevé
kenységet folytató gépesített lövészegység hadtápszolgálata szolgáltatta, amely a 
kiképzési cél érdekében kissé módosult. 

A feladat előkészítése (a foglalkozásvezető felkészülése). 

Az általános oktatási cél meghatározása után fel kellett bontani a témát 
főkérdésekre és meg kellett határozni a fökérdések céljait is. A főkérdéseket 
figyelembe véve egy kétórás, két hatórás és két négyórás foglalkozásokra kel
lett felbontani, és két óra volt a foglalkozás értékelésére. 

Bár a foglalkozások nem „programozott oktatás módszerével" kerültek 
levezetésre, mégis végig kellett menni a programozás következő lépésein: (1) A 
tananyagot, amely kísérleti jellegű is volt, ki kellett választani, ehhez meg 
kellett határozni az oktatási célokat. (2) A kiindulási állapotot meg kellett 
határozni és a végállapothoz való átmenet lépéseit ki kellett dolgozni. (3) Meg· 
határozsára kerültek a hallgatók tevékenységi formái is. 

A foglalkozás módszertani részének szerkezete is általában megfelelt a 
programozott oktatás szerkezetének. 

Az előkészítés során a foglalkozás vezetője az alábbiakat végezte el azon 
túl, hogy tisztázta a célokat és a foglalkozások felbontását: 

1. Egy ténylegesen élő gépesített lövészegység hadtápszolgálatánál tanul
mányozta a foglalkozás kérdéseit, melynek során tisztázta azokat a feladatokat, 
amelyek a főkérdések és alkérdések tartalmát biztosítják. Megszerkesztette azo
kat a tevékenységi modelleket, amelyek az információáramlással, a szervezetek 
napi életével és mozgásával kapcsolatosak. Összegyűjtötte azokat a számszaki 
adatokat, amelyeket a foglalkozáson felhasználnak. A csapattapasztalatokra 
igen nagy súlyt fektettünk, ez később a foglalkozás vezetése során igen hasz
nos volt. 

2. Az oktatási tapasztalatok, valamint a csapatnál végzett, lényegében ku
tatómunka alapján kialakította azokat a fő tevékenységeket, amelyeket a foglal
kozásba be kell állítani. 
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3. Tisztázta, hogy melyek azok a tananyagrészek, amelyek audiovizuális 
eszközök útján közölhetők a hallgatókkal. Ezekről elkészültek a mozgófilmek, 
a diafilmek és az írásvetítő vázlatok. 

4. Rögzítette a tevékenységek logikai rendjét a foglalkozásvezető részére, 
a tananyagra vonatkozóan. 

5. A fő tevékenységeket felbontotta résztevékenységekre, gondot fordítva 
arra, hogy a feldolgozás hálótervezés módszerével elektronikus gépen fog tör
ténni. 

6. Tanulmányozta az NDK Nemzeti Néphadserege által kidolgozott és a 
magyar viszonyokra adaptált hálótechnikai módszert, annak lehetőségeit, para
métereit, valamint a felhasználás lehetőségeit. 

A foglalkozás kidolgozásának lépései 

I. Az oktatási célnak, valamint a rendelkezésre álló oktatási óraszámnak 
megfelelően kidolgozásra került a „komplex feladat" feladat része, amely tar
talmazta: 

- ,,Az általános helyzetet", a tanulmányozott egység adatai alapján a fog
lalkozás indításához szükséges alapadatokat, a körülményeket és a feltételeket, 
amelyben az egység dolgozik. 

- A „Részletes helyzetet", amely igazodva az oktatási célhoz, annyi és 
olyan információt tartamlaz, amely szükséges a későbbiek során a foglalkozás 
alkérdéseinck eldöntéséhez. 

- A „Hallgatók feladatait", a foglalkozásra való felkészülés során tanul
mányozandó irodalmat és azokat a korlátozó tényezőket, amelyeket a foglalkozás 
kérdéseinek feldolgozása során figyelembe kell venniök. 

- A „Mellékletként" kiadott „Tevékenységi jegyzék"-et, amely a foglalko
zás során megbeszélendő tevékenységeket tartalmazza. 

II. A kidolgozott tevékenységi jegyzék, valamint a „Feladat" alapján el 
kellett készíteni a Módszertani Utasítás mellékleteként a tevékenységek logikai 
hálóját, amelyben az összes várható tevékenységek és kapcsolataik szerepeltek. 
A háló elkészítése után a gépi programnak megfelelően ki kellett tölteni „az 
induló adatok űrlapját", azután a gépközpont elkészítette a „lyukszalagot", 
„ellenőrző nyomtatást" végzett, majd „lefutatta" a gépen a programot. A 
„Program lefuttatása" után módosítani kellett a logikai hálót a célszerűség és 
a logikai kapcsolatok rendezése érdekében. 

III. Következő lépésként ki kellett dolgozni a tevékenységek részletes tar
talmát, a szituációkat és a körülményeket, amelyeket a tevékenység során figye
lembe kell venni. 

IV. Ezután meg kellett határozni azokat a főbb tevékenységeket, amelyek
nek megbeszélése döntően befolyásolja az oktatási célok elérését. 

V. Elkészültek az audiovizuális szemléltetéshez szükséges mozgófilmek, 
egy ötperces, egy nyolcperces, egy három és félperces „filmsnitt", ezek irodalmi 
és technikai forgatókönyvei. A felvételeket a ZMKA Hadtáp tanszék fotólabo-
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ratonuma, valamint a kiszolgáló század biztosította. A diafilmek a logikai háló 
tevékenységeit tartalmazták mégpedig lépésenként, tehát az elsö film az elsö 
tevékenységet, a második az első és a második tevékenységet, a harmadik az 
első, a második és a harmadik tevékenységet, és végig az összes tevékenysé
geket, így az utolsó a teljes hálót (132 db), miu~án ennyi volt a tevékenységi 
jegyzékben. Az írásvetítőt a hallgatói megoldásokra terveztük felhasználni. 

VI. Azután készült el a foglalkozás részletes levezetési terve, amely az 
alábbi fejezeteket tartalmazta: 

a) A foglalkozás célja és fő kérdései, a fő kérdések oktatási célja és 
tartalma. 

b) Időbeosztás a fő és részkérdésekre vonatkozóan. 
c) A hallgatók számára kiadandó információ. 
d) A hallgatók várható tevékenysége. 
e) A tanár szerepe és feladata. 
f) A részkérdések és a szemléltetésükkel kapcsolatos feladatok. 
g) Az anyagi biztosítással kapcsolatos kérdések. 
h) Mellékletek: 

Módszertani utasítás. 
Tevékenységi jegyzék. 
A tevékenységek logikai hálója. 
Az elektronikus gép által szolgáltatott megoldás. 
A mozgófilmek és a diaképek. 

A foglalkozás leL'ezetése 

A foglalkozás a levezetési tervben meghatározott kétórás előkészítés után 
kezdődött meg. Az előkészítő foglalkozás során a hallgatók megismerték a fog
lalkozás levezetésének rendjét és a kiadott „komplex feladatot", továbbá ellen-
őrzésre kerültek a felkészülési kérdések. · 

A foglalkozás első lépése a tevékenységek logikai rendjének megállapítása 
volt, a „Feladat" és annak „mellékleteként" szereplő „Tevékenységi jegyzék" 
alapján. 

Tevé
kenység 
száma 

1. 

2. 

3. 

4. 

132. 
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Tevékenységi jegyzék 

Tevékenységek megnevezése 

Jelentkezés a parancsnoknál 

A PK. tájékoztatójának meghallgatása 

Laktanya objektumok bejárása 

Időtartam 
(perc) 

min. 1 max. 

10 

60 

180 

15 

80 

300 
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A tevékenységek logikai sorba rakása utáni feladat a tevékenységek kap
csolatának és a párhuzamosan végezhető tevékenységeknek kijelölése volt. Ez
után a foglalkozás 1evezetési terve szerint az egyes tevékenységek részletes 
megbeszélése következett, majd a „módszertani logikai háló" alapján elkészült 
diafilmen bemutatták és megbeszélték a tevékenységeket a következőképpen. 

A vetítés hátulról történt üveglapra, a tanár által vezérelt berendezés 
segítségével. 

A diafilm első kockáján megjelent az 1. tevékenység és annak tartalma. 
Ezt rövid idő alatt megbeszélték. A második kép mutatta a második tevékeny
séget, annak kapcsolatát az 1. tevékenységgel és a második tevékenység rész
letes tartalmát. (1. sz. melléklet szerint.) 

A részletesebben megbeszélt tevékenységeknél (a kiemelt tevékenységeknél) 
a filmvctítőbe befűzött mozgófilm is megjelent a diakép mellett. 

Amikor olyan témakör került megbeszélésre, amely kidolgozással, elhatá
rozással vagy döntéssel volt kapcsolatban, akkor a tevékenységi folyamatnál 
szükséges információt írásban, vagy szóban közölte a tanár abban a szerep
körében, amelyből az információ a valóságban is származhatott. 

A kérdések megoldásának menete a következő volt: 

A probléma 
felismerése 

l 
Információk 
beszerzése 

.). 
Megoldási 
változatok 
kidolgozása 

.). 
A legkedvezőbb 

változat 
kialakítása 

.). 
Végrehajtás 
előfeltételei 

.). 
Végrehajtás 

módjai 
1 

.). 
Következtetés 

levonása, ered
mények elemzése 

Pl.: Közlés (Rövidítve) 
A hadtáp technikai eszközök javítása és karbantartása 
hosszabb idő óta nem kielégítő, sok az állandó meg
hibásodás. 

- Milyen technikai eszközök vannak rendszeresítve? 
- Milyen a meghibásodás gyakorisága? 

A meghibásodások okai, és melyek a leggyakrabban 
előforduló hibák? 

- Milyen javítási lehetőségek állnak rendelkezésre? 

Lehetőségek: csapat javítás, központi szervnél végzett 
javítás, javító vállalatnál végzett javítás. 

Kombinált javítási mód. 
El kell dönteni, hogy a lehtőségek közül melyik esz
közt hol kell javítani . 

A szükséges pénzkeretek biztosítása, engedélyezési ké
relmek, utasítások kiadása, szerződések kötése . 

TMK rendszerű javítást kell végrehajtani. A saját ja
vításra részletes javítási és karbantartási tervet kell 
kidolgozni. 

Várható, hogy a javítási és karbantartási tevékenység 
javulni fog . 
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Miután a közlések és információk nem egyedül az alkérdésekre vonatkoz
tak, hanem egy részüket a „Feladat" tartalmazta, más részüket a „Tevékenysé
gek tartalma" (amelyet vetítve kaptak), és kiegészültek még a külön írásban is 
kiadott információkkal és „információ zajokkal", a foglalkozás kezdetén az in
formáció sokasága következtében a hallgató úgy érzi, hogy képtelen a feladat 
megoldásához minden részletet megjegyezni és minden lehetséges tényezőt fi· 
gyelembe venni, minden alternatívára gondolni, amelyre a tanár, illetve a többi 
hallgatók is gondolnak. Első időben szinte „reménytelennek" érzi a helyzetét, 
mint aki nem képes egyedül a feladattal jól megbirkózni. 

A hallgatók munkájának helyes irányba való terelése érdekében a foglal
kozásvezetőnek ebben a helyzetben az információk rendezésére fel kell hívni 
a figyelmet. 

A rendezés (feladattisztázás) során el kell választani a lényeges kérdéseket 
a lényegtelen, illetve a zavaró tényezőktől. A tanár ne adjon megoldást, csak 
ajánlásaival hasson oda, hogy a „reménytelennek látszó helyzet feloldódjon". 

A tanár nem rendszcrezhet ebben az időben, és nem is mutathatja be az 
információk rendszerét, mert a hallgatóknak, mint parancsnok hadtáphelyette
sének kell tisztáznia, hogy melyek azok az információk, amelyek részére szük
ségesek a döntés kialakításához. 

A foglalkozás első és bonyolultabb szakaszában kialakul a hallgatókban a 
kollektív munka iránti igény, miután a feladatok jó része szerteágazó, több
irányú és több alternatívát tartalmaz, és valamennyi lehetőséget nem lesz mód
jában kidolgozni. Ennek következtében várható, hogy munkacsoportok alakul
nak, amelyek különböző megoldásokat hoznak. 

A foglalkozásvezetőnek ezt elő kell segíteni ajánlásokkal, de nem annyira 
konkrétan, hogy a munkacsoportok összetételére is utaljon. Meg kell figyelnie, 
kik köré alakulnak a „kis csoportok", és kinek a döntéseit fogadják el a 
hallgatók. 

Törekedni kell arra, hogy a kiscsoportok vagy a személyek által kialakított 
álláspontokat és döntéseket kollektívan is megindokolják, illetve megvédjék. 
Lehetőség szerint más csoportok (személyek) tárják fel a kialakított elgondolás, 
vagy döntés ellentmondásait. Ebben megfelelő szabadságot kell biztosítani a 
hallgatóknak, és a tanárnak szorgalmaznia kell a csoportok szembenállását a 
szó pozitív értelmében, éles ellentétek azonban nem keletkezhetnek. 

Az alkalmazott eszközök vonatkozásában a fő problémát az elektronikus 
számítógép alkalmazása és annak használata jelentette. A téma kiválasztásánál 
már az alkalmazási lehetőséggel számoltunk, és a következőkből indultunk ki: 

A hálós tervezés módszerei a különböző hadseregekben napjainkban egyre 
elterjedtebbé váltak. A hálóterv jól segíti a tervezőket, vezetőket és parancsno
kokat, hogy több száz és ezer tevékenység bonyolult kapcsolatrendszerében el
igazodjanak és irányítsanak. A hagyományos tervezéssel szemben sokkal ponto
sabban mutatja, hogy egy adott folyamatrendszerberi melyek azok a feladatok, 
amelyekre- a fő figyelmet kell összpontosítani, és hogy egyes tevékenységek 
mennyiben befolyásolják a fő feladatok végrehajtását. 

Választ ad arra, hogy az idő függvényében az erőket és eszközöket hogyan 
lehet a legcélszerűbben felhasználni és csoportosítani. Az eddigi tapasztalatok 
egyaránt igazolják, hogy a parancsnokok és a törzsek munkafolyamatainak sza-
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bályozásánál, valamint i kiképzés, a harckészültség és egyéb katonai tevé
kenységek tervezésénél célszerű a hálótervezési módszereket alkalmazni. 

Ezen szempontok alapján került alkalmazásra a foglalkozás levezetése so
rán a rendelkezésre álló elektronikus számológép, valamint az azzal a céllal 
készült program, hogy biztosítsa a tervezési és irányítási módszerek sokoldalú 
feladatainak megoldását, használható legyen minden területen, és kielégítse azt 
a sokrétű igényt, amelyet a korszerű vezetés megkíván. 

Az eszközök alkalmazása, a feladat megfogalmazása rövid idő alatt elsa
játítható, és a gép száIP.ára a bemenő adatok megírása viszonylag egyszerű. 

A foglalkozás sorá11 a már említett feladatok mellékleteként kiadott tevé
kenységi jegyzék alapján, a tevékenységeket a foglalkozás levezetési tervének 
megfelelően megbeszéltük. A megbeszélések és vit.ik alapján a hallgatók el
készítették a tevékenység logikai hálój.it. A logikai háló alapján kitöltésre 
került a gépi adatlap, amely a program „lyukasztóba" került, ahol a gép be
menő adatait lyukszalagra lyukasztották, majd ellenőrző nyomtatást hajtottak 
végre, hogy az eseleges hibák még időben felszínre kerüljenek. A helyesbítések 
után a gép a programnak megfelelően az eredményt kinyomtatta grafikon for
májában. 

A kinyomtatott grafikont minden hallgató kézhezkapta, amelyből ellenőriz
hette a feladatának megoldását. Az alkalmazás tapasztalatainak elemzése során 
megállapítást nyert, hogy a rendelkezésre álló program nagymértékben alkal
mazható a tevékenységek tervezése, logikai lépéseinek meghatározása, valamint 
a párhuzamos tevékenységek tervszerű szervezésének végrehajtása során. 

Az oktatás rendszerébe az elektronikus számítógép jól beilleszthető és el
helyezhető. A korábbi foglalkozások során ugyanezen tevékenységek szervezése 
manuálisan igen sok időráfordítással volt megoldható. 

Hallgatóink az újszerű megoldást nagy lelkesedéssel fogadták, szorgalom
mal végezték munkájukat, és a gép eredményeire és megoldásaira nagy várako
zással tekintettek. 

Miután a gép nem tűri a pontatlanságot és a logikai rendszertelcnséget, a 
tevékenységek sorrendjének meghatározásában fegyelemre nevel. A hibás meg
oldásokat megismételték. 

Amellett, hogy az eredményt a gép közvetlenül és a hibákkal együtt kimé
letlenül közli, lehetőséget nyújt az alternatív választ.isokra is, ahol már a kidol
gozónak kell eldönteni, hogy mely időpontot választja ki a gép által meghatá
rozottak közül. 

Ezért a döntési lehetőséget is fenntartja azzal együtt, hogy közli a korlá
tozó tényezőket is: 

Kényszeríti a hallgatót, hogy a tevékenységet és annak időtartamát kellő 

megfontolással és alapossággal határozza, illetve becsülje meg. 
A hallgatók végtermékként megkapták a tervgrafikont, amely alapján most 

már a helyszínre adaptálva képesek lesznek az oktatási kérdésekben szereplő 

feladatok ilyen módszer szerint történő megoldására. 
Az audiovizuális - vizuális eszközök és a gép alkalmazása között az össz

hangot sikerült megteremteni. A diaképen megjelent tevékenységet és annak 
tartalmát a logikai háló ábrázolta, ezt a megbeszélés után bejegyezték a Tevé
kenységi jegyzék-be, amely végsősoron a gép bemenő adatait képezte. 
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Összegezve a tapasztalatokat megállapítható, hogy az ilyen típusú foglal
kozásokon az elektronikus gépek és az audio-vizuális eszközök eredményesen 
szolgálják az oktatást, elmélyítik a hallgatókban a korábbi ismereteket, kész
séggé kovácsolják azokat a jártasságokat, amelyek nagymértékben elősegítik a 
hadtáp haligatókat a feladataik eredményesebb ellátásában. 

24 

Irodalomjegyzék 

1. Didaktika (Tankönyv) 
2. Jan Bogusz: Katonai didaktika 
3. Felsőoktatási Szemle 1976. február 
4. Hálós tervezési módszerek (ZMKA kiadvány) 
5. Hálóstervezési módszerek alkalmazása 

(Mérnöki Továbbképző Intézet. Tankönyv) 
6. Vezetői döntések megalapozása, gazdasági matematikai módszerekkel 

(Budapesti Műszaki Egyetem Továbbképző Intézete Kiadványa) 
7. Döntéselőkészítési szempontok (Ua.) 
8. Módszertani utasítás (ZMKA Kiadvány) 

(Az 1. sz. melléklet a folyóirat végén található.) 




