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BEVEZETÉS 

"...A lélekben van valami veleszületett heliotro-

pizmus - a sugarak felé hajol, a fény felé veti leve-

leit. Nagyobb dolgokban részesedni, gazdagnak lenni, 

termékenységünk diszében állni: ez a lélek ösztöne, s 

ha a müvelődés nem különcök belügye, hanem igazán közügy, 

iskolának és szórakozásnak egyaránt ezt a magasabb felé 

forduló, részesedő ösztönt kell támogatnia ... 

... A müvelődés reformja az egyetemek reformjával 

kezdödik. Ki tagadhatná, hogy az egyetemek ma az  előbb  

emlitett önkéntelen heliotropizmus ellen dolgoznak? Ki-

vétel nélkül szakembereket nevelnek; nem ugy, hogy egy 

szakban otthonossá teszik, hanem ugy, hogy a müveltség 

általános kérdéseiben idegenné. Félszeguszók nevelnek 

félszeguszókat. Emberi érdeklődését a szakgőggel körül-

nyirják, de gondosan elzárják elöle a szak  belső  magmá 

ját, ahol a szakkérdés is általános emberi rejtelmektől 

meleg, s a részletkutató a fürkészést megérdemlő lényeg- 

gel érintkezik ... 

... Az egyetemi reform, nézetem szerint, ott kezdő-

dik, ahol az egyetemek is belátják, hogy heti harminc 

óra előadást hallgatni - többnyire olyasmit, ami könyv-

ben is megtalálható - nemcsak hülyitö, iderabló, de de-

moralizáló dolog is. Ha kellenek előadások az egyetemre, 
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hát ezt az összeköttetést biztositják a szak és a szel-

lem között. Maga a szak pedig legyen mühely, az egyete-

mi hallgatás: inaskodás. Az álmosító egyetemi tanterme-

ket fölváltó műhelyek: a kutatóintézetek. Kétségtelen, 

hogy a jövő egyeteme ilyen kutatóintézeteknek lesz laza 

szövetsége ..." l  

E Németh László-i gondolatok jegyében számos kérdést 

kellene vizsgálat alá vennünk. Mi ezekből az agrárfelső-

oktatás néhány területét választottuk. 

Az 1950-es évek elején a mezőgazdaság emberi erőfor-

rása /létszám, gyakorlat, tapasztalat, képzettség/ még a 

korábbi feudálkapitalista társadalom igényének felel meg. 

Bőségesen van szakképzetlen munkaerő, míg elenyésző  a szak-

emberek száma. A szántóföldi növénytermesztés és az állat-

tenyésztés gyökeres átalakulása a személyi tényezők  gyö-

keres változásával párhuzamosan, e változást feltételezve 

megy végbe hazánkban. 

1950-1980 között - összefüggésben a  termelőerők fej-

lődésével a mezőgazdaságban, elsősorban a növénytermesz-

tésben dolgozók száma és aránya ugrásszerüen csökken, mig 

tapasztalatuk és képzettségük fokozatosan nő. Ezt jelzi, 

hogy 1950-ben a mezőgazdaságban dolgozók iskolázottsági  

foka, egy aktiv kereső  iskolában tanulással eltöltött át-

lagos éve még csak 4,1; eddig 1980-ban már 9,9. Jól jelzi 

a  fejlődést  a képzett szakemberek számának növekedése és 

aránya is. X 

X I. sz. táblázat 
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A személyi feltételek minőségi oldala azonban 1950- 

-1980 között sohasem előzi meg az anyagi-müszaki felté-

telek megjelenését, olykor  azokkal egyidejüleg alakul ki, 

máskor - az alapképzés időigényével összefüggésben - csak 

azt követöen. Az emberi erőforrás és a termelés fejlődé-

se között dialektikus összefüggés, kölcsönhatás van. A 

termelőeszközök fejlődése a humán tényezők megváltozását  

eredményezi, ugyanakkor az utóbbi is visszahat a termelő-

eszközök fejlődésére. Az ember munkaképessége biológiai 

adottságától, tapasztalataitól, müveltségétól és szakkép-

zettségétől függ 

A hazai, szocialistának nevezett agrárértelmiség 

- köztük az agrármüszaki értelmiség - létszámának ugrás-

szerü emelkedése az ötvenes évek elején és közepén egybe-

esik több  jelentős  politikai, társadalmi és gazdasági vál-

tozással. Az emberi tényező, igy az agrármüszaki értelmiség 

termelésben és az élet más területén betöltött szerepe egy-

re nő, s napjainkban is fokozódik. 

A gyakorlatban mindinkább felismerhetőek a mezőgazda-

sági termelés intellektuális szükségletei. A kialakitott 

nagyüzemek megváltoztatták a parasztság munkához való  

szubjektiv viszonyulását is. Ez az átállás ugyanolyan meg-

rázkódtatásokat eredményezett, mint az objektiv viszonyok 

átalakulása. Először  az bizonyosodott be, hogy az ország 

mégsem hal éhen, ha a földmüvesek többge az iparba megy 

át, a paraszti munka jelentős része gépekkel pótolható. 

II.sz, táblázat 



Majd ezt kellett tudomásul venniük, hogy az apáról fiura 

szé116 szaktudás sem nélkülözhetetlen, mert akik az isko-

lában tanulják a mezei munkát, olykor jobban értenek hoz-

zá. A sok uj munkaeszköz mellett egy olyat is kézbe kellett. 

venniük, amit eddig idegennek tartottak szakmójuktól, s ez 

a könyv volt. 

A termelőszövetkezetek vezetői hamar felismerték, hogy 

a szakismeretek gyarapitása gazdasápi követelmény is. Az 

viszont csak jóval később kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy 

az ujfajta technológiák nemcsak ujfa,jta ismereteket, hanem 

ul mentalitást, más hozzáállást is követelnek. A speciali-

zált munkaterületek ellátásához - a speciális szakismerete-

ken tul - speciális képességek is szükségesek. Például a 

gépesitett állattenyésztés nem nélkülözheti a fejlett ana-

lizáló és szintetizáló képességet, a kemizált növényvédelem 

a nagyfoku figyelemkoncentrációt, a modern félautomata és 

automata vezérlésü eró- és munkagépek kezelése pedig a kom-

binativ gondolkodást. A döntési kockázat és felelősség az 

egyén szempontjából kisebb, de a közösség szempontjából jó-

val nagyobb,  mint  kis és középbirtokon. A döntéshozatal bo-

nyolultabb és alaposabb körültekintést igényel . 34  

A tudományos-technikai fejlődés elméletéből ismeretes, 

hogy a termelés intenzív szakasza fokozottabban igényli a 

társadalomtudományok segitéségét, mint az extenziv szakasz. 

A magyar mezőgazdaságban is egyre sokasodtak a problémák, 

különösen a hetvenes években, amelyeket a természettudomé- 

m III.sz, táblázat 
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nyokra alapozó mezőgazdasági ismeretek kizárólagos al-

kalmazásával megoldani már nem lehetett. Gyakorló agrár-

értelmiségiek bizonyitották, hogy a vártnál alacsonyabb 

termelési mutatók sokszor ilyen okokra voltak visszave-

zethetők. Az agronómia ezért kialakitotta a társadalom-

tudományokkal határos uj diszciplináit. Ma mér egyetemi 

tanszéke van az agrárgazdaságtannak, az üzemszervezésnek, 

a munkaszervezésnek, a mezőgazdasági jognak és az agrár-

pedagógiának. A müvelődéstudományok viszont még adósak 

olyan elemzésekkel, amelyek  kellőképpen  feltárnák a mező-

gazdasági termelés és a müvelődés viszonyának törvénysze-

rüségeit. Igaz a közművelődés és a szociológia szakirodal-

mában szép számmal találunk olyan irásokat, amelyek  érin-

tik a mezőgazdasági termelést, de rendszerint ugy, mint a 

müvelődésen kivül álló tényezőt. Általában csak a mezőgaz-

dasági dolgozók és agrárértelmiségiek szabadidős tevékeny-

ségeit veszik figyelembe, a munkájukat csak ugy, ahogy a 

szabadidővel összefügg. Sokan a társadalom általános köz-

müvelödési szükségleteit adaptálják a mezőgazdaságra, s 

figyelmen kivül hagyják annak sajátos igényeit. 

A tendenciák ismeretében az ezredfordulóig a mező-

gazdaságban foglalkoztatottak száma felére csökken, a 

termelés volumene viszont a duplájára emelkedik. Igy a 

hetvenes évek közepéhez képest egy mezőgazdasági dolgozó-

nak négyszer annyit kell termelnie. Természetesen ennek 

müszaki, tudományos és közgazdasági feltételei vannak, de 
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semmiképpen sem hanyagolhatók el a tudati tényezők  

sem. Mindez fokozottan érvényes az agrárértelmiség 

felkészültségére, különös tekintettel az agrármüsza-

ki értelmiségi attitüd elsajátitására, s az értelmi-

ségi létből fakadó szerepek vállalására, gyakorlásá-

ra.m 

t IV sz táblázat 
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1. A témaválasztás időszerüsége  

A dolgozat arra vállalkozik, hogy bemutassa az 

értelmiségnevelés lehetőségeit és eredményeit az ag-

rármüszaki felsőoktatásban, különös tekintettel az 

1978-1988-ig terjedő időszakot. Az értelmiségkutatás,  

s ezen belül az agrárértelmiség, agrárszakember-képzés  

vizsgálata a hetvenes évek közepén élénkült meg. A ku-

tatások eredményességét több értekezés és publikáció 

is jelzi. Jelentős inspirációt adtak a témaválasztáshoz 

Balla Gábor Tamás kutatási eredményei, publikációi 2,3,4,5,  

6'7, valamint az Agrárfelsőoktatási Intézmények Közmüve-

lödési Bizottságában immár 12 éve folyó közös tevékeny-

ségünk. Hasznos adalékul szolgáltak olyan jelentős ag-

rárértelmiség-kutatók publikációi, mint Fehér Györgyé 

Fekete György, 9  J. Szilágyi Klára-Völgyesy Pál ,10,11  vagy 

az agrár/müszaki/ szakemberképzésről megjelent szakcik-

kek Vétek Jánostól, 12 ' 13  Dóka Istvánt61 14  és Anka Ist-

vántól. 15  Bereczki József kutatási eredményei l6  bepil-

lantást engedtek a megye müszaki értelmiségének helyze-

tébe, és mivel főiskolánkon végzett gépész üzemmérnök 

hallgatóink jelentős része ipari üzemekben helyezkedik 

el, tanulságos volt összevetni ezeket az adatokat volt 

hallgatóink körében végzett empirikus kutatásaim ered-

ményével. 



Konrád György és Szelényi Iván 1909 végén megjelent 

esszékötete 17 meggyőző erővel mutatja be a szocialista 

bürokrácia hajlandóságát hatalmának az értelmiség egyes 

rétegeivel, főként a technokrata értelmiséggel való megosz-

tására. A hatvanas évek végén elindult reformfolyamat kö-

vetkeztében ugyanis elkezdődött a gazdaság és társadalom 

racionalizálódásának folyamata, melynek következményeként 

a bürokrácia rákényszerült, hogy legitimációs válságát a 

hatalomban részesülők körének kiszélesítésével oldja megla  

A több mint tiz évet felölelő kutatási tevékenységem 

során magam is tapasztaltam, hogy az értelmiségi problé-

ma nem egyoldaluan, hanem csak komplex módon ragadható 

meg. Ha az értelmiségi kérdést társadalmi oldalról köze-

litjük, előtünik, hogy a társadalmi mobilitás lelassult, 

nem csökkent az iskolázatlan vezetők aránya, mivel a tár-

sadalmi és szakmai ranglétrán feljebb lehetett lépni meg-

felelő iskolai végzettség nélkül is. Néhány éve még - 

sem az iparban, sem a mezőgazdaságban - müszaki vezetői 

munkakörben sok helyen nem rendelkeztek felsőfoku vég-

zettséggel. Talán fentiekből adódóan a humán-reál müvelt- 

ség kérdése más országokban nem vetődik fel ilyen markánsan, 

mint nálunk 

A kérdéskör politikai oldalról  történő  megközelité- 

se sem járt biztatóbb eredménnyel. A müveltség és munkahely 

összevetésekor kiderült, hogy sajátosan manipulált müvelt-

ségkép tárul fel a munkahelyeken, szinte általános az egy-

K V. sz. táblázat 
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oldalu, irányitott müveltség adás, amely rossz munka-

kulturát és műveletlen dolgozókat eredményezett. 19  

A vezetői hármas követelményből misztifikált a politi-

kai megbizhatóság, pedig helyette célszerűbb és haszno-

sabb lehetett volna a Pattantyus professzor által hirde-

tett és közismertté vált követelményrendszer betartása. 

/1. Szakmai müveltség; 2. Általános müveltség; 3. Erköl-

csi erő. B.J./ Mivel az értelmiségi munkát leértékelték, 

mondván, hogy értékteremtő munka csak a fizikai munka te- 

rén folyik, és ezt a nézetet olyan kitartóan hangoztatták, 

és megpróbálták bizonyítani is, hogy az értelmiség ezt 

lassan már el is hitte, leértékelte önmagát. Hiába pró-

bálta visszaállítani saját értékrendjét, a nyolcvanas évek 

végéig mindez még nem sikerült. 

Hasznos tanulságokkal szolgál, ha az értelmiségi kér-

déskomplexumot a gazdasági struktura elmaradottságából adó-

dó problémák felől közelitjük, bár könnyen belátható, hogy 

megoldást az ilyenirányu vizsgálódás sem igér. Az extenzív 

gazdaságfejlesztés idején párthatározat után lehetett lét-

számot növelni átcsoportositással. A gazdasági eredmények 

tulhajszolása a versenymozgalomban, a mennyiségi lehetőségek 

eltulzása a foglalkoztatásban mutatott irreális arányokat, 

mivel az alacsony bérek miatt nem reális létszám jelenik 

meg. Ugy tünik, nincs összefüggés a gazdasági haladás irá-

nya és a végzttt felsőfoku értelmiségiek száma között. 

A dualizmus korában - mintegy a modernizációs törekvést 
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szolgálva - tulképzés volt, tehát van összefüggés a ki-

müvelt emberfők és a gazdasági fejlettség között. Be kell 

látni, hogy a tudás áru, s részben a piacnak kell eldön-

tenie, jó-e az értelmiségi képzés, vagy arányaiban és mi-

nőségében is változtatásra szorul. 2o  

Mind az eddig megjelent publikációk, mind saját em-

pirikus vizsgálataim azt bizonyítják, hogy az értelmiségi-

vé válás folyamatát döntő módon az egyetemi, főiskolai é-

vek személyiségformáló hatásrendszere határozza meg. E fo-

lyamat bemutatása, a fejlődésre ható objoktiv és szubjek-

tív tényezők feltárása és elemzése a felsőfoku agrár-mü-

szaki szakoktatás, vezetőképzés és értelmiségnevelés op-

timális arányainak kialakításához, az intézményi képzési 

struktura korszerüsitésében hasznositható kutatási eredmé-

nyeket igér. 

Az oklevelet szerzettek számát illetően az európai 

középmezőnyben vagyunk, de az egyetemi, főiskolai hallga-

tói létszámot tekintve csökkenő tendencia tapasztalható az 

utóbbi években, s ez összefügg a fiatal értelmiségiek meg-

becsülésével, ami nem kielégitő. Olcsó munkaerőt jelentenek, 

ezért nem ritka eset, hogy nagy számban alkalmazzák őket 

ott is, ahul képzettségükre igazán nincs szükség. Ebben ki-

fejezésre jut az is, hogy társadalmunkban a szellemi munka 

és a tudás anyagi, erkölcsi elismerése nem kielégítő. A fi-

atal értelmiségiek problémáinak megodidása tehát attól is 

függ, hogy általában hogyan alakul a magasabb képzettség és 



- 14 - 

a teljesitmény társadalmi elismerése. Ha a fiatal diplo-

más nem lesz olcsó munkaerő, a vállalatok is meggondolják, 

hogy hány diplomás szakembert alkalmazzanak, és akkor majd 

a pályakezdők is hamarabb jutnak olyan feladatokhoz, ami-

lenyekről még egyetemi, főiskolai hallgatóként ábrándoz-

tak. 21  

Problémaként jelentkezik a  felsőoktatásban,  hogy hosz-

szu távra nem lehet oktatni, mert az ismeretek gyorsan ela-

vulnak. Köztudott, hogy a tudásanyag mértani haladvány sze-

rint duplázódik, ezért mind a hallgatókat, mind az oktató-

kat alkalmassá kell tenni a permanens képzésre és önképzés-

re, valamint az innovációs képességek kifejlesztésére. 

Egyetemeink, főiskoláink egy részében az értelmiség-

nevelés nem alapvetö feladat. Formális keretek között a 

tantervi strukturában csak rejtve, az általános társadalom-

tudományok vagy speciálkollégiumok tematikájába ágyazva 

lelhető föl. Annál tágabb lehetőséget  igérnek a hallgatói 

igények szerint szerveződő müvelödési, müvészeti körök, 

nyelvtanfolyamok. Az agrárfelsőoktatási intézmények közmű-

velődési tevékenységét, kulturális nevelőmunkáját koordiná-

16 tanácsadó testület, az Agrárfelsőoktatási Intézmények  

Közmüvelődési Bizottsága /AIKB/ 1978 óta fejti ki gyümöl-

csöző tevékenységét, mely a kétévenként megrendezésre ke-

rülő országos Agrár Kulturális Napok  /AKN/, és Agrár Köz-

müvelődési Tábor /AKT/ eseményein tul az intézményeknél 
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folyó értelmiségnevelés elösegitésére is kiterjed. Az 

agrárműszaki egyetemi, főiskolai hallgatóság értelmisé-

gévé válásának folyamatát nagyban segitették az AIKB 

irányitásával végzett empirikus vizsgálatok, melyek e-

redményeinek közreadásával javult az értelmiségnevelés 

szükségességének megitélése. Ezt az Agrárfels6oktatási 

Intézmények Rektori Kollégiumának 1989. októberében ho- 

zott állásfoglalása is jól reprezentálja. 

X 1. sz. melléklet 
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2. Néhány elméleti szempont 

Feltétlenül szükséges, hogy már a dolgozat elején 

indokoljuk a fogalomhasználatot, melyet következetesen 

alkalmazunk a kutatási tevékenység során, nemcsak a cim-

ben, hanem a. dolgozat több fejezetében is. 

Az agrármüszaki értelmiséggel szembeni elvárás, 

mint hármas identitás, nem igazán valósul meg egyenlő 

mértékben. Pedig enélkül - a vele szemben egyre fokozó-

dé követelményeknek nem, vagy csak részben fog tudni 

megfelelni.  Mit  értünk hármas identitás alatt: 

Agrár környezetben, általában vidéki környezetben 

végzi tevékenységét, amire jellemző, hogy általában el-

;.maradott infrastrukturával rendelkező•település, állami 

gazdaság, TSZ, vagy magánvállalkozás, ahol mostohák a kö-

rülmények /kedvezőtlen éghajlati, időjárási és talaj- stb. 

viszonyok uralkodnak/. 

A müszaki  jelző  a szókapcsolat második tagjaként 

azt jelenti, hogy ma már a gépek rohamos  fejlődése  miatt, 

korszerű technikát üzemeltet. Ugyanakkor - müszaki szak-

emberként - átlépési, átáramlási lehetősége van más, el-

sősorban ipari munkahelyek felé /mobilitás/. 

Értelmiségiként mind munkahelyén, mind lakóhelyén 

meghatározó szerepe van. A pedagógus-oktató szerepet is 
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gyakran vállalnia kell, hiszen a beosztott dolgozók be-

tanitása a technika kezelésére is az ő feladata, ami 

nemcsak technikai, hanem gazdasági kérdés is. övé a 

vezető szerep, tekintélye van, politizál, és jelentős  

feladata lehet a demokrácia kiszélesitésében, a dolgo-

zók élet- és munkakörülményeinek javításában, vagy a 

munkakultura kialakitásában. Közéleti szereplése, élet-

módja, életvitele - részéről - példaértékü. 

Ha az aprármüszaki értelmiségivé válás folyamatát 

a pedagógiai hatásrendszer oldaláról közelitve három 

kétpólusu, de egyszerre működő komplexumnak tekintjük, 

elkerülhetetlen, hogy a szakmai professzionalizáció  

ezen fokán - egyértelmüen megkülönböztessük a szakem-

berré, a vezetővé és az értelmiségivé válás hatásmecha-

nizmusát, mindhárom személyiségfejlesztésre más-más 

terminológiát használva. Ugy véljük, hogy helyes uton 

járunk, amikor a kutatásokhoz - az imént már emlitett - 

szakemberré válás folyamatát a szakoktatás, a vezetővé 

válást a vezetőképzés, az értelmiségivé válást pedig az 

értelmiségnevelés keretei között képzeljük el. A pedagó-

giai gyakorlat is mintha ezt igazolná, hiszen a hallga-

tók szakemberré az oktatók, vezetőkké a kiképzők, és 

értelmiségivé a nevelők /pl.: kollégiumi nevelők/ segit-

ségével válnak. 
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A szocialistának vélt gazdaság extenzív szakaszában,  

amikor óriási dolgozói tömegek áramoltak a mezőgazdaságból  

az iparba, nem az általános müveltségi szint emelése volt  

az elsődleges cél, hanem a legszükségesebb szakismeret és  

technológiai folyamat elsajátitása és mielőbbi produktiv  

alkalmazása. Ezért a müszaki felsődoktatásban tanulókról  

is azt hitték kezdetben, hogy a szekemberré válás folya-

mata automatikusan együttjár az értelmiségivé és vezetővé  

válással. Hogy ez a valóságban nem igy volt, különösen a  

hetvenes években vált nyilvánvalóvá. A gyakorlatból visz-

szaérkezó jelzések mindinkább azt bizonyitották, hogy az  

egyre erőteljesebben technokratizálódó müszaki és agrár-

müszaki felsőoktatás nem idomul kellőképpen a társadalmi  

és gazdasági életben lezajló integrációs folyamatokhoz.  

A tudományos kutatók közül többen is publikációikban je-

lezték, mint például Berend T. Iván, 22  Erdegi-Gruz Tibor 23  

Ágh Attila, ~4  és még sokan mások, hogy a szükebb szakmai  

feladatokra egyébként jól kiképzett pályakezdő  értelmiség  

egyre nehezebben birkózik meg a szélesebb látókört igénylő,  

intenzív termelési szakaszra történő átállás nehézségeivel.  

A pályakezdő értelmiségiek magatartását és általános  

müveltségbeli felkészültségét sokan birálták ugyan a kultu-

rális szektor részéről, majd ujabb müvelődéspolitikai doku-

mentumok szorgalmazták az egyetemi, főiskolai hallgatók e-

redményesebQ felkészitését az értelmiségi hivatás fontos  

elemének tekinthető közmüvelődési tevékenységre. 25 . 
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Terminológiai vitára adott okot a kutatók és az 

oktatók körében az oktatás, képzés, nevelés terminusok 

használata, melyeket általában - és sajnos sok helyen 

még ma is - szinonim fogalmakként értelmeznek a felső-

oktatásban. Az egyetemek, főiskolák oktató-képző-nevelő  

funkciójának elhatárolásához jelentós mértékben járult 

hozzá Huszár Tibor 198o-ban publikált tanulmánya 2 6 " 

Ugy tünik, hogy a politikai és az állami irányitói 

szféra mindeddig nem volt hajlandó tudomást venni több 

jeles külföldi és hazai kutató diagnosztikai értékü 

jelzéseiről, melyek jól körülhatárolhatóan igazolják, 

hogy gazdaságunk miért alkalmazkodik olyan nehezen az 

intenziv korszak  követelményeihez. Nyilván igen sokszor 

nem volt meg sem a készség, sem a képesség az egyes 

gazdasági tényezőkhöz kapcsolódó komplexumok elemzésére, 

és az ilyen jellegű prognosztika helyett - korabeli szó-

használattal - a szocialista gazdaságban meglehetősen 

elvont tudományos technikai forradalom /TTF/ prognosz-

tikát helyezték előtérbe. Egyik munkájában Hermann István 

is utal arra, hogy a különböző gazdasági fejlődési mutatók 

egybevetése alapján neki is az a benyomása, hogy az inten-

ziv korszakra történő áttérés nehézségeinek okait sokkal  

alapvetőbb társadalmi és gazdasági folyamatokban kell ke-

resni 27  ' 
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Egyotértünk Hermann Istvánnal, mikor fejtegetősei-

vel azt bizonyitja, hogy nemcsak a szocialista orszá-

gokban, hanem a kapitalista országokban is akad példa 

egyenetlen gazdasági és társedalmí fejlődésre az inten-

zív korszak körülményei között, de azok az országok, 

amelyek fejlett kézműiparral  rendelkeztek, ás évszáza-

dokon keresztül ezt a munkafajtát űzték, melyben nem 

a nazy-fizikai erőkifejtés  a lényeg, hanem sokkal in-

kább a figyelem,  a ínunkához való hozzáállás,  a munka 

megragadása,  a munkaproblémák felfogásmódja,  és a munka-

elvégzésének sajátos morálja.  

Ezt a fajta munkavégzési módot ős viszonyulúst 

nevezi Hermann az olaszból kölcsönzött artigiantano-

nak, mely terminust használják a dolgozat későbbi feje-

zeteiben a  minőségi munka  kifejezésére, melyben - egy 

közkeletü, de frappáns szójátékkal éve - "a mesterség-

beli müvészet és a művészi mesterkedés"  egyszerre jelen 

van. 

Az Országos Közművelődési  Konferencián, mely Buda-

pesten a MTESZ Székházban volt 1989. Junius 5 -én, több-

ször is megfogalmazódott a résztvevők által az art és  

techné összhonpiának  szükségessége. 28 , 29  

A müszaki, de különösképpen - a fentebb mér bemu-

tatott - mostohább munkakörülmények között tevékenyke-

dő agrárműszaki értelmiségre vár az a feladat, hogy 

sepitsen pótolni saját, de elsősorban kevésbé kvalifi-

kált beosztott dolgozói körében az artigiantano hiányét. 
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Bár igaz, azokban az országokban, ahol a szocializmus 

formációjában éltek, szintén volt nyoma az artigiantano-

nak, mely azonban csak sporadikusan volt fellelhetö. Ke-

let-Európában, igy természetesen nálunk is igen komoly 

probléma annak a hiánynak a pótlása, amely a szukcesz-

sziv artigiantano fejletlenségéből ered. E hiány egyféle 

módon pótolható, mégpedig a kultura nagyütemü és átfogó  

fejlesztésével. Ha ezt az illetékes felelős irányitási 

szervezetek belátnák és hathatós intézkedéseket tenné-

nek a rendelkezésre álló, bár egyre szűkülő anyagi esz-

közök kulturába történő  invesztálására, s nem csak a leg-

modernebb technikák, technológiák vásárlására költenék a 

kölcsönöket, talán reményünk lehetne arra, hogy az elkö-

vetkezendő évek meghozzák végre számunkra is a régvért 

fellendülést. 

Igen tanulságos Leontyevnek a /munka/eszközről,  

mint társadalmi tárgyról alkotott véleménye: "... éppen 

az eszköz az első valódi, 	,tudatos' és ésszerű absztrak- 

ció, valamint az elsó valódi, tudatos és megfontolt álta- 
30 

lánositás hordozója". Szerinte például a balta, amikor 

mint eszközt és a nem csupán fizikai testet tekintjük, 

nemcsak két egymással összekapcsolt rész, hanem a cselek-

vésnek az a társadalmilag kidolgozott módja, az a munka-

müvelet, amely anyagilag mintegy megformált és kristályo-

sitott az adott tárgyban. Ezért valamely eszközt bórtokolni 

nem csupán annyit jelent, hogy rendelkezünkk vele,- véli 
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Leontyev, hanom azt is jelenti, hogy ismerjük a cse-

lekvésnek azt a módját, amely a munkaeszköz anyagiappa-

rátusa segitségével valósul meg. 31  

Leontyev fejtegetéséhez talán csak azt kell hozzá-

fűzni, hogy maga a kézművesipar  az, ami tömegében tuda-

tosítja es állandóan ráeszmélteti az embert arra, hogy 

bármely munkaeszköz csak speciális fogásokkal  és a társa-

dalmi felhasználási móddal együtt  jelent értéket. 

E néhány elméleti szempont elórebocsájtásával kiván-

juk még kifejezésre juttatni azon véleményünket, hogy a 

közoktatási rendszer, s ennek részeként az agrármüszaki 

felsőoktatás megreformálását nem elsősorban ujabb és u-

jabb modern eszközök beszerzésével és rendelkezésre bo-

csájtásával látjuk megvalósíthatónak, - melyek megléte, 

nélkül a korszerű agrármüszaki felsőoktatás természetesen 

elképzelhetetlen, - sokkal inkább az emberi tőkébe törté-

nő beruházást  véljük fontosnak és halaszthatatlannak. 

A teljes hazai közoktatási rendszerre vetitett vizs-

gálat természetesen meghaladná a dolgozat terjedelmét, e-

zért csupán arra vállalkozhatunk, hogy szűkebb munkaterü-

letűnkön a Nyiregyházi Mezőgazdasági Főiskolán, ahol gé- 

pész- és repülőgépvezető-üzemmérnökök oktatása-képzése-

nevelése folyik, mintegy kontrollcsoportként  használva 

fel a Mezöturi Mezőgazdasági Főiskolai Kar gépész üzem-

mérnökei, valamint a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 



Gépószmérn;ik Karónak hallgatói populúuitj(t. Vélemé-

nyünk szerint a hazsi agrármüszaki felsőoktatásban 

jclunlej tanuló hallgatók küzül csak e három intéz- 

raánybűl kikerülők felelnek meg a korábban már definált 

hármas identitásnak /u.m. agrár, műszaki, értelmiségi 

3.3./ A többi, agrárfelsűoktatási intézményben diplomá-

zó hallgató vagy nem müszaki végzettségű, vagy pedig 

ipari környezetbe kerül, mint a gépész/üzem/mérnök hall-

gatók egy része, vagy például az élelmiszeripari tartó-

sitó karon végzett főiskolások. 

A dolgozat sem a szakemberré, sem pedig a vezetővé  

válás folyamatát nem kivánja kutatni, részben terjedel-

mi okok miatt, részben pedig azért sem, mert az utóbbi 

2o-3o évben a felsőoktatási pedagógiai kutatások első-

sorban a két területre irányultak. A tantárgyi strulctu-

ra és szabadidő vizsgálatánál azonban feltétlenül figye-

lembe kell venni mindkét személyiségfejlesztő folyama-

tot. Meggyűződésem, hogy a szakoktatástól az értelmiség-

nevelés céljára átcsoportositott időkeret serkentőleg 

hatna minőségileg, es a hatékonyságot illetően is a 

szoloktatásra, hiszen az értelmiségnevelés minőségi vál-

tozást aredményezne a tanitási-tanulási folyamat mindkét 

oldalának részvevőiben: az absztrakció magasabb fokán 

telyhatna ::rirrú a szakoktatás, mind a vezctüképzés, mind 

pedig az értelmiségnevelés, ős ez nem csupán minősápi,  

:ianco nennyisá',i adaptáciúc crcdnán ycl is járhatna. 
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Az igy felszabaduló, egyéb célra hasznosítható időről, 

a magasabbrendű motivációs bázisról és oktatáspszicho-

lógiailag is tartósabb bevésést eredményező hatásfokról 

nem is szólva. Az agrármüszaki értelmiségnevelés minősé-

gi fejlődése nemcsak a felsőoktatási intézmények fejlő-

désére hatna serkentöleg /feed back effektus ő.3./, ha-

nem kikerülvén az agrármüszaki munkahelyekre a sporadi-

kus artigiantano továbbfejlesztését szorgalmazhatnák a 

beosztott dolgozók körében nemcsak az elöállitásnál  

vagy termelésnél /gépgyártás, alkatrészgyártás/, hanem 

a mezőgazdasági munkák végzésénél/ gépüzemeltetés,/, és 

a karbantartási, javitási munkáknál is. 



- 25 - 

3. Az érteliségnevelés helye a diszciplinák rendszerében  

Az értelmiségnevelés a személyiségfejlesztő-nevelé-

si célrendszer specifikus oldalaként, elsősorban az in-

tézményi és szakmai szocializáció felől közelithető meg 

a felsőoktatásban, annak feltételezésével, hogy a hallga-

tó bizonyos általános müveltségjegyekkel  már rendelkezik, 

alkalmas, de ugyanakkor hajlandó az individualizációban  

a spontán és intézményes hatásoknak alávetni magát, kel 

lő  motivumokkal rendelkezik mind a kognitiv tudattartal-

mak elsajátitásához, mind pedig a képességfejlesztésben  

való aktiv részvételhez. 

A személyiséglélektan nagy segitséget nyujthat a 

személyiség megismerési folyamatában a kutatónak, de el- 

kerülhetetlen, hogy a vizsgálódás során ne találkozzon a 

pszichológia más részterületeivel, mint például a fejlő-

déslélektannal, különös tekintettel  az ifjukor és a fel-

nőttkor pszichológiájára. Ugyanilyen szoros kapcsolatot 

kell feltételezni az iskolapszichológiával csalcugy, mint 

a munkalélektannal /pályaválasztás, munkavégzés/. Sem az 

értelmiségivé válás folyamata, sem pedig a későbbi pálya-

fejlődés szempontjából nem kezelhetők közömbösen azok a 

szociálpszichológiai hatások,  amelyek  a jövendő értelmisé-

git érik altár a család, akár az oktatási intézmény, vagy 

a referenciacsoport oldaláról. Az interperszonális kap- 
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csolatok pozitív alakulása feltételez bizonyos empáti-

Icus képességet, csalcugy, mint a későbbiek folyamán egy-

re nagyobb jelentőséggel birá kommunikációs képességet.  

Ha az egyetemi, főiskolai évek alatt ezek a személyiség-

jegyek nem fejlődnek ki a hallgatónál, kicsi a valószinü-

sége, hogy képes lesz a kooperációra, mások együttmüködé- 

sének megnyerésére. 

Szociológiai  ismeretek,  és a szociológiai kutatások  

eredményeinek ismerete nélkül nemcsak, mint értelmiségi, 

hanem mint vezető is nehezen fog boldogulni a jövendő ér-

telmiségi, akár az értelmiségnevelési folyamat részeseként,  

akár vezető értelmiségíniként. Ezért sajnálatos, hagy a tan-

tervi strukturában nagyon kevés helyen találhatú csak peda-

gógiai, pszichológiai vagy szociológiai studium /legfeljebb 

fakultációban vagy speciálkollégiumként, minimális óraszám-

ban és maximum 1-2 féléves időtartamra/. 

Az értelmiségivé válás folyamatában a hallgatónak fel-

tétlenül találkoznia kell a biolúgiával, ergonómiával és a 

későbbi munkahelyén pedig a gerontológiával. Nemcsak ösz-

tönösen kell beosztottjaira, munkatársaira hatni, hanem a 

neveléstudomány által feltárt kutatási ererdmények birtoká-

ban ésszerüen, tervszerüen és tudatosan.  

Az 1976-os Közmüvelődési Törvény lehetőséget bizto-

sitott /sőt, a végrehajtási utasitás előirta! 3.3./ a köz-

müvelődési bizottságok létrehozását és müködtetését. Az ag-

rárfelsőoktatási intézményhálóaat közmüvelődési tevékeny- 
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ségére meghatározó volt az Agrárfelsöoktatási Intézmé-

nyélc Közművelődési Bizottságának irányító-tanácsadó 

szerepe. Amíg a tantervben, az olttatásban változás nem 

lesz, továbbra is a közművelődési tevékenység marad az 

a terület az agrárműszaki felsőoktatásban, amely lehető-

séget nyújthat a humánjellegű általános és speciális is-

mereteit esajátításához, vagy ilyenriányü képességek ki-

fejlesztéséhez. Csaknem lo-12 éve már, hogy jól működik 

a felsőoktatási  intézmények  vezetősége által is elismert 

és támogatott speciálkollégium: a "Népművelési /újabban 

közművelődési/ ismerertelc", valamint a "Téli népművelési 

/közművelődési/ gyakorlat". Sajnálatos, hogy ez utóbbi 

- anyagi feltételek híján - a Nyíregyházi Mezőgazdasági 

Főiskolán már évelt óta nem müködik. 

Sokan a fejlett nyugati országokban már évelt óta 

bevezetett humán-technolóqus képzésben látják az egyet-

len lehetséges megoldást. Megítélésünk szerint az ilyen 

felkészúltséggel rendelkező specialisták nem oldhatják 

meg a szukcesszív artigiantano fejletlenségéből adódó, 

munkahelyi problémákat. A humán-technológusok ugyanis 

nem a munkavégzés /termelés/ szubjektív feltételeit hi-

vatottak javítani, hanem annak objektív, de a szubjektu-

mokra visszaható, a termelékenységet ilyen szempontból 

befolyásoló feltételeit. 32 ' 

Az értelmiségnevelésről elmondható, hogy interdisz-

ciplináris jellegénél fogva több tudományág, de elsősor-

ban a neveléstudomány, a pszichológia és szociológia ha- 
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tármezsgyéjén helyezkedik el. Mivel jelen dolgozat az 

értelmiségnevelés alakulását olyan dinamikus korszakban 

vizsgálja, amelyre a progressziv és regressziv társadal-

mi-politikai folyamatok egyaránt hatást gyakorolhattak, 

elkerülhetetlen az érintkezési felülete a politikatudo-

mány számos direkt-politikai jellegü ágával, például a 

müvelődéspolitikával, ifjuságpolitikával, oktatáspoliti-

kával, felsőoktatás-politikával, értelmiségi politikával, 

stb. Nem vonhatta, ás ma sem vonhatja Ici magát az értel-

miségnevelés olyan spontán hatások alól, mint a legkülön-

félébb eszmeáramlatok, a divat és az - elsösorban tömeg-

kommunikációs mechanizmuson kerersztül megvalósuló - i-

rányitott és júl szervezett manipuláció. Bár ezek nem 

diszciplinák, de hatásuk és intenzitásuk olykor meghatá-

rozóbb a hallgatók körében, mint a bármilyen jószándékból, 

vagy pedagógiai optimizmusból fakadó racionalizmus. 
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I.KUTATÁSI FELADAT 

1. Az agrárműszaki értelmiségnevelés kutatásának  

tárgya és célja  

A dolgozat arra vállalkozik, hogy bemutatja az agrár-

müszaki értelmiségnevelés általános és speciális feltétele-

it, ugy, hogy teoretikus és empirikus vizsgálati források-

bál származó saját kutatási eredményeket ad közre. 

A dolgozattal igazolni szeretnénk, hogy az agrármüsza-

ki felsőoktatás értelmiségnevelő funkciója  - a lehetősé-

gekhez képest - jól müködik, de ezek a lehetőségek soha 

nem voltak kedvezőek, mivel a szakoktatfisi funkció mindig 

is domináns szerepet töltött be a tantervi strukturában 

csakugy, mint a minisztériumi irányitásban. 33  

A legtöbb feladata és célja az agrárnüszaki felsőok-

tatási intézményeknek a megfelelő számu és  szaktudásu  gé-  

pész/üzem/méinö{c biztositása a magyar - elsősorban nagyü-

zemi - mezőgazdaság számára. A szakoktatás hegemón szerepe 

mellett eltörpül az egyetem, főiskola értelmiségnevelő 

funkciója, ami azt eredményezte, hogy technokrata szemlé-

letű irányitás mellett nehéz volt megtalálni az értelmiség-

nevelés strukturális, személyi és anyagi feltételeit. 

Hogy mégis volt és van értelmiségnevelés az agrármii-

szaki felsooktatásban, azt a lehetséges szintereken folyó 

tevékenység, az empirikus vizsgálatok dokumentumai egyér-

telmüen igazolják. 
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A végzett hallgatók körében készitett pályaiden-

titás vizsgálatokkal azt szeretnénk igaolni, hogy a 

mostoha körülmények ellenére is többen maradnak a pá-

lyán, mint más értelmiségi rétegek képviselői. Ennek 

egyik oka, hogy nemcsak szakemberi, hanem értelmiségi 

minőségben  is egyre több lehetőség nyilik elképzeléseik 

megvalósitására. 

A kutatás célja tehát az agrármüszaki felsőoktatás 

képzési strukturájának vizsgálata, a hallgatók szakmai  

szocializációját, értelmiségi attitüdje kialakulását 

elösegitö spontán és intézményes nevelöhatások elemzése 

a szakoktatás, vezetőképzés és értelmiségnevelés optimá-

lis arányainak tervezhetösége céljából. 

A dolgozat arra is kisérletet tesz, hogy az értel-

miségnevelés lehetséges szintereit bemutassa, majd ja-

vaslatot tegyen ezen szintereének egy uj tantervi struk-

turába történő  integrálására.  

A posztgraduális átképzési és továbbképzési formák-

ban rejlő lehetőségek sincsenek még az értelmiségnevelés 

céljára kihasználva, és korrekcióra szorul még a leve-

lező tagozatos hallgatók tanterve is, mivel nem mindenben 

igazodik a hallgatói igényekhez /pl: idegennyelv tanulá- 

sának lehetősége. B.J./ 
3ti 

A hallgatók és volt hallgatók pályához való viszo-

nyulásának feltárása, valamint az agrármüszaki értelmiség 

érdekviszonyainak és életkörülményeinek bemutatására tel-

jeskörüen nem törekedtünk, de közlünk néhány érdekes adatot. 
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2. Hipotézisek  

a/ Az 1950-as müvelüdéspolitikai irányelvek dek-

larálták ugyan a tudás jelentűségét, s elismerték az 

értelmiség fokozódó szerepét a társadalomban, a terme-

lésben és a közéletben, de a tudomány- és értelmiség- 

politika valójában rosszul mülcödött,  de facto: tudo- 
35 

mány- és értelmiségellenes volt. A politikai /hatalmi/ 

bürokrácia legfeljebb csak az u.n. technokrata értelmi-

séget /u.m. reálértelmiséget, szakértelmiséget, termé-

szettudományi értelmiséget 3.J./ fogadta el, s ugy 

tűnt, hogy a hatvanas évaktion induló reformfolyamat kö-

vetkeztében elkezdudött a áazdaség és társadalom racio-

nalizálása, aminek következményeképpen rákényszerül, 

hogy legitimációs válságát a hatalomban részcsülük kö- 

rémek kiuzélesitésével oldja meg. 

b./ A folsöfoku agrármüszaki szakoktatás, vezeti-

képzés és értelmiségnevelés strukturájának tantervi a-

rányai jelentősen és egyértelmüen a szakoktatás irányá-

ba tolódnak, holott az utóbbi évtizedek rohamos tudomá-

nyos-technikai fejlődése alapján nyilvánvalóvá vált, hogy 

a technikai müvcltsér és a munkakultura már non fejleszt-

h.:t6 tovább az általános müveltség emelése, valaiaint a 

vezetőképzés korszerüsitése nélkül. A termel -' sscl szem-

bon támasztott mennyiségi és minőségi követelmények  

/mennyiség - minőség - piacgazdaság B.J./ a társadalom 

és a termelési mód fejlődésének velejárójaként az art és  
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techné összhangját feltételezi, tehát a közoktatásnak, 

különösképpen pedig az agrármüszaki felsőoktatási in- 

tézményaknek, fel kell kásziteni a hallgatókat nemcsak 

jövendő szakmájuk, hanem értelmiségi hivatásuk gyakorlá-

sára is. Ennek a felkészitési folyamatnak elsü és legfon-

tosabb feladata lenne a tantervi struktura felülvizsgála-

ta, s a szakoktatás - vezetőképzés - értelmiségnevelés 

optimális tantárgyi arányainak meghatározása es a felső-

oktatásban történő haladéktalan bevezetése, vagyis gya- 
G 

korlati alkalmazása. 

c/ FeltételezéJünk szerint nincs szoros összhang,  

- süt, izoláltsáL mutatkozik - a társadalom különböző 

területei, Hint pl. a icutatáe, az oktatás,  a termelés  

és a gazdaság között. Az elszigeteltség feloidsz t nagy-

ban elüsagitene a felsőoktatási intézmények ás a termelő 

vállalatok, ;gazdaságok közvjtlenebb horizontális c;yütt-

müködése, valamint annak lehetüségének megteremtése, hogy 

az oktatók, kutatók  ős hallgatók szorosabban együttmüköd-

hessenck egyrészt a tudományos kutató év fejlesztő munká-

ban, másrészt a felsőoktatási intézmények számára bizto- 
37 

sitandá önálló marketing; tcvékenysérjben.  

d/ Ha feltételezzük, hegy az agrármüszaki értelmiség 

szerepe a társadalmi-politikai-gazdasági átalakulás során 

tovább fokozódik, jövendő agrármüszaki értelmiségünk hár-

mas identitásának csak ugy tud maradéktalanul megfelelni, 
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il7 a T(.1:iaCkta'"z55i lnt!)zldr:,ly !: iS')J.n i, y7rctlzJlCkciÚt a  

oz„lokcic váltja fcl, Eo a hallootók rrindcn lohatösó-  

i.j ,;t r.u.ukannai< az intúzcrc:nyi és szakmai szocializáció  

r ;t vr:n az arltfcnü:uaki Ortranisc:ui atitüdjGk .^,pontán és   
33 

intízníny, 	 luton ~~;rtrrr ~ kiX„j1caztGaGhcz 
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II. A KUTATÁS MÓDSZEREI  

1. Deduktiv irodalomfeldolgozó módszer, doku-

mentumok elemzése:  

A kutatási feladat elvégzéséhez jelentős számu do-

kumentum, publikáció állt rendelkezésünkre, bár - aránya-

it tekintve - lényegesen több publikáció jelent meg az  

agrármüszaki felsőoktatás szakoktatási-szakemberképző  

funkciójával kapcsolatosan, mint az értelmiségnevelésről,  

ami vizsgálainkat nehezítette 39  

Problémát okozott a terminológiák esetleges követ-

kezetlen használata számos szerző részéről, hiszen csak a  

hetvenes évek végétől kezdett általánossá válni a "szakem-

berképzés" mellett az "értelmiségnevelés", mint már nem-

csak humán felsőoktatási területen alkalmazható terminus  

technikus. Kutatási tevékenységünket az alábbi dokumentum-,  

illetve publikáció csoportositás szerint végeztük:  

a/ A felsőoktatási pedagógiai irodalom, valamint a  

képzési struktura /tantervek/ tanulmányozása pontos átte-

kintést, egyben összehasonlitási lehetőséget is adott más  

szaktárcák értelmiségnevelő tevékenységéről, illetve a gö-

döllői gépészmérnök hallgatók, a mez6turi és nyiregyházi  
gépész üzemmérnök hallgatók értelmiségivé válásának folya-

matáról ~o  
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I)/ Az értel,lsFmcvclés általúnoa kérdéseivel  

£olalk.lzG szalcciklcck, publ.ik6ciúlc  tanulmányozása ta-  

nulsúüus volt :,zürlunicra, J ár czuk a tar,ulra:`.nyok ;;yak-  

ran n:'.:: ncví:.lrí:;i 't:;rül'Jtulcun irlyi: i[;v(.k.;nya(ret mutat-

tak .'.J / -,Ji. iC:J1.1'í,!inri iCU1:J12r''li5 uevelG:,. kUi:oWV,;l..Jdé;;i  

tcv':ic,ir7y"-'"i, 	

! 

vis.:llcoGc.!

)

»~cUltufa y  ,aunkakultura, £t:1. .i..). /, 

lJ (.... cy.l'íl it Jlrylir ~~ .;JE:n 	llrJLk..[ii.l.k J.., r.11.V1nIJ' ;jnovllles-  

naG.  

C/ 	intÉLlúJlyLic, 1l.:Vu11:.il ÚizatYUk C.uicuri;;nou-  

Llainak  'i ^nJ1óioi1yazí.::.,.. G -.?'li.la:lkrü ~.,..Ly ~ 1.. ~:n Jiznny!.':a'rta,  

hujy  	 C:;P.Ic a ;jull:ilcrt  

I1[/V.:11!LL1'J.iL 1~ 'i: CL!  L'w1C:ri -L:;r t  

Vü . . y,lni]b :.:i::'i ~JÚ11 ~ c ; iZ 1~ ;licicc1:.a  i.:1iCC:ny ~  L1ci1 niJVUJ C!.i tar-  

rU11l,Jzt;i:.J,.1 ría:..•1IS:• 71:.Ly  

.21330 IC 4 3`"!:JU11 3Z U:C:at(i;Ullk '421 ~ .:U:,.i ~ . ,. 	ű ~ 1',; ~ .^' ,7.a,  

:2 '!'Ci..).J.'7',- TJO 	 VJJ,I a tii37üslUi.11. i!:~ rL 	 iy0k  

lcGt'í:Jen iJ119..rjJ ;J c't nyEa: ° 17° 6LszC?.,11in, ,lint 71. 3  

U:i;CiC : 1li1L r~ i:  v ^. ;,y ú JZul:iCll' ,  i3  1c''ujaJb er.:,'7 ~ ^.nyainc'c  ,  	•  

tiZ a11<a7.1.7azű.::.. 

1;/ 	;.,..:punLi 	i^,lyÚiratuk  

J6:JI Ilí:k  /FL15U0.0; u Ll!. ~ .). ~ .• úly 	I ~ a.Ja [n 1 ~ 	~ 	~ a .. 1 	 J 	7 	1 	L. ulr 

, 	(11:'tiu-  

ra 	iJZL7_J 	1 iUrYU ';iiLily?. ,.1Z1L1Lriyelc, J.11...V.  J 

JZ3Ja1CJ-'•;Zat'l: L'.°i.:.;;.il:., !,c.1./ aiCtui:7.'i!.  in£Jti'Ji1Ci.. ~C~í 37.  

Cpcji:'U Li:í:ic ;Ctltat63i tCV:.kCrlyUOt,+iinkía, .... Ckyhr:a üCSze- 
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hasonlitási alapul szolgáltak az ország különböző régiói-

ban és a szaktárcán belüli vagy más szaktárcához tartozó 

felsőoktatási intézménynél folyó értelmiségnevelő tevé-

kenységet illetően.  

e/ A nevelési konferenciákról bőséges anyag áll ren-

delkezésre, melyek alapján jól nyomon követhetők azok a 

folyamatok, amelyek determinálták az aktuális, vagy ép-

pen divatos nevelési területek preferenciáját. Mig kez-

detben szinte kizárólag a szakmai orientáció volt megfi-

gyelhető, az intenziv termelési szakaszra  történő  áttérés-

sel szinte egyidöben a figyelem az általános müveltséq nö-

velése, a közmüvelödési kisközösségi formák fejlesztése, 

és még kimondatlanul, de általános tendenciaként - az 

értelmiségnevelés szükségessége irányába ható elképzelések, 

programok fogalmazódtak meg e nevelési konferenciákon ~3  
f/ A vizsgált és az azt megelőző korszak dokumentu-

mai nem voltak figyelmen kivül hagyhatók, hiszen a cent-

ralizált, tervutasitásos rendszer irányitási mechanizmusa 

nem kerülte el az egyetemeket, főiskolákat, igy az agrár-

müszaki felsőoktatást sem. A különböző, sokszor egymásnak 

ellentmondó, de mindent szinte a legapróbb részletekig 

beszabályozó miniszteri rendeletek, párt- és KISZ-doku-

mentumok, szakszervezeti állásfoglalások, stb. - hüen tük-

rözik az értelmiségnevelés lehetőségeit, és egyben predesz-

tinálják annak véletlenszerü eredményeit is. Ezek a doku- 
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mentumok - a több helyen pozitív kicsengósű értelmi-

sógi politikát deklarálva - valójában nem ösztönözték  

az értelmiségnevelést, mivol mind tartalmilag, mind 

módszerüket illetüen - csak formálisan támogatták ver-

balizmusukkal az értelmiséget. 



2. Nalc::69felt3r:  induktív ald(11rii<li :i I, ~ I,UL:C'....  

Az cnp:irikus vizc;,t`Ilatok el.vr.rjzGss.t n30:7nn :.., ,-  

tette, bogy  az Agrárfulsűoktatáai Intf.zlrényulc Cüz: ;vc-  

115dési Oizottcáca tagjaként ti.ibb alkal.o:nraal.  

Os  teai:fcloéatkcnt - részt vuh:ttcrl: az aL,r.j.rful:;:nkai;:-  

si intézmények kutatási tcve.~i:cnyséyébun. Ugyanakkor mun-

kaköri Icötelmaimb5l adódóan, hosszabb iriojc rnszt  

a Kulet-Hagyarornzáiri i(olingiuni tlunicaközG;;sr; ;, Lior r. ;lC,,i-  

oi tevéicunysógébun, amulyíielc agy rész, n koliúqiu.nban  

lakó hall!natúlc rtrtelnisOr,ivé válósának iolval.latl•t ,  s  

szocializációs folyaliato:cst, a kulturális nuvulést  

szabadidU hasznos altöltésének magszurvdzúsét, ,, ujacben  

a r:e:nnkratiz3lcidfisi folyamatokat, vslal.lint az autu:;nin  

ulmélcti és yyakorlati kérdrlskí;rét vizsü5lja tuCun,.nyo:,  

iyénycss4ggcl, a gA3 felügyelete és irdnyitr;sa aullctt,  

külső tudományos munkatársak bcvonusával. korL , bSi kuta-

tásaim íranydt publikuciús cinl-jogyzékcm tartalmazza.  

Az utóbbi évek romló pénzügyi lehetős( c i kihatot-

tak empirikus kutatásainkra is, mivol a felmorulu ic,11tsé-

gok elűteraaltÓue központi keretbúi csak jüan knr11ttLott  

mértékbon volt lahutsébcs /pcstakültsép, nyomdai  kirit5:-

Ecic, stb./ Sajnos meg kellett ű1ájednünic sLükubb ki.r,i  

vizsj ilotok elvű9zésúvol. Igy kUzvetl_;n kutatási i.'iv-  

!cenysérüink, ami tUbbsziiri rnérési lebetrsrcget tett 5zúksé- 

X 	2. 	,.i;;ll cl!tlr]t  
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gessé, elsősorban saját intézményünk  hallgatóira és 

volt hallgatóira irányult, mig a mezűturi üzemmérnök 

hallgatókról a Kalet-Flagyarorszégi Kollégiumi Píunkalcö- 

züssécben Icészitett empirikus felméréseink alapján  sze-

rezhettünk adatokat. Ugyanigy c Gödöllüi Agrártudomá-

nyi E;,yctem Gépészmérnöki Kar nallgatúiról az AI<3 

megbizésából  végzett kutatási tevékenységünk révén  kap-

tunk c•rtékelhetű empiriClcat. Kutatási 	eredményeink 

kontrolljaként nr.h.ény alkalommal a KSH és a i4r_i1 Szak- 

oktatási és Kutatási Fúosztály, valamint az AIKr3 kuta-

tóinak vizsgálati crcdraényeit is hatékonyan felhasriál- 

tu1c, a ninél e: -J zatciaho riísz- Cs összeredmények prazan- 

tálnatüsága  

a/ Interjulcat  kúszitettünlc olctatcik!ca1_, mostani és 

v'rzott hallgatókkal, gaZdaSri;;VaZet'lkkal, a nazna:;á ^i, 

politikai, kulturális es mUVé.;,zetl Clot t:bJ 1SILiI'`6 é5 

kevésbé ismert, ue mernyilaticozásával a közvélemény ál-

láspontját tükrLzi szum!lyiséycvei. Ezak a vélemények 

valamilyen múdon kapcsolúdnalc az agrármüszalci fals3olcta- 

tés értelmiségnevclú ■Lcvélcenységéhaz, a szakoktatáshoz, 

a v,;zattilc5pzésnaz, vaLy ahalijatólc municalculturó j6hoz. 

Az interjulc magnó- c;s/vaoy viúoolcazattí!ra türtán;; rünzi- 

tésGt a kollégiumi Studiú és az intézményi glctatóstech- 

nikai Küzpont szivesen vállalta. A Ic;;zel 6n int^rju tel-

jes bemutatására a dolgozat nem vállalkozat, ezért 
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- elsősorban hipotéziseink alátámasztására - csak 

részleteket tudunk bemutatni. A közmüvelődési isme-

retek c. speciálkollégium résztvevőivel készitett 

interjuk és házi dolgozatok külön is kiemelést ér-

demelnek. 

b/ A kérdőives adatfelvétel módszerét három po-

pulációval, az 1979, 1903 és 1906-ban diplomázott 

gépész üzemmérnök hallgatókkal végeztük el. A főis-

kolai felvételt nyert hallgatókról minden tanév kez-

detekor készítettünk kérdőives felmérést. Érdekes 

identitásváltozást tükröznek a II. ós III. év elején 

felvett adatok, sajnos gyakran éppen az értelmiségne-

velés ellen ható tendenciákkal. 

c/ A tudásszintmérő lapok feldolgozása után reá-

lis képet kaphattunk a közmüvelődési ismeretek spec. 

koll. hallgatóiról, kontrollcsoportként a kollégisták-

nak egy viszonylag passzív, kulturális tevékenységi kö-

rökben is csak alig egzisztáló populációját választot-

tuk. 

d/ Több éven át folyamatosan vezetett megfigyelé-

si jegyzőkönyvek, valamint az oktatók, dolgozók, tár-

sadalmi-politikai szervezetek tagjai körében, üléseken, 

tanácskozásokon szerzett személyes tapasztalataink nagy- 

ban segitettek annak objektiv megítélésében, hogy mennyi-

ben tölti be funkcióját az agrármüszaki felsőoktatás, és 
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melyek a legfőbb gátjai vagy katalizátorai az egyes pe-

dagógiai eszmeáramlatoknak, s hová tolódik az oktató-ne-

velő tevékenység sulypontja a szűnni nem akaró technokra-

ta szemlélet nyomása alatt. Igy utólag tanulmányozván az 

egykori jegyzőkönyveket, jól nyomon  követhető  a megnyi-

latkozó személyek attitüd-váltása, nem csupán a szorosan 

vett oktató-nevelő tevékenységgel kapcsolatosan. 

e/ A harmincnál több esettanulmány, melyeket cél-

zott beszélgetés formájában 1983-86 között készitettünk 

hallgatók bevonásával, összevetve az oktatók hallgatói  

véleményezéséről készült felmérési adatokkal, olyan ered-

ményeket hozott,  amelyeket  alkalmasnak találtunk arra, 

hogy a dolgozat tényanyagai között szerepeljenek. 

f/ A témához kapcsolódó saját kutatási ererdményeink  

során feltétlenül említésre és közlésre méltónak talál-

tuk azokat a kutatási eredményeket, melyek  birtokába 

publikációs tevékenységünk és a különböző előadásokra, 

ankétokra történő felkészülésünk szakaszában jutottunk. 

Igy a kollégium tanitási-tanulási folyamatot segitó ha-

tásmechanizmusa mellett vizsgáltuk a közmüvelődési tevé-

kenység helyi, regionális és tárcaszintü feltételeit. 

Hazsnos információkat szolgáltatott az a személyiségvizs-

gálat, amely az AKN-re és AKT-re készülő hallgatók szemé-

lyiségfejlődését reprezentálta, nemcsak a kognitiv szfé-

rát, hanem az emocionális és affektiv viszonyolásolcat 
4h 

illetően is. 
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g/ Végül reményekre jogosit az a személyes szak-

mai Icompetenciénk /identifikáció, pályafejlődés, stb. 

B.J./, amelyet az olmult 11 év során a kollégiumi ne-

velésben, a közmüvelődési tevékenységben, a müvészeti 

nevelés intézeten belüli irányitásában, az agrár-müsza-

ki értelmiségnevelés helyi és tárcaszintű lehetőségei-

nek egyre javuló kihasználásában eredményként felmutat-

hatunk. 
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III. AZ  ÉRTELMISÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI  

1. A kultura funkcióváltása  

Ugy tűnik, napjainkban módosul az anyagi és a 

szellemi termelés évezredeken át alapjában stabil vi-

szonya: a kultura, s benne a tömegek kulturális szin-

vonala az anyagi termelés követőjéből mindinkább an-

nak huzóerejévé, fejlődésének feltételévé válik. 

A tudományos-technikai forradalom mér eddig is 

több ponton módosította a kultura tradicionális funk-

ciófát. Mind több tudományág vélik közvetlen termelö-

erövé, s a modern termelőerőkhöz igazodó termelés- és 

társadalomirányitás más tudományok részvételét, fejlő-

dését követeli. 

Nemcsak a tudomány, a k utatás felértékelődéséről, 

s ennek megfelelöen anyagi-emberi felvevőképességének 

bővüléséről van szó. A kultura sokkal tágabb technika  

kezelése, a műszaki fejlődés felgyorsulása, az erkölcsi  

kopás lerövidülése egyaránt megköveteli a dolgozók na-

gyobb általános és szakmai ismereteit, a  technika lé-

péstartás, a szubjektiv alkalmasság fokozását, a maga-

sabb foku tanulási képességet. s  

A modern technika és technológia, miközben jelen-

tősen csökkenti az ember fizikai erökifejtósét, - hi-

szen az extenziv szakaszról történő átmenet korszaká- 
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ban ennek lehetünk tanul, - korábban ismeretlen mér-

tékű szellemi, idegi, pszichés megterhelésnek teszi 

ki őt. Ennek ellensulyozósára, kivédésére ugyancsak a 

kultura révén kell, lehet megoldást találni. 

A tudományos-technikai forradalmat kifejlesztő 

élenjáró tókés országok is még csak aggasztó tünetek  

regisztrálésándl tartanak. A probléma ismeretében, i-

gazi megoldások helyett inkább csak többé-kevésbé 

Ösztönös lázadás, tiltakozás, az ipari civilizációból 

való kivonulás, vagy a kézműves technika idealizálásá-

nak tanul vagyunk.  

A tudományos-technikai forradalom, és annak e 

kultura funkciávóltésát  eredményező hatása a termelő-

erők szükségszerűségéből következő objektiv tendencia. 

Nem tekinthetünk el tőle, ha a világszínvonalhoz való 

felzárkőzést tüzzúk Ici célul, hiszen ma ez a vilégszin-

vonal. Elóbb-utóbb minden feladatéval szembe kell nézni, 

s ezt mér csak ezdrt is a legtágabb értelemben kulturá-

lis feladatként kell felfogni, mert nemcsak ez élenjáró 

termelőerői' fejlődését dinamizáló tudományos feltétele-

ket kell megteremtenunk. A mai kutatásnak kell válaszol-

nia arra is, ami eddig ismereteink szerint nem oldódik 

meg a tudományos-technikai forradalom tőkés viszonyai 

közti fejlődésben: a mai-holnapi ipari-technikai-tudo-

mányos civilizáció és ez emberi lehetőségek közötti vi-

szony harmonizálása hogyan oldódik meg. 
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Hol állunk ma az embernek nem mint termelőerő-

nek, hanem mint közösségteremtő, közösségi együttmü-

ködésre képes lénynek a kimüvelése utján? Társadalmi 

helyzetünk jelenlegi gyakorlatában az emberektől tár-

sadalmilag elvárt ismeretek foka és tartalma még alap-

vetően egybeesik a társadalmi munkamegosztásban elfog-

lalt helyükkel. Gazdasági fejlettségünk szintje, jelle-

ge, strukturája epdig olyan, hogy a dolgozók nagy több-

ségétől alacsony, kisebb hányadától magasabb, de vala-

mennyitól egyoldaluan szakmai ismereteket vár el, nem 

a szó igazi értelmében vett műveltséget! 

Ezt az igényt szolgálja ki  jól-rosszul egész ok-

tatási rendszerünk: a kötelező oktatás aránylag rövid  

időtartama, középfokon a szakmai képzés preferálása,  a 

felsőoktatásban részesülők világviszonylatban alacsony  

hazai aránya és a felsőfoku képzés szakmacentrikus  

strukturája. Mindez a magasabb és teljesebb müveládési 

igény és lehetőség össztársadalmi kibontakozásával el-

lentétes irányban hat. Ez fejeződik ki az elmult évti-

zedben indult közmüvelődési program vérszegény eredmé-

nyeiben; hiszen ez az egyetlen törekvés nem ushat siker-

rel árral szemben. 

A folyamat uj pályára történő terelődésének elsó 

feltétele lenne, hogy a tudás, a müveltség, minden meg-

alapozott ismeret visszanyerje - magasabb szinten - azt 
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a társadalmi becsületét, amely megvolt - igaz, a tőke-

viszony determinálta klasszikus professzionális formá-

ban - a kapitalista Magyarország, s roppant dinamiz-

mussal demokratizálódott a szocialista kulturforradal-

munk idején, különösen annak kezdeti szakaszában.  

A tudás devalválódása azonban az utolsó évtizedekben  

mind aggasztóbb tendencia társadalmunkban. 

Ennek okai elsősorban gazdasági-társadalmi ösztön-

zési rendszerünkben, étékrendünkben rejlenek. A tudás  

rehabilitálásához is - szüken vett - kulturpolitikán  

,kivüli szféra szemléletváltására lenne szükség.  

A korszerű műveltség megszerzésének egyik elemi  

feltétele, hogy mindenki, akiben él az igény, megismer-

hesse saját érdeklődési körében a mindenkori viláeszin-

tet, az élenjáró eredményeket, tendenciákat. Ehhez az  

igényszinthez kell hozzáigazitani a müvelődéspolitika  

által biztositott lehetőségeket.  

A megvalósitáshoz szükséges tárgyi, intézményi és  

személyi feltételek megteremtése még optimális gazda-

sági feltételek közepette is meglehetősen bonyolult  

feladat lenne, ezen igény szemszögéből is érdemes len-

ne ujragondolni az öntevékeny - önkéntes, klubszerű , 

közösségformáló - kulturális mozgalmak ujraélesztésével

•  kapcsolatos teendőket. ~b  
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Kétségtelen, hogy közvetlen termelési érdekeink, 

pillanatnyi erőforrásaink objektive ellene hatnak a-

zoknak a fejlesztési követelményeknek, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy felsőoktatás-kulturánk, elébe menve 

gazdaságunk és társadalmunk mai közvetlen szükségle-

teinek - érdemben dinamizálhassa  azok fejlődését. 

Az eddigi ut folytatósa viszont azzal a veszéllyel 

jár, hagy lemaradásunk még inkább felgyorsul, még in-

kább periferízálódunk a nemzetközi élvonalhoz képest. 

Elemi érdekünk tehát, - nemcsak gazdaságunk stabilizá-

lása, hatékonyabbá tétele, hanem - elsősorban hosszu 

távon: a megreformált gazdaság bővülő  anyagi-szellemi 

erőforrásaira alapozva,  mielőbb  megnövekedett priori-

tást adni a kulturónak,  hogy betölthesse előrevivő 

uj funkcióját 
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2. Reformfolyamat és a felsőoktatás kölcsönhatása  

Az utóbbi években az oktatás és ezen belül a felső-

oktatás kérdéseiről világszerte nagy viták folynak. Az 

elsajátitandó ismeretanyag mennyisége rendkivül gyorsan 

és szinte hihetetlen mértékben növekszik, a képzésre for-

ditható időt ugyanakkor nem célszerü mértéktelenül nö-

velni. 

Az ismeretanyaq megujulásának ciklusa, amely koráb-

ban emberöltőkkel volt mérhető, ma már - legalábbis e-

gyes területeken - mindössze lo-15 esztendő, vagy még 

ennél is rövidebb. Korunkban az élenjáró technikai viv-

mányok néhány év alatt elvesztik vezető szerepüket. 

Egyre rövidül az az idő, amely a müszaki találmányok 

megszületésétől gyakorlati alkalmazásuk bevezetéséig elte-

lik. Mig például a fényképezés gyakorlati alkalmazására 

csak feltalálása után több mint loo évvel került sor, ad-

dig a televizió és a radar beveztéséhez már csak 14 évre, 

a tranzisztornál 5 évre, a nyomtatott. áramkör alkalmazásá-

rság bevezetéséhez mindössze 3 évre volt szükség. 

Mivel a feslődés üteme - s ezt fenti példák jól rep-

rezentálják - a müszaki és természettudományok terén a 

leggyorsabb, az oktatási rendszerek és módszerek aránylag 

lassubb fejlődése következtében kialakult ellentmondások 

talán a müszaki felééoktatásban jelentkeznek legélesebben. 
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Az a rohamos technikai fejlődés például, amelynek 

tanui vagyunk, olyan müszaki szakembereket, mérnököket 

kivés, akik képesek az állandóan változó igényeket mesz-

szemenően kielégiteni. A Szakemberekkel szembeni uj el-

várások világszerte, igy hazánkban is napirendre tüzték 

az oktatás helyzetének felülvizsgálatát, a képzés-neve-

lés tartalmi és módszertani korszerüsitésének meggyorsi-

tását. 

A tudományos-technikai haladás, a társadalmi és 

gazdasági fejlődés növekvő követelményei olyan értelmi-

ségi szakemberek kibocséjtésát igénylik a felsőoktatási 

intézményektől, akik a kor követelményeinek megfelelő 

szakmai ismeretek mellett hivatásuk teljesitéséhez, a 

társadalmi, közéleti feladatok vállalásához, a munka-

kollektivák vezetéséhez Bs nem utolsó sorban saját to-

vábbi szakmai, tudományos és kulturális fejlődésükhöz  

szükséges ismeretekkel, képességekkel, jellemvonásokkal 

is rendelkeznek. 

A mezőgazdaságban dolgozó szakemberekkel szemben 

támasztott igény az elmult években nemcsak megnőtt, ha-

nem - fő összetevőit tekintve - meg is változott, és a 

specializáció, valamint a koncentráció elve alapján, a 

tudományos prognózisok ismeretében alapjaiban előre lát-

ható ennek az igénynek további alakulása az elkövetkező 

évtizedekben 5
O  



5o 

Olyan agrárműszaki szakembereket kell képozni, 

akik képeseit megoldani a jelenlegi feladatokat,  de 

egyben alkalmasak az évtizedek mulya jelentkező u1 

munkakörök  betöltésére. Ezért a megfelelő szakmai  

és vezetői tudásszint  elérése mellett egyre inkább 

előtérbe kerül - és egyre inkább a képzési célnak f6 

részévév válik - azoknak a  képességeknek, készségek- 

nek, annak a magatartásnak  kialakitása, kibontakozta-

tása, melynek alapján a jövőben jelentkező munkakörök 

ellátására alkalmassá válnak a hallgatóit, illetve 

melynek alapján maguk a hallgatók segitik elő az uj 

igények kibontakozását is. 
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3. A korszerü müveltsáh, mint a tudományos  

technikai haladás feltétele  

A Magyar Tudományos Akadémia 1976-os állásfog-

lalása a távlati müveltséy tartalmára vonatkozólag 

olyan elemeket emel ki, amelyek a kulturát egy&ágbon 

fogják fel ós a komplexitást követelik mard. Ez a kon-

cepciö azt várja el, hugy a XXI. század elején élő 

ember ismerje a természeti ás társadalmi valósápot,  

sajátitsa el a logikus gondolkodás alapelveit, értse 

meg a fejlődés történetét, előzményeit, az összefüg-

géseket a természeti, technikai és társadalmi folya-

matok között, és igy tájékozódjék a termelés és a 

mindennapi élet viszonyai között, illetve mindezeket 

tekintetbe véve alakitson ki magának tudományos világ-

képet.  

Szükségesnek tartja az állásfoglalás, hogy ismerje 

az ember önmaga helyét ás szerepét a természeti ás tár-

sadalmi valóságban, rendelkezzék megfelelő kommunikációs  

képességgel, idegennyelt'-ismerettel, a matematikai gon-

dolkodás és logikai problémamegoldás képességével. 

Ugyancsak elvárásként fogalmazódik meg, hogy legye-

nek ismeretei a világ tudományos megismerésének módsze-

reire, ás tudja is ezeket alkalmazni. 

Az állásfoglalás végül azt kivánja, hogy az ember 

tudatosan vállaljon szerepet a valóság átalakitásában  

munkájával, közéleti-társadalmi aktivitásával, az embe-

ri kapcsolatok alakitásával, amelyeket a humanista er-

kölcs normáira építsen. 
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Ezek alapján határozta meg a koncepció azt a hét 

blokkot is, amelyet a korszerű mövelteiég kialakítósa 

szempontjából az oktatásban alkalmazni kíván: nyelvi 

kommunikáción, a matematikai. a természettudományos -

a történeti-társadalmi és politikai., az esztétikai. a 

szomatikus és a technikai neveltisi  tömböt. 

Azok a reformtörekvések, amelyeknek a kibontakozá•-

sót az 1930-as évek végétől  vírhatjuk, ezeket a gondola-

tokat akarják megvalósítani. Gyakorlatilag az  azt jelen-

ti, hogy az ugynevezett általánosan képző-nevelő iskola  

tipusa alakul k3, amely megfelelő összhanuot tud terem-

teni az általános müveltséci további gyarapítása ás az 

alapvető szakoktatás között. 	. 

Ennek az elvnek az árvényesítése nem jelenti azt, 

hogy magát a szaktudást háttérbe kellene szorítani, ép-

pen ellenkezőleg, állandóan fejleszteni és korszerüsiteni 

• kell. 

Ez a hazai akadémiai állásfoglalás válasz arra az 

cgyoldeluságra, amely nálunk is nem kis mértékben éppen 

a tudományos-technikai holadds oktatási követelményeinek 

félreértett felfogásán alapszik, amely a korai opecializá-

c:ót szorgalmazta, ás háttérbe szorította az általános mű- 

veltséget. St  

Ebben a torzulásban szerepet játszott az a tény, hogy 

a tudományos-technikai haladás valóban specializált szak- 
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mai müveltségct kiván meg. A torzulás azért következett 

be, mert a haladást lényegében véve .lassunak képzelték, 

és a szakmai müveltséget statikusnak. Kiderült azonban, 

hogyha valaki nem rendelkezik kellő általános müveltség-

eel, képtelen lépést tartani a tudományos-technikai ha-

ladás által megkövetelt szakmai. igényekkel. Az általános 

műveltség nemcsak az ismereti alapjait teremti meg ennek 

a rugalmas átállásnak, hanem a gondolkodási képességet  

fejlesztve, olyan eszközök és módszerek megtanulását te-

szi lehetcvé, amelyek a továbbképzés szempontjából elen- 

geúhctetlenek S2  

Közismert, hogy Magyarországon az elkövetkező év-

tizedekben nem lehet számitani a.munkaerb lényeges szám-- 

szerű növekedésére, viszont tekintetbe kell venni a ter-

mékstruktura változását, a nagyobb ütemü gépesitést és 

automatizálást és ezzel együtt a munkaerő átcsoportosi-  

tósát és átképzését.  Mindez  azt is jelenti, hogy a kép-

zés, étképzés problémája nem csupán az oktatási rendszer 

felülvizsgálatát kívánja meg, hanem az oktatás Ás a pet,-

dasági élet közötti szoros kapcsolatokat is.  

A tudományos-technikai haladás egyik döntő feltétele 

a .felsőoktatás fejlesztése, hiszen ott képzik Ici nemcsak 

a szakembererket, hanem az oktatókat Ós a tudományos ku-

tatókat is, akik a tudom á nyos eredmények étadóséban és 

továbbfejlesztésében játszanak szerepet. Az eddigi kor- 
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szerüsitési kisárlotok is azt bizonyították, hogy a re-

formok nem tudnak előre ; törni, ha az olttatók nincsenek 

ezekre felkészülve, ha nem teszik magukévá a célkitüzése-

ket és nem sajátitják el a szükséges ismereteket és mód-

szereket. 

Az eddig uralkodó tendenciával szemben - "az  oktatás-

sa l  maximális szakositást nyujtani", - a tudományos-tech-

nikai forradalom a "maximális alkalmazkodni tudás  biztosi-

tósát" követeli. 

4 maga valóban egyetemes tartalmában felfogott okta-

tás objektive módot ad az embernek arra, hagy megértse a 

társadalmi élettevékenységben elfoglalt helyét, s lehet8-

•vé teszi számára egyénisége kibontakoztatását. 

Ugyanakkor  ezen az alapon sikerült meghaladni annak 

a régi oktatási rendszernek a korlátozottságát, amelynek  

rendeltetése az volt, hogy az embert csupán egy szükebb  

szakmai,  lényegileg eszicözjellegü termelési funkció  tel--

jesitésére készítse fel. 

Az általános műveltség tehát nemcsak arra jó, hogy a 

munkában való átállást, a munkával kapcsolatos uj követel-

mények teljesítését segítse, hanem mindenekelőtt arra, hogy 

hozzájáruljon a személyiség formáláséhoz,  a sokoldalu amber 

tulajdonságainak Isibontakoztatásához, az ember és a társa-

dalom közötti viszony alakitásához. 

Ha a kulturát ugy fogjuk fel, hogy az egy bizonyos 

értékrend  alapján alakitja azt a tudást,  magatartást  és 

életmódot, amely az egyes ember sajátja, akkor nyilvánvaló, 
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hogy korersni kell a tudoményos-technikai haladás ős 

ezen értékrendszer közötti kapcsolatokat is. 53  

Az ismeretek csak nehezen és fokozatosan válnak 

az  egyéni választást is meghatározó tényezőkké. A min-

dennapi életben ma még együtt élnek tudományos nézetek 

és különböző hiedelmek, amelyek régebbi eszmerendsze-

rekhez kapcsolódnak, s utóbbiakat a tudományos-techni- 

kai haladás ujszerüségo sem tudta felszámolni. Ugyanak-

kor a mindennapi életben alkalmazott technikai eszközök-

nek lehetnének az eddiginél jelentősebb tudati következ-

ményei. Ezért törekedni kell arra, hogy ne csak a tudo-

mányban, az irodalomban és a művészetekben jelentkező 

korszerü jelenségeket építsük be a társadalmi tudatba, 

hanem azoknak a technikai ujdonságoknak tudati vonatko-

zásait is, amelyek a mindennapi életben tünnek fel. Ezek 

befolyásolhatják az emberek együttélését és gondolkodását, 

különösen olyan rétegekben, amelyekben az automatizmusnak,  

a kritikátlan divat- és modellkövetésnek nagy jelentősége 

van. 54  

Ezen összefüggések júl érzékeltetik a művelődéspoli-

tika, az értelmiségnevelés és a tudományos-technikai ha-

ladás viszonyát. A közoktatási és közművelődési határoza-

tok bizonyos mértékig figyelembe vették a tudományos-

technikai haladással kapcsolatos általános kérdéseket,de 

hátra van még az úi iskolarendszer kialakitása.kapcsán a 

korszerű oktatás és nevelés elvének  érvényesítése valameny-

nyi iskolatípusban, különös tekintettel az agrármüszaki  

felsőoktatási intézményekben, amelyekre a szakemberképzés 
55 

mellett most mér az értolmisógnevelés feladata is hárul. 
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4. Az agármúszaki felsőoktatás értelmisépnevelő  

funkcióját befolyásoló tényezők  

Az agrárműszaki felsőoktatás, mint a hazai felsőok-

tatás - tágabb értelemben a közoktatás - része, igyeke-

zett megfelelni mindenkor a vele szemben támasztott igé-

nyeknek. Igen tanulságos lenne nyomon követni ezen elvá-

rások változását, átalakulását, fejlődését. A társadalmi, 

gazdasági és tudományos élet kihívásait, mint a felsőok-

tatás fejlődésének indukátorait dolgozatunkban nem áll 

módunkban részletesen kutatni és elemezni, mivel erre 

sem a téma, sem pedig a terjedelmi korlátok nem adnak le-

hetőséget. Mégis úgy érezzük, hogy nem tekinthetünk el az 

agrárműszaki felsőoktatás értelmiségnevelő funkcióját meg-

határozó objektív és szubjektív tényezők bemutatásától. 

Amikor hazánkban is e.ihuzódó problémaként jelentke-

zett az extenzív termelési módról az intenzívre történő 

áttérés, javaslatok és határozatok születtek az átállás 

meggyorsítása és minél zökkenőmentesebb megvalósítása ér-

dekében. Ennek szellemében látott napvilágot az MSZMP KB 

1901. II. 31-i határozata, mely a távlati fejlesztés irá-

nyaként meghatározta ugyan a társadalmi szükségletekhez  

való rugalmasabb alkalmazkodást a felsőoktatás funkcióját 

illetően, de összességében a szakoktatás korszerűsítésé-

vel, a kutatás és a gyakorlat egymáshoz való közelítésé-

vel, diplomamegújítási lehetőségek megteremtésével fog- 
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lalkozott A határozat sem a vezetőképzés fejlesztését, 

sem pedig az értelmiségnevelési funkció fontosságát nem 

említi. 

A Minisztertanács 2015/1901 /VI 19./ Mt. számu ha-

tározatából az agrárfelsűoktatásra vonatkozó  feladatokat  

a MÉM Intézkedési Terv tartalmazza A Miniszteri Értekez-

let  ugyancsak  foglalkozott az agrárfelsűoktatás távlati  

fejlesztéspolitikájának és képzési céljának koncepciójá-

val 1902. III. 23--án. Az előterjesztés külön kiemeli a 

különféle szakértői csoportok segítő közremüködését az 

oktatás távlati fejlesztésére vonatkozóan. /P1.: ősszok-

tatói értekezlet, a MTESZ KOS és a MTA Agrártudományok 

Osztálya részletes elemzésével és tartalmas javaslatai-

val nyújtott segítségét említi./ A szóban és írásban elő-

terjesztett vélemények azonban nem tartalmaznak utalást 

sem a vezetőképzésre, sem pedig az értelmiségnevelésre. 

A 80-as évek elejére létrejött agrárfelsöoktatási  

intézményhálózatot -- az egész magyar felsőoktatás szerve-

zetével megegyezően - elsősorban hagyományok, másfelől 

objektív és részben szubjektív fejlesztési igények alakí-

tották ki  A felsőfokú agrárszakemberek /okleveles- és 

üzemmérnökük/ fellcészitése 3 általános agrár- és 3 szak-

irányú egyetem 10 egyetemi és 6 főiskolai karán, továbbá 

3 önálló főiskolán, összesen 16 helyen folyt. Az oktatás = 
ban erősen érvényesült a'szakosodás, mely szerint 29 szak-

irányban lehetett továbbtanulni és diplomát szeretni. 

X 3. sz. melléklet 
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Az Állami Tervbizottság határozata alapján az ag-

rárfelsőoktatásban felvételt nyert hallgatók száma a 

70-es évek végétől a 80-as évek elejéig az alábbiak 

szerint alakult: 

1975/76-os tanévben 2105 fő 

1976/77-es tanévben 1880 fő 

1977/78-as tanévben 1705 fő 

1978/79-es tanévben 1705 fő 

1979/80-as tanévben 1705 fó 

1980/81-es tanévben 1705 fő 

1981/82-es tanévben 1705 fő 

1982/83-as tanévben 1645 fő 

X 
1983/84-es tanévben 1600 fő 

Szembetőnő az 1976-tól 1978-ig terjedő időszak je-

lentős hallgatói létszámcsökkenése, ami azzal magyaráz-

ható; hogy a MI`_M 3 főiskolát és 4 szakot megszüntetett, 

ezzel együtt az oktatási intézmények objektumait más kö-

zép-, illetve felsőfoku oktatási intézmények részére ad-

ta át a hallgatói létszámmal arányos oktatói és dolgozói 

létszámmal együtt. 

A beiskolázási létszámhoz hasonlóan alakult a vég-

zettek létszáma is. Például 1982-ben 835 okleveles mérnö-

ki és 870 üzemmérnöki diplomát adtak  ki  az agrárfelsöokta-

tás nappali tagozatán. A Munkaügyi és Szociálpolitikai Fő-

osztály felmérése szerint ez a kibocsátási létszám 1990- 

X Forrás: 38.560/3/1982. sz. MÉM Elöterjesztés a Minisz- 

teri Értekezlet részére 
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től csak részben pótolja majd a nyugdíjbamenőket  az ak-

kori mérnök-üzemmérnök arány esetén. 

A MÉM Szakoktatási és Kutatási Főosztálya fontos  

fejlesztési feladatnak  itélte az agrárszakemberek felké-

szítésében, hogy - párhuzamosan a gazdasági változások-

kal -- az oktatásnak is meg kell újulnia,  mivel erre nem-

csak hazai, hanem nemzetközi méretű igény is jelentkezik. 

A reformok - a Főosztály által ellentmondásosnak itélt 

törekvéseik ellenére - megegyeztek abban, hogy a  jövő  

termelése  az alapképzésben a mainál konvertálhatóbb tudá-

sú és általánosab szakmai műveltségű  szakembereket igé-

nyel, mivel ez teszi lehetővé a munkaköri igényekhez job-

ban illeszkedő specializációt. 

Empirikus vizsgálati eredményeink alapján ellentmon- 

dóst látunk a MÉM Szakolttatási és Kutatási Főosztály 1902-

es Távlati Fejlesztési Programja  és az 1979--ben 1903-ban 

és 1986-ban gépész üzemmérnök diplomát szerzett agrár-

müszaki értelmiségiek véleménye  között. A korai speciali-

zációt  semmi nem indokolta, és ma sem indokolja. A gya-

korló üzemmérnökök véleménye az agrárműszaki egyetemi/fő-

iskolai tantárgyi strukturáról az, hogy a hallgatóknak 

szilárd általános műveltséggel  kell rendelkezniök, melyre 

szabadon építhetők az u.n. alapozó tárgyak.  A kellő ter-

mészettudományos ismerettel  már rendelkező I.-II. évfolya-

mos hallgatók könnyebben birkóznak meg a szaktárgyakkal.  
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Speciális ismeretek elsajátítására legalkalmasabbak a 

munkahelyek, hiszen a munkahelyi beilleszkedés egyik 

része a szakmai szocializáció.  

A Főosztály prognosztizálása szerint az ezredfor-

dulóra várható aigrárjellegú végzettséget igénylő munka-

területek minőségi és mennyiségi változását - a társa-

dalmi, gazdasági folyamatok komplex rendszerén belül - 

néhány körülmény már akkor is vélhetően meghatározta. 

Ezek közül említést érdemel a tudományos-technikai foj-

lbdés, a folyamatos innováció szükségessége, a termelés  

vertikális és horizontális kiterjedésének növekedése, 

valamint a koncentráció és dekoncentr ció növekedése. 

Meghatározó jelentbségónek tűnt a nyolcvanas évek 

Tején még az agrárgazdaságban a tevékenysávi kör sokré-

túséné %k további szélesedése, a termelés volumenének 

várható növekedése, a mezőgazdaságnak a népgazdaságon 

belüli sulya, szerepe, csakúgy, mint a munkamegosztás  

további differenciálódása. A további fejlődést  nagyban 

meghatározhatja az agrárterületeken múködb vállalatok jö- 

vbképe. 

A szakemberellátottság. a képzési vertikum tcrvezé 

sénél már akkor figyelembe vették az uj alapokra helye-

zett technikusképzési rendszert,  amelytől  azt remélték, 

hogy nagyszámú jólképzott középszintű vezető kibocsátó- 

eredményezheti. Az uj rendszerben képzett technikusok 
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munkába állásával felülvizsgálatra szorult egyes üzemmér-

nöki képesítésű szakemberelt képzési aránya, illetve ese-

tenként a képzés létjoclosultsápa  is. Az agrárfels6okta-

tási hálózat ugyanis a felsőfokú technikumok megszűnése 

után üzemmérnöki és mérnöki végzettségű diplomásokat ké-

szített fel. 

Félreértések és nehézségek forrása volt az üzemmérnö-

ki és mérnöki szint követelményeinek és egymásraépülésénelc  

még ma sem teljesen egzakt körülhatárolása. ezzel szoro-

san összefüggött az üzemi munkakörök pontosabb meghatáro-

zása is. Az ágazatnak a következő század elejéig prognosz-

tizált diplomás szakemberszükséglete várhatóan meghaladja 

majd a 3o ezer főt. X  

Mivel az agrárműszaki felsőoktatással szemben támasz-

tott követelmények racionalizálására, az agrártermelés ol-

daláról közelítve az értelmiségnevelési funkcióhoz, nem 

kaptunk világosan és tudományos alapossággal körvonalaz-

ható ismérveket, megvizsgáltuk, hogy  korunk tudományos-

technikai fejlődése milyen uj funkciók betöltését és m a -

ködtetését várja el az agrárműszaki felsőoktatástól. 

Századunkat talán legjobban jellemzi - a maga pozi-

tív és anyagi oldaláról tekintve - a technológia fejlődése,  

tökéletesedése. A technológia véleményünk szerint az a tu-

dás és képesség, hogy a korábban elvi jelentőségű, vagy 

X 1. és 2. sz. grafikon 
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kisebb méretekben, példányszámokban előállítható ter- 

mékeket óriási tömegben és - egyenletes minőségben állit-

hatják elő. Ez a fő jellemzője több iparágnak, például 

az autóiparnak, műanyagiparnak, az elektrónikus iparnak, 

a gyógyszergyártásnak, a repülőgép gyártásnak, és szé-

lesebb értelemben véve az élelmiszeriparnak, élelmiszer-

termelésnek is. 

Ha azt próbáljuk megragadni, mit jelent ez a tech-

nológiai tudás, könnyen bizonyítható: ez képességet je-

lent arra, hogy tized-, század-, sőt ezredmikronok pon-

tosságával lehessen hatalmas szám -  ás méretbeli tömegek-

kel dolgozni; tized- és századfokos hőmérsékleti pontos-

sággal működni akár nagy terekben is; a legtisztább ter-

mészeti környezetnél sok százszor vagy ezerszer tisztább 

viszonyokat teremteni gyártó vagy élő szervezetekkel dol-

gozó munkahelyeken, idegen anyagot csak százezres vagy 

milliós törtrész arányban tartalmazó, tökéletesen egyen-

letes szerkezetű, eloszlású alapanyagokat létrehozni nagy 

tömegekben. 

Az előzőek alapján könnyen belátható, hogy mért 

vált olyan mértékben ketté a világ: azokra, akik ezt a 

rendkívüli tömeeszerG precizitást létre tudják hozni és 

fenn tudják tartani, és azokra, akiknek mindehhez hiány-

zik még a mély, a részleteket is kezelni tudó, fegyelme-

zett tudásuk, és hosszu történelmi munkakulturájuk.  
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Ha tudomásul vesszük azt a tényt, hogy századunkban 

a szellemi munka válik egyre döntőbbé, a közoktatás szer-

vezői, irányítói nem maradhatnak tétlenek a szükséges in-

tézkedések meghozatalában. Különösen nagy felelősség há- 

rul a felsőoktatásra, s azon belül is az agrárműszaki fel-

sőoktatásra a szükséges strukturális változások felismeré-

sében és a reformok, nevezetesen a tantárgyi struktura mi-

előbbi átalakításában. Ezek a változtatások természetesen 

érintik az egyetemi, főiskolai értelmiségnevelő funkciókat  

is,,hiszen nem csupán struktura korszerűsitésről van szó. 

Az uj kihívások az oktatás, nevelés, képzés tartalmi,mód- 

szertani modernizációját, másfajta oktató-hallgató viszonyt,  

és egészen új mentalitást feltételeznek. 

A szellemi munka szerepének módosulása, az emberi 

munka jellevének megváltozása, mindazok a pontossági, fi-

nomsági fokok, bonyolult anyagi-, és egyéb, nem anyagi 

- például információs - kapcsolatok, amelyek az uj techno-

lógia során szükségessé váltak és létrejöttek, eddig soha 

nem tapasztalt szellemi erőfeszítést igényelnek, méghozzá 

nemcsak minőségben, hanem mennyiségben is. Könnyen belát-

ható, hogy hány feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy 

egy előállítási pontosságot lo, vagy akár 5 mikronról 1 

mikronra csökkentsünk le. Mások lesznek az előállítási fel-

tételek, esetleg már eleve más anyagokat kell alkalmazni, 

mások a tisztasági viszonyok és a hőmérsékleti jellemzők, 

melyeket figyelembe kell venni. 
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Minden egyes gondolatsor, mellyel új eszközt kivá-

nunk létrehozni, egyben az elhanyagolások sorozatát hoz-

za. magával, hiszen a gondolat, a modell az egyszerűsités  

utját járja, nem tekintve a hatások, kölcsönhatások átte-

kinthetetlen tömegére. 

Egyes eljárások könnyen megvalósíthatók akár házi 

laboratóriumi körülmények között is, ha a finomságok, az 

előállítási mennyiségek olyan durva szintjén dolgozunk, 

amely elviseli ezeket a pontatlanságokat, elhanyagoláso-

kat. Minden egyes pontossági lépcsővel az ujabb megszorí-

tások tömege lép be a gyártásba, vagy a munkavégzésbe, 

melyeket a technika korábbi szintjén még elhanyagolhat-

tunk. 

Az uj nehézségeket külön-külön és együtt is le kell 

tudni küzdeni, hogy a vért minőségi és mennyiségi fejlő-

dés megvalósulhasson. Ha ezt sikerül elérni, megoldódik 

a rejtély. Ettől válnak áruk és berendezések tartósakká,  

ettől lehet például egy félvezető-morzsán sok százezer  

funkciót összezsufolni, ettől válik lehetségessé .jóminő-

ségű hang- és képvisszaadás, a bejáratást nem igénylő, 

milliószámra előállítható, és évente csak egy karbantar-

tást követelő kis fogyasztású személyautó, a szélsőséges 

időjárási viszonyok között is megbízhatóan üzemelő mező-

gazdasági munka- és erőgépek nagy tömege. Ugyanigy emlit-

hetnénk a minimális mellékhatású gyógyszert, vagy az élel- 
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miszert, amely hosszu időn keresztül nem romlik, minő-

ségét pedig megtartja. 

A fejlesztési és előállítási műveletek részletei-

nek aprólékos kidolgozásához, a döntővé vált mellékje-

lenségek elemzéséhez óriási szellemi erőfeszítés szüksé-

ges. Ez a szükséglet mozgatja azokat a százezres kutató-

fejlesztő tömegeket, akik ma a haladásnak ezt a kevéssé 

látványos, nem egy-egy ember különleges szellemi telje-

sítményéhez, vagy szerencsés gondolatához fűződő fejlő-

dést létrehozzák és szolgálják. 

Az összefüggések másik oldala az, hogy a létrejött 

automatizált, gépesitett technológiák ki is szorítják 

az embert azokból a munkafajtákból, amelyek mindeddig 

hagyományosak voltak. Így változik meg az ember feladata, 

a társadalom szerkezete, az ember képességeihez, élettel-

jesitményéhez fűződő igények sora,  és végül, de rendki-

vGli sullyal az a környezet, amely képes arra, hagy a z .  

új feladatokba illeszkedő, annak megfelelő embert előál-

litsa, kiképezze és fejlessze.  

Az újfajta technológia a bonyolultságnak eddig nem 

tapasztalt fokát hordozza. Ez a bonyolultság megnyílvánul 

magában a termékben, és az előállitási folyamatban is. 

Ebből következik, hogy a bonyolultság ott van az előál-

litás szervezetében is, hiszen ennyifajta dolgot, ennyi- 

fajta tevékenységet autonóm kis csoportok, de még a ko-

rábban megszokott /akár tizezres nagyságrendű/ nagyvál- 
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lalatok sem tudnak már létrehozni. Mindaz a valóságot 

öltött szellemi és fizikai munka, amely ma már legegy-

szerübbnek túnő használati tárgyainkban is összpontosul, 

emberi ésszel gyakorlatilag már áttekinthetetlen, és még 

országos méretek között sem megvalósítható bonyolult szö-

vevényt rejt magában.. 

A bonyolultságnak ez a foka fordulatot hozó követ-

kezményekkel járt. A modern rendszerszemlélet eszközei-

vel is bizonyítható, hogy a bonyolultságnak ezt a megköze-

litő szintjén is lehetetlenné válik a dolgok olyan átte-

kintése és követése, ami a korábbi időszakokban az irá- 

nyitásban, az országok, vállalatok, embercsoportok szer-

vezésében jellegzetes volt. 

A korábban létrejött nagy szervezeteket, elóállitó-

gyártó vállalatokat a központi irányítás még sikerrel 

tudta egy ideig kormányozni. Részben ebből  is fakadt szá-

zadunk betegesen elfajuló, központilag irányított vállala-

ti és diktatórikus politikai-társadalmi rendszere. Az i-

lyen szisztémák azonban éppen a bonyolultsági fok növeke-

désével, tehát a szellemi munka sulyának fokozódásával, a 

minőségi igények változásával  sorra csődöt mondtak. 

Az óriási együttműködési igények másfajta szerveze-

teket feltételeznek, nagy információs kapcsolatokkal, kö-

zös, nagyszabású jogi, pénzügyi, technikai, közlekedési 

infrastrukturákkal, autonóm, saját döntésű, de az együtt- 
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működés szükségleteit a napi gyakorlatban érzékelő és  

művelő egységekkel. fgy kapcsolódik a technológiához, 

az emberi munka átrendeződéséhez az emberi autonómia  

és kooperáció összekapcsolódó igénye, az újfajta, sok-

arcú szervezetek  létrehozása. 

A munkaerő színvonalának hagyományos és történelmi-

leg nehezen áthidalható szakadéka révén, tovább élező-

dik a technológiailag fejlett és fejletlen országolt kö-

zötti ellentét. Bár az új technológiák egyfelől lehetővé 

teszik a kis szervezetek, autonómiák szuverén és együtt-

működő részvételét a világ szükségleteket kielégitő,nagy 

mechanizmusában, másfelől azonban rendkivüli előnyöket  

biztositanak különleges koncentrációknak, amelyek ugyan 

belső szervezetüket tekintve  szintén nem követelik már 

a régi, centralizált szisztémákat, de mégis olyan mono-

polhelyzetű technológiai belső együttműködést, és ezzel 

erót tudnak összpontosítani, amellyel az egész világot 

befolyásolni képesek. 

Az így kialakult versenyhelyzetben a fejlettebb és 

a kevésbé fejlett  nemzetek,  a nagyobb illetve a  kisebb  

gazdasági, műszaki erők közti különbségek sulyosabbá vál-

nak, és ezek példájára az egyes emberek jövőjét is egyre 

inkább képességeik határozzák meg. 

Amíg az emberi munka alacsonyabb színvonalú volt, 

majdnem mindenki valamilyen módon megtalálta helyét a tár-

sadalomban, ha kellett gépiesebb feladatokkal, kiszolpá- 
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lóssal, szerényebb szellemi, vagy fizikai adottságait,  

képességeit tudomásul véve. Az automatizálás egyre in-

kább szükségtelenné, gazdaságtalanná és használhatat-

lanná is teszi az egyszerübb munkafajtákat. 

A technikai-technológiai fejlődés  a 80-as évek kö-

zepétől kezdődően és napjainkban is arra mutat, hogy 

csak a valóban emberi színvonalat, emberi cselekvést  

követelő munkának lesz jövője. Hogy mennyire és milyen 

intenzitással fejleszthetők az emberi adottságúk, kész-

ségek, s milyen módszerekkel, ez további kutatásokat 

igényel. Számunkra azonban nem lehet kétséges, hogy a 

feszültségforrások okozója lehet. 

Az agrármúszaki felsőoktatásnak feladata olyan 

korszerű szakmai és általános műveltséggel rendelkező 

mérnökök kibocsátása, akik munkahelyükön a közvetlen 

elöállitási, gyártási, karbantartási műveletek irányi-

tásán túl, megfelelő társadalómtudományi felkészültségük, 

értelmiségi attitűdjük révén tevőlegesen tudnak résztven-

ni a kevésbé kvalifikált, vidéken élö, mezőgazdaságban 

dolgozó ember munkakulturájának fejlesztésében, művelt-

ségképük átalakításában, és - a fejlett technológiák al-

kalmazásának megtanításával - a részükre történő esély-

egyenlőség biztositásában. 

Fentiekkel érzékeltetni kívántuk a felsőoktatási 

intézmények, különösképpen a műszaki és agrármüszaki 

egyetemek, főiskolák felelősségét az értelmiségnevelő 
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funkció erősítésében, az egyetemi,  főiskolai  évek ér-

telmiségi feladatokra történő felkészítésében, és az 

értelmiségnevelésben rejlő személyiségfejlesztési lehe-

tőségek mind hatékonyabb kiaknázásában. 
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5. Az értelmiségnevelés lehetséqes színterei 

Az agrárfelsőoktat ási intézmények tantervében, 

vagy tantárgyi strukturájában mindezideig sehol nem 

jelenik meg az értelmiségnevelés direkt módon, annak 

ellenére, hogy az utóbbi évek kutatásai meggyőzően 

bizonyítják annak szükségességét, míg például a mú-

szaki felsőoktatásban az értelmiségnevelést már óra-

keret biztosításával tervezik. X  

Annak ellenére, hogy az agrárfelsőoktatásban ó-

rarendi keretek között még nincs lehetőség direkt mó-

don értelmiségnevelésre, vagy más terminológiával él-

ve értelmiségi szocializációra, egyetemeinken, főis-

koláinkon mégis számtalan lehetőség áll rendelkezés-

re az értelmiségi attitüd tudatos és spontán módon 

történő elsajátítására. 

A lehetséges értelmiségnevelési színterek bemuta-

tása előtt szükségesnek tartjuk a vizsgálandó populá-

ció kiterjesztését a Nyiregyházi Mezőgazdasági Főis- 

kolán korábbi években üzemmérnöki oklevelet szerzett 

gyakorló értelmiségiekre, mivel a  lehetőségek  változá-

sát legjobban igy követhetjük nyomon. 

A  főiskolán  1979-ben, 1983-ban és 1986-ban vég-

zett  gépész- és repülőgépvezető üzemmérnökökről a kér- 

dőíves adatfelvételt 1988/89-ben végeztük azzal a cél- 

X 	4. sz. melléklet 
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lel, hogy vizsgálati eredményeinket az  értelmiségnevelés  

lehetséges színtereinek ás elért eredményeinek bemutató-

sóra felhasználjuk. 

Úgy véljük, hogy a három különböző évfolyam esetle-

ges kiválasztása /N=229/ jól reprezentálja az 1970-88 

között főiskolai oklevelet szerzett N=302 fős mintát. 

Az adatfelvétel ás --feldolgozás 1980/.89-ben történt. 

Az alábbi táblázat tájékoztatást ad arról, hogy az adott 

időszakban hányan szereztek oklevelet a főiskolán. Ha a 

0-lo "-os szelekciót figyelembe vesszük, kitűnik a két 

szak és három évfolyam tanévenkénti összlétszáma, ami 

N=260-280 fő közötti. 

Az 1970-83 között oklevelet szerzett üzemmérnökök  

megoszlása szakok és az államvi.zspa éve szerint  

1978 79 60 81 82 83 04 05 06  87  00 Össz.: 

Gépész /N/: 41 4o 50 6o 71 69 61 64 65 59 69 657 

Rep.vez. /N/: 24 21 2o 24 17 11 26 19 23 2c 2o 225 

Usszesen /N/: 65 61 70 84 08 30 87 03 08 79 09 882 

Forrás: MGF Nyílvántartds a kiadott oklovelekrbl 1980. 

A kiválasztott minta jellemzésénél nem tartottuk fon-

tosnak a koedukáció szerinti külön kiemelést, mivel mindkét 
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szakra évenként legfeljebb 1 nőhallgató nyer felvételt, 

ami a férfi- és nőhallgatók adatainak elkülönített keze-

lését nem indokolja. 

A rendelkezésünkre 6116 adatok ismeretében megál-

lapítható, hogy a mezőtúri gépész-üzemmérnökök populáci-

ója beiskolázási létszám és végzős hallgatók száma sze-

rint  közel azonos,  míg a  Gödöllőn  végzett gépészmérnökök 

létszáma mintegy  kétszerese  a feltüntetett mintának. 

A kiválasztott populációt egy 10 témakör mentén 

csoportosított 60-70 itemes kérdűivvel mértük fel. 

A vizsgálat egzaktságát növelte, hogy az egyes kérdés-

cs°portoknál a "Nem válaszolt" sehol nem értel el a 

lo %-ot. X  

Diplomaszerzés 
éve 

1979 1963 1986 Összesen 

Populáció 	/N/ N=61 N=80 N=08 N=229 

Átlag életkor /6v/ 31,45 27,70 24,65 27,12 

ületkor szélső 
érték /év/ 

alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső 

31 37 27 34 24 30 24 37 

Családi állapota fő % fő % f3 % fő  % 

független: 14 22,95 14 17,5 23 26,1 51 24,27 

Házas : 42 60,85 63 70,75 61 69,3 166 72,48 

Nem válaszolt: 5 8,19 3 3,75 4 4,54 12 5,24 

X 	5.sz. melléklet 
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Figyelemreméltó a minta  korösszetétele, amely ré-

szint 2-8 éves munkavégzéssel, agrárműszaki értelmisé-

giként szerzett  tapasztalatokat  tükröz. Ezek .a tapasz-

talatok, melyeket nemcsak, mint  értelmiségiek, hanem 

mint  vezetők és felsőfokú végzettséggel rendelkező ag-

rárműszaki szakemberek szereztek - azt igazolják, hogy 

az ilyenirányú visszacsatolásnak a jövendő agrárműszaki 

felsőoktatás tantárgyi strukturájának kialakítása céljá-

661 nagy elméleti és gyakorlati haszna van 

A válaszadók korösszetételén kívül azért tartottuk 

célszerűnek a családi állapot jelölését is, mivel az 

egyik kérdéscsoportrá adott válaszok reálisabb értéke-

lését nagyban megkönnyítette. A vizsgálat jól mutatja. 

hogy munkahelyén milyen felkészültség szükséges felada- 

ta 	ellátásához az alábbi feladatkörök arányait véve 

alapul: 

Diplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 
N=61 

1983 
N=80 

1986 
N=88 

összesen 
N=229 

Populáció /N/ f5 fő % f8 % fó 

Műszaki 18 29,5 25 31,2 22 25,0 65 28,38 

Vezetői 24 39,3 32 40,0 36 40,9 92 40,17 

Értelmiségi, 
humán vagy 
általános 
műveltség 

14 22,95 19 23,75 25 28,4 58 25,32 

Nem válaszolt 5 0,19 4 5,0 5 5,63 14 6,11 
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Szembetűnő, hogy  a gyakorlatban eltöltött idő 

tapasztalatai alapján mindhárom populáció első helyre 

teszi a  vezetői felkészűltséget, ami az agrárműszaki 

értelmiségiek hármas identitásából adódóan - jóval 

meghaladja az optimálisnak ítélt 1/3-os arányt, össze-

sítésben: 4o,17 %. Ezek az adatok igen figyelemeremél-

tóak a közeljövőben remélhetőleg megvalósuló felsőok-

tatási tantárgyi blokkok kialakítása szempontjából. 

Mivel ezek a tantárgyi blokkok a vizsgált idő-

szakban még nem állnak rendelkezésre, csak indirekt 

hatásrendszerrel rendelkező, és a hivatalos tanterv- 

ben nem szereplő értelmiségnevelési színterekről beszél-

hetünk, melyek közül a legjelentösebbeknek az alábbi 

szervezeti formákat és tevékenységi köröket itéljük: 

a/ Az oktatás 	 . 

Anélkül, hogy az oktatás didaktikai vonatkozásait 

érintenénk, - hiszen kutatási tevékenységünk nem az e-

gyetemi, főiskolai oktatás elméleti és gyakorlati kér-

déseinek vizsgálatára irányul, - feltétlenül meg kell 

emlitenünk az pktatás értelmiségnevelő funkcióját.  

A hallgatók számára meghatározó jelentőségüek 

lehetnek az előadások, kiscsoportos foglalkozások, gya-

korlatok, ha azokon olyan kiváló szaktudással rendelke-

ző tudós-pedagógus személyiségekkel találkozhatnak, a-

kiknek példaértékű pozitív hatása alól a hallgatók nem 

tudják, de gyakran nem is akarják kivonni magukat. 
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Az érdeklődés felkeltése, a tananyag logikus 

szerkezetbe történő foglalása és adaptálása, annak 

következetes számonkérése, az érvek és ellenérvek 

tudatos alkalmazás-technikájának elsajátíttatása, 

- hasznos adalékul szolgálhat az  értelmiségiekre  

jellemző személyiségjegyek kialakításához. 

Egyetemi, főiskolai hallgatóságunk életkori sa--

játottságaitól nem idegen a példakép választás. So-

kan választanak hallgató korukban példaképet jeles 

oktatóik közül, akikkel a későbbi életutjuk során 

is tartották a kapcsolatot, esetleg közös kutatási 

tevékenység révén, kollégális viszonyt is kialaki-

tanak. 

Jó példa lehet az értelmiségivé váló hallgató 

részére professzora előadói stilusa, megjelenése, tu-

dományos és pedagógiai tevékenysége, kulturális és  

közéleti szerepe, politikai, morális beállitódásának  

korrekt vállalása, de az egész életvitele, és minden 

megnyilvánulása. 

Az oktatási folyamatban történő aktív részvétel  

tanítja meg a hallgatókat az információhordozók gyors 

és hatékony használatára, az olvasási technikára, a 

rendszeres tanulásra, melyek szokássá válása később 

a permanens művelődés és  önképzés  alapja lehet. 
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Az elsőéves hallgatók igénylik is oktatóiktól 

azon módszereket, melyekkel az adaptáció leghatéko-

nyabban végezhető, hiszen a középiskolából átkerül-

vén a felsőoktatásba egészen másfajta tanulási tech-

nikát kell elsajátítaniuk, ha a számonkérések alkal-

mával - főleg a nagyobb tematikus egységek utáni szi-

gorlatokon, záróvizsgákon - kell bizonyítaniuk fel-

készültségüket . 

Sokat fejlődhetnek a hallgatók a különféle okta-

tási formák rendszers látogatása révén nyelvi stílus-

ban, kiejtésben, nyelvhelyességben és kifejezókészség-

ben Egy jövendő értelmiségi fiatal számára hasznos le-

het a későbbiek során, ha szép, tiszta orgánummal,meg-

győző módon tud érvelni munkatársai, beosztottjai előtt, 

mint ahogyan azt az egyetemi, főiskolai előadásokon ta-

nárai stilusából elsajátíthatja. 

Egy értelmiségi hivatásra készülő fiatal embernek 

gondot kell fordítania saját szomatikus nevelésére is, 

melyen nem elsösorban a testnevelést értjük, hanem in-

kább a j6 kiállást, állóképességet, az egyenes, hatá- 

rozott testtartást és a beszéd közben alkalmazott helyes 

légzéstechnikát. 

Erre is példaértéküek lehetnek az előadások, és 

más, v nmélyközi kommunikációs alkalmak; melyek során 

pusztán emocionális indittatásból is létrejöhet  szemé- 
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lyes identitás  a hallgató részéről. A beszélővel törté-

nő azonosulás pedig megkönnyíti és hatékonnyá teszi a 

kommunikációt akár egyoldalú közlés esetén is 

b/ Tudományos Diákkör  

A bipoláris tanitási-tanulási folyamatnak azon te-

rülete, amely az oktatási folyamat speciális formájának 

tekinthető. Ám mig az előzőekben elsősorban a  tanári ak-

tivitás dominál a tudattartalmak közvetitósekor, és még 

kiscsoportos foglalkozások alkalmával is meghatározó, do-

mináns az oktató szerepe, aktivitása, a TDK tevékenysé-

get inkább a hallgatói aktivitás, kreativitás, önállóság 

és ötletgazdagság jellemzi. 

A hallgató kutatási tevékenységét a témavezető ok-

tató, kutató nemcsak verbális instrukciókkal segitheti, 

hanem olyan nonverbális információs jelekkel, gesztusok-

kal, melyek tömörségüknél fogva hatékonyabb irányitást, 

orientációt jelenthetnek a hallgató számára. Az így el-

sajátított metakommunikációs kádrendszer bírtokában a 

jövendő értelmiségi teljes habitusa kitágul, mely nagy 

segítséget jelenthet a későbbiek folyamán társadalmi és  

szakmai-munkahelyi szocializációjának minél gyorsabb, 

problémamentesebb megvalósításában. 

A TDK-dolgozatok bemutatása külön felkészülést igé-

nyel, hiszen megtanítja a hallgatót a lényeg kiemelésére,  
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a tömör fogalmazási módra az időkorlátok ellenére is 

Különleges felkészülési módot jelent, ha a TDK-dolgo-

zatot idegennyelvi környezetben kell bemutatnia a 

hallgatónak. Ebben az esetben meg kell tanulnia a 

szakterület szókincsét az  illető  ország nyelvén. 

Az utóbbi évek negatív tapasztalatai alapján e-

zen a területen is halaszthatatlan fejlesztésre van 

szükség. Az idegennyelvi lektorátusoknak. nem  a nyelv-

tani formulák gyakoroltatása és a lexika fejlesztése 

lenne elsődleges feladatuk, hanem az illető szaknyelv 

magabiztos tudásszinten történő elsajátíttatása Az 

agrármúszaki felsőoktatásban erre szinte kizárólag a 

Nyíregyházi Mezőgazdasági Fűiskola  repülögépvezetö  

üzemmérnökeinél  találunk konkrét eredményeket. 

c/ Vezetőképzés  

Agrárfelsóoktatási rendszerünknek alapvetö hiá-

nyossága, hogy a képzési strukturában egyértelmüen 

sehol nem jelenik meg a vezetöképzés, mint önálló tan-

tárgyi blokk. Igaz ugyan, hogy az agrártudományi egye-

temek hallgatói az üzemtanon belül foglalkoznak a ve-

zetés elméletével, de gyakorlati módszerek elsajátítá- 

sára már nem kerül sor. Ugyanígy a mezőgazdasági főisko-

lák a "Vezetési ismeretek"  tantárgyban mintegy 30 órát 

szintű elsajátíttatására. Készségfejlesztésre, a külön- 
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féle vezetési stílusok és módszerek gyakorlati al-

kalmazására azonban többnyire már nincs lehetőség 

Pályakezdő agrárműszaki értelmiségiektől tud-

juk, hogy számukra a legnagyobb problémát nem a m6-• 

szaki, technikai jellegü feladatok megoldása jelen-

ti, hanem a kommunikációs képesség hiánya,  és be-

osztott dolgozóik részéről az  együttműködési kész-

séd  megteremtése. 

A főiskolán, az ifjúsági mozgalomban, autonóm 

módon szerveződő közösségekben lehetőség nyílik a 

vezetési ismeretek gyakorlati alkalmazására.  Ez Bok-

szer spontán módon létre is jön, bár az a vélemé-

nyünk, hogy ezek a szinterek már nem biztosítanak 

kellő lehetőséget a  professzionális szintű,  mened-

zser szellemű  és mentalitású  vezetőképzéshoz, ami 

pedig a jövő agrárműszaki értelmisége sz mára az 

egyetlen követendő út lehet. 
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d/ Kollégium  

A kollégium, mint az  értelmiségivé. válás  egyik 

legfontosabb színtere,  az agrárértelmiségiek vonatko-

zásában különösen jelentős nevelési területként jön 

számításba. Köztudott, hogy - a hazai felsőoktatási 

intézmények  kollégiumi hálózatát figyelembe véve, - 

itt a legkedvezőbb a kollégiumi férőhély kínálat, or-

szágos viszonylatban is mintegy 75-80 %. Ez azt is je-

lenti, hogy a kollégiumi férőhelyre pályázók közül 

szinte minden hallgatónak tudnak férőhelyet biztosíta- 

ni. 

A 80-as évek romló gazdasági viszonyai között 

nagy anyagi terhet vesz le a szülők válláról, a ked-

vezményes kollégiumi elhelyezés lehetősége, hiszen a 

városi albérletek szinte megfizethetetlenek A kollé-

giumi elhelyezés a mérsékelt térítési díj miatt -- egy-

ben  esélyegyenlőséget is jelent, minden, nehéz anyagi 

körülmények közül érkező hallgatónak. 

A hallgatók  primér szükségleteinek  biztosításán 

túl a kollégium a demokratikus módon szerveződő  auto- 

! nóm mikroközösségek  tagjainak legfontosabb  intézményi  

és  értelmiségi szocializációs szintere  X 

A hazai kollégiumi mozgalom irányítóinak, az Or-

szágos Felsőoktatási Kollégiumi Bizottság sajátosan 

szerveződött regionális munkaközösségi rendszerén 

X 6. sz. melléklet 
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keresztül sikerült elérniük, hogy rendszeressé váljon 

a hálózat  irányító-tanácsadó tevékenysége. Nagy segít- 

séget jelent az agrárműszaki felsőoktatási kollégiumok- 

" ban lakó hallgatóknak, hogy érdekeiket és elképzelései-

ket érvényesíteni tudják. 

A kollégiumban működő önkormányzati rendszer lehe-

tőséget nyújt a kollégistáknak az  alulról  jövő kezdemé-

nyezések  érvényesítésére, és  a szintképviselök, valamint 

a kollégiumi bizottság tagjainak választásakor a  jelölé-

si és  választási technika elsajátítására, ami szintén 

részben értelmiségi, részben vezetői feladat. 

A hazai felsőoktatási intézmények kollégiumaiban 

müködő  kultúrális, művészeti tevékenységi körök  munká-

jába nem kollégista hallgatók is bekapcsolódhatnak. 

A kollégiumok  kisugárzó hatására  jellemző, hogy ilyen-

irányú tevékenységük a település életére is kihatással 

van. A kollégiumi kultúrális tevékenység felméréséhez ;  

amit a MLM Szaktárcához, valamint a Kelet-magyarországi 

Területi Munkaközösség kollégiumaiban végeztünk,  kérdőives  

adatfelvételt alkalmaztunk. X  

A tradicionális kollégiumi kultúrális szerveződé-

sek, csoportok sorában feltétlenül eml.itést érdemelnek a 

studiók, melyek nemcsak mint információ-hordozók, hanem 

mint a szerkesztett műsorok, vetélkedők, riportok bemuta-

tásának  közkedvelt eszközei  jönnek  számításba. 

X 7. sz. melléklet 
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Különösen az utóbbi 5-6 évben váltak népszerűvé 

a kollégiumi  számítástechnikai laborok és  mini nyelvi  

laborok. Befogadóképességük 10 fő alatt van, de legna- 

gyobb előnyük, hogy működésük, nyitvatartásuk nem függ 

az oktatók, alkalmazottak munkaidejétől, tehát  folya-

matosan üzemelnek, akár hét végeken, vagy éjszaka is. 

Kollégistáink az aktív és  passzív relaxáció  több 

lehetősége  közül is választhatnak Sikeresek a külön-

féle tánctanfolyamok, melyeken a standard és legujabb 

táncokon kívül viselkedéskultúrát, öltözködéskultúrát 

és illemtant is tanulnak a hallgatók. 

A műholdas adások vételére alkalmas  zárt TV-lánc,  

kapcsolódva a városi kábel-TV-hez, nemcsak  információ- 

szerzésre  vagy szórakozási célokra alkalmas, hanem 

idegennyelv tanulási lehetőségeket is biztosít. 

Általában a kollégium ad otthont az  ismeretterjesz-

,tá előadásoknak, a  filmklub ankétjainak és más kamara 

jellegű  prózai vagy  zenés előadásoknak, bemutatóknak 

is, mivel ezekre rendszerint az esti órákban kerül sor. 

Hagyománya van szinte valamennyi agrárfelsőoktaté-

si intézmény kollégiumában a  fotó szakköri tevékenység-

nek, ahol nemcsak  művészi fotók  felvételével és kidolgo-

zásával foglalkoznak, hanem a TDK- és szakdolgozatokhoz 

szükséges  reprózást  is elvégzik a hallgatók, többnyire 

önállóan, hiszen a technikai és anyagi feltételek bizto-

sítottak. 
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A korábbi években oly divatos filmklubok fokoza- 

tosan átalakulnak  videoklubokká, mivel a videotechni-

ka kezelése egyszerű és a felvételek elkészítéséhez 

- a kamerán és videoszalagon kívűl nincs is szükség 

másra. - A hallgatók minden eseményt, amely számukra je-

lentősnek igérkezik, flymódon örökítenek meg, miközben 

elsajátítják a videózás mesterségbeli fogásait az ok-

tatástechnikai Központ szakemberének irányításával. 

űsszességében elmondhatjuk, hogy az agrárfelsőok-

tatási intézmények kollégiumai megfelelő  feltételeket  

biztosítanak a felsőfokú tanulmányok eredményes elvég-

zéséhez, miközben  jelentős  színterei az  intézményi,  

-szakmai és  értelmiségi szocializációnak is. 

Mivel a kollégiumi tagsági viszonyt minden évben 

megújítják, a kollégisták, Így a különböző kollégiumi 

tevékenységi körökbe is tanév elején jelentkezhetnek 

a hallgatók kérdőív és jelentkezési lap egyidejü kitöl-

tésével. a XX 

e/ Közmüvelődés  

Az értelmiségnevelés céljait talán legközvetleneb-

bül a közművelődési tevékenység szolgálja. Nagy utat 

tett meg a művelődéspolitika harmadik szektorában he-

lyet foglaló közművelődés /a tudománypolitika, az okta-

táspolitika és a müvészetpolitika mellett, 8.3./, amit 

X 	8.sz. melléklet 

XX 9.sz. melléklet 
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a fogalom változása nemcsak tartalmilag, de formailag 

is tükröz. 

A kezdetben népnevelés legfőbb célkitűzése a hi-

ányzó alapmüveltség pótlása, az analfabétizmus felszá-

molása volt  Később  a népművelés, mint uj, de csak át-

meneti terminológia vonult be a népnevelés helyére. 

Ugyanúgy, nagy tömegekhez szólt, de talán már magasabb 

szintű ismeretek átadására is vállalkozott 

Igazi tartalmi és módszerbeli változást a legujabb 

elnevezés hozott, amelyben a közművelődés már azt je-

lenti, hogy nem elsősorban passzivitásra épít a népmű-

velő, mint azt korábban tette, hanem önálló, aktív és 

permanens részvételt felételez a müvelődn.i vágyó részé-

ről. Jelentős fejlemény, hogy megteremtődött a közmüve-

lődés intézményrendszere is. 

A hetvenes évek közepétől - vélhetően 1976. évi 

Közművelődési Törvény hatására megélénkült hazánkban a 

közművelődési--kultúrális-művészeti tevékenység. 

A közoktatási intézmények, köztük a felsőoktatás 

is, aktivizálódott 1977-ben megalakult az  Egyetemi Főis-

kolai Közművelődési Bizottság /EFKB/, mely éveken keresz-

tűt irányította, koordinálta az egyetemeken, főiskolákon 

folyó közművelődési, művészeti tevékenységet . 

1976-ban megalakult az  Agrárfelsöoktatási Intézmé-

nyek Közművelődési Bizottsága  /AIKB/, hasonló céllal, 

mint az EFKB. Rendszeres és folyamatos segítő-tanácsadó 
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tevékenységével nagyban hozzájárul ahhoz,  hogy ma már 

az agrárfelsőoktatási intézményekben  aktív közművelő-

dési, művészeti munka  folyik. 

Az AIKB irányításával az agrárfelsöoktatási intéz-

mények kétévenként rendezik meg az Országos Agrár Kul- 

túrális Napokat /AKN/, és 1980-tál - szintén kétéven-

ként az Országos Agrár Közművelődési Tábort /AKT/. 

Mindkét országos rendezvény jelentős  tömegeket mozgat 

meg valamennyi agrárfelsőoktatási intézményben, hiszen 

nem csupán 3-4 napig tartó rendezvény jelent a résztve-

vőknek és szereplőknek meghatározó élményt, hanem maga 

a felkészülés is. Sajnálatos, hogy az Egyetemi Főisko-

lai Közművelődési Bizottság a 80-as évek közepén meg- 

szüntette működését. Ezzel annak lehetősége is kétséges-

sé vált, hogy a Művelődési Minisztérium fennhatósága 

alá tartozó egyetemek, föiskolák hallgatói országos 

kultúrális-művészeti bemutatókon vehessenek részt. Bár 

a 80-as évek közepére az amatőr művészeti mozgalom ha-

nyatlásának tüneteit országosan regisztrálták, az iga-

zi ok mégis inkább az anyagi források kimerülése. Az 

akkori helyzetet jól reprezentálja empirikus kutatása-

inkból vett interjúrészlet: 

/3o. sz . interjú. K= kérdező, I= interjúalany/ 

42 éves, MR osztályvezető, rendező/1985/  

K: (7n ez év tavaszén a diákszínpadok szekció 

zsGrielnökeként résztvett Mosonmagyaróváron 

az Agrár Kultúrális Napokon. Hogyan látja 

az egyetemi, főiskolai amatőr művészeti 
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mozgalom jelenét és jövőjét? 

I: Kevés segítséget kap az  amatőr  mGvé-

szeti mozgalom; bár az agrárosoknál 

a legtöbb helyen megkapján a megfe-

lelő anyagi támogatást. 

K: Beszélhetünk-e manapság tágabb érte- 

lemben a kultúra devalválódásáról? 

I: Amitől a pénz devalválódik, az árubő-

sógtől, az egyes kultúrális ajánlatok 

is devalválódnak a ráfordított idő 

csökkenése miatt. Ez a polarizálódás 

visszafordíthatatlan. Meg kellene 

vizsgálni, hogy milyen  csak szórakoz-

tatási formák hordoznak még közösség-

teremtő funkciót. 

K: Mit tudunk a csoportok életéről? 

I: Csoportokon belül megváltozott a köz-

érzet. Sértődöttek. kivonulók, szem-

benállók gyülekezete. Ezek a feszült-

ségek látensen eddig is  megvoltak,  ma 

ezek a demokratizmus gyermekbetegségei. 

K: Lát-e továbblépési lehetőséget, s ha 

igen, milyen motívumokkal élhetünk? 

I: A módszer lehet altár tábor, altár tovább-

képzés Nyíregyházán, ahol a kellő se-

gítséget megkapják. Ezt a Pantomim 
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együttes, a zenészek és versmon-

dók állítása szerint is méltán 

megerősíthetem De szívesen segít 

a Magyar Rádió is, ha levélben, 

vagy személyesen felkeresnek 

Annak ellenére, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek 

elején már bírtokában voltunk több olyaninformációnak, 

melyek a romló gazdasági helyzet következményeként az 

agrárfelsboktatási intézmények közművelődési-művészeti 

tevékenységének hanyatlását prognosztizálták, mi magunk 

nem hittük. hogy a csökkenő anyagi támogatás jelentős  

mértékben befolyásolhatja majd közművelődésünk fejlődését, 

amatőr művészeti csoportjaink és együtteseink tevékenysé- 

gét 

Az 1981/82-es tanévre kiterjedt felmérés, melynek a-

datszolgáltatási munkáiban az AIKO megbízásából résztvet-

tünk, azt igazolja, hogy az agrárfelsőoktatási intézmé-

nyekben népszerű a  tanórán kívüli  közművelődési tevékeny-

ség. 
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Kultúrális ,jellegű tartás kisközösségek az agrárfelső- 

oktatási intézményekben. /1981/82-es tanév/ 

a=a csoportok száma, b=taglétszám, C=a csoportok  tagjai-

nak  aránya az intézmény hallgatóihoz viszonyítva, %-ban 

Intézmérry 

Ismeret- 
terjesztő  

Amatőr 
műv. -i Egyéb 	ossz. C 

a b a b a 	b 	a 	b 

Gödöllői  ATE 8 211 6 153 1 	32 	15 	4o1 32,o 

Debreceni ATE 2 53 3 95 1 	So 	6 	2o3 45,o 

Keszthelyi ATE 4 lo9 5 115 1 	51 	l0 	275 57,8 

Állatorvostud. Egy. 2 25 2 18 2 	13o 	6 	173 3o,o 

Erdészeti és Faip E. 2 16 4 57 5 	52 	11 	125 24,6 

Kertészeti Egy. 1 7o 6 210 6 	215 	13 	495 6o,7 

Mosonmagyaróvári E.K. 2 33 4 72 1 	14 	7 	119 45,2 

Kaposvári MGF. 5 117 .7 103 1 	62 	13 	287 95,3 

Nyíregyházi MGF 6 115 2 39 1 	l0 	9 	164 78,8 

Gyöngyösi Főisk.Kar. 1 15 2 32 1 	2o 	4 	67 33,7 

Hódmezővásárhelyi F.k 1 15 3 68 1 	56 	5 	139 62,6 

Székesfehérvári F.k. 1 49 2 17 3 	66 38,2 

Mattúd  F.k. 3 116 5 64 8 	18o 72,6 

Szarvasi F.k. 5 184 4 55 9 	239 68,3 

Kecskeméti F.k. 4 59 1 	18 	5 	72 21,4 

Élelmiszeripari F.k 1 23 1 17 2 	4o 11,5 

_Együtt: 44 1156 6o 1184 22 	710 126 3o5o 45,4 

Forrás! AIKB felmérés Balla G T /7/ 79 p. 
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Az AIKO--felmérés arról tanúskodik, hogy a 0o-as 

évek elején az agrárfelsőoktatási intézményekben nagy-

számú tartás kisközösségben több, mint háromezer hall- 

gat()  tevékenykedik. Ez még akkor is tiszteletreméltóan 

magas részvételi arány, ha tudjuk, hogy van olyan hall-

gató, aki 2-3 tartós kisközösségnek is tagja. 

A helyi rendezvények, bemutatók száma is meglehe-

tösen magas, a Gödöllúi ATE-n majdnem eléri a kétszázat, 

de a Nyíregyházi és Mezötúri Mezőgazdasági Főiskolán is 

meghaladja az ötvenet, ami -lo tanítási hónapot véve 

alapul - több, mint heti 5 rendezvényt jelent. Ezeket 

a rendezvényeket elő kell készíteni, meg kell szervezni 

és szervezett rendezői gárdával le kell bonyolítani. 

Mindez jó alkalmat jelent a vezetői-szervezői készségek  

fejlesztésére  és az  értelmiségi képességelv kialakítására. 

A fentebb már említett Agrár Kultúrális Napok, és a 

nyári Agrár Közművelődési Táborok nagy népszerűségnek ör-

vendenek, amit az is bizonyít, hogy mindkét országos 

rendezvény folyamatosan megrendezésre kerül. Az alábbi 

csoportosítás áttekintést ad az eddigi rendezvények 

helyszínéről.és időpontjáról. 

Agrár Közművelődési Táborok 	Agrár Kultúrális Napok  

1978. Székesfehérvári Főisk. 

1980. Mosonmagyaróvári E.Kar 

1982. Gyöngyösi Főiskola 

1984. Szarvasi Föisk.-i Kar 

1979. Gödöllői ATE 

1981. Gödöllői ATE 

1983. Gödöllöi ATE 

1985. Mosonmagyaróvári E.Kar 
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1906. Nyíregyházi Mg. Fóisk. 	1987. Debreceni ATE 

1980. Mezőtúri Fóisk. Kar 	1989. Kaposvári F.Kar 

AKN-en résztvevők száma:  Goo-Boo fő alkalmanként 

AKT--n résztvevők száma: 	8o-lao fő alkalmanként. 

A sikeres szereplések mellett néha problémák is 

adódnak ezeken a rendezvényeken, elsősorban szervezési 

okokból. A részvételi költséget az oktatási intézmény 

rendszerint átutalja, de általában sem a szereplók,sem 

a szervezésért és felkészülésért felelős oktatók, közmű-

velődési titkárok  nem részesülnek kellő elismerésben.  

Ennek érzékeltetésére álljon itt két rövid interjú 

részlet: 

22 éves, abszolutóriumot tett gépész üzemmérnök 

hallgató az államvizsga napján /1981/ 

I: ... Itt a főiskolán nem minden tanár nézi jó szem-

mel, ha a szakmán kívül bármivel,is foglalkozunk. 

Engem épp most rugtak ki az államvizsgán, mert el-

mentem Gödöllőre szerepelni az AKN-re, és utána 

májusban a vegyeskarral Finnországba. 

K: Nem lehet, hogy tulságosan is elhanyagolta a tanu-

lást, sokat hiányzott, és az évvégi vizsgái is gyen-

gén sikerültek? 

I: Mindig 3,5 és 4-es közötti tanuló voltam. Az évvégi 

eredményem is jó, 3,85. Nem, itt inkább arról van 

sző,  amit egyik tanárom, aki tagja volt a bizottság-

nak, nyiltan hangoztatott: "A gépész üzemmérnöki 

szakma nagyon komoly dolog, nem tűr meg mást. Külön-

ben is, valaki vagy zenész lesz, vagy gépész." 
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K: Ezek szerint a másik két kollégát is meg-

buktatták az államvizsgán, hiszen ők is 

voltak Gödöllőn és Finnországban is? 

I: Nem, ők már sikeres államvizsgát tettek, 

mivel ők repülőgépvezetők, és  más állam-

vizsga bizottság előtt feleltek, melynek 

tagja' az intézet igazgató, aki nagy zene-

barát 

51 éves oktató, Közművelődési Bizottság elnöke/1979/  

I: Úgy érzem, a főiskolán már nem érdemes to-

vább folytatnom a közművelődési tevékenysé-

get. Pedig a studió hetenként jelentkező  ze-

netörténeti sorozatának nagy sikere volt, 

mindig egyenes adásban ment. 

K: Úgy hirlik, Ön nagy szakértője az irodalom-

nak is 

I: Az elmúlt években több helyre hívtak  vers-
es  prózamondó versenyek zsűrijébe, ahol va--

lában jól éreztem magam Itt a kollégiumban 

is rendeztek tavasszal. 3 fordulás versenyt, 

melynek győzteseit javasoltuk  a gödöllői 

AKN-re. 

K: Mi hát elkeseredésének oka? 

I: Az AKN-re való felkészülés jól sikerült. 

Több díjat is elhoztunk Szomorú, és egyben 

bosszantó, hogy G.H. csak odaútra biztosi-

tott számunkra autóbuszt Visszaútra nem. 

Ezért Budapesten keresztül HÉV-vel, villa-

mossal és vonattal kellett haza utaznunk 

Nem tudtunk mit kezdeni a színpadi kellé-

kekkel, a néptánc ruhákkal és a hangszerek-

kel. 
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A közmüvelődés  értelmiségnevelő funkciójánál  

feltétlenül emlitést érdemel a lo4/1976/MK. 1./ BM.sz. 

utasítás értelmében szervezett Népmüvelési ismeretek, és 

az ezt kiegészítő Téli népművelési gyakorlat. A Népműve- 

lési Intézet irányítása mellett szinte valamennyi fel-

sőoktatási intézmény biztosítja hallgatói részére az a-

nyagi, és egyéb feltételeket. Az általában művelődési há-

zaknál eltöltött 8-lo nap alatt gazdag tapasztalatokra 

tesznek szert a leendő mérnökök, üzemmérnökök, és ízelí-

tőt kaphatnak a rájuk váró értelmiségi feladatokról is.. 

Sajnálatos, hogy a Téli népművelési gyakorlat a 

Bo--as évek közepén  fokozatosan elveszti népszerűségét, 

elsősorban anyaoi okok miatt 

Hallgatói igényt  jelez, hogy a Közművelődési isme-

retek spec. koll --ra mindig annyi jelentkező van mind-

két főiskolán,  hogy néhány hallgatót át kell irányítani 

más spec kell.-ra. A népművelés szakos oktató által ve-

zetett foglalkozások egy része  gyakorlati jellegű, mely-

nek keretében klubokba, művelődési házakba, és más köz-

művelődési intézményekbe látogatnak a spec koll. részt-

vevői. Tapasztalatairkól  feljegyzést  készítenek, esetleg 

riportot, esettanulmányt írnak 

A Közművelődési spec koll. hallgatói által készí- 

tett dolgozatok közül kiragadott néhány cím, illetve 

téma: /1983, Nyiregyháza, MGF/ 

1. A Nagyhegyesi Vegyeskórus 

2. Beszélgetés a munkásművelődésről 
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3. Vállalkozások a közművelődésben 

4 A népmüvelő etikája 

5. Jegyzetek a színjátszásról és a munkásokról 

6. A falun élő és dolgozó fiatalok szórakozási 

lehetőségei 

7 Pozitív és negatív jellegü kultúrális jelen-

ségek 

© TV-ismeretterjesztés 

9. Félúton, de a kocsmához közelebb 

lo. A budapesti szabadegyetem /19o2-1913/ 

11. A cigányság lehetüségei 

12. Az ifjúság és a film 

13. Művelődési központok belső élete 

14. Ki a művelt ember 

15. Programozott oktatás az oktatási folyamatban 

16. Hagyományőrzés, népi együttesek, népszokások 
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Adatok az agrárfelsőoktatási intézmények Icultúrális nevelőmun-

kájának személyi és pénzügyi ellátottságáról  

1981/B2-es tanév  

a= főfoglalkozású népművelők b= mellékfoglalkozású népművelók 

c= a közművelődési költségvetésből egy hallgatóra jutó összeg 

Ft-ban  

Intézmény a b 

Gödöllői ATE 2 4 260 

Debreceni ATE 1 6 990 

Keszthelyi ATE 1 4 390 

Kertészeti Egyetem 1 5 143o 

Nyíregyházi Mezőgazdasági Fóiskola - 4 58o 

Mezőtúri Főiskola - 4 56o 

Erdészeti és Faipari Egyetem 1 1 10o 

Mosonmagyaróvári Egyetemi Kar 0 2 3oo 

Kaposvári MGF. Kar 1 1 25o 

Gyöngyösi  Főiskolai  Kar - = 13o 

Nódmezövásárhelyi Főiskolai Kar -- 1 162 

Székesfehérvári Föiskolai Kar - 1 17o 

Szarvasi Főiskolai Kar - 1 7o 

Kecskeméti Föiskolai Kar 1 - 26o 

Élelmiszeripari Főiskolai Kar - 1 51 

Állatorvostudományi Egyetem - 1 16o 

Agrárfelsőoktatás együtt N 0 36 

Intézményi átlag: 0,5 2,25 371 

Forrás: 	B.G. T. /7-/ 
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Annyi bizonyos, hogy a közmüvelódés szerepe az ér-

telmiségivé válás folyamatában nem csökken, amit az ag-

rárfelsőoktatási intézmények jól érzékelnek, a  hallgatók  

közművelődési tevékenységét mindig kellő sullyal veszik 

figyelembe az  értelmiségi szerepre történő felkészités-

nél Ennek jele hogy a Do-as évek kezdetétől mér vala-

mennyi agrárfelsőoktatási intézményben legalább mellék-

foglalkozású ;  képesített népmüvelö irányítja az intézeti 

és kollégiumi közművelődési tevékenységet. Az agrármű-

szaki felsőoktatásban főhivatású népművelők tevékenyked-

nek, akik egyben a Közművelődési Bizottság titkári funk-

cióját is betöltik. 

f/ Szervezetek  

Nagy segítséget jelent hallgatóink értelmiségi  

feladatai elsajátításában és későbbi  vállalásában, ha 

már az egyetemi, főiskolai évek alatt tagjai lesznek va-

lamely  tudományos,  szakmai vagy ismeretterjesztő közös- 

sérvnek. szervezetnek. /Itt elsősorban az országos és re-

gionális szervezetekre gondolunk. D.J./ 

Már ae felvételi vizsgát követően   módja van bete-

kinteniük a hallgatóknak az illető felsőoktatási intéz-

ményen kinálkozó lehetőségekbe Mind a diákvezetők, 

mind pedig a társadalmi funkciót ellátó oktatók az ilyen-

kor szokásos tájékoztatókon elfogadnak jelentkezési kérel- 
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meket a MAE, a TIT, a MTESZ vagy a Mezögazdasági Mu-

zeum-Baráti Kör tagságára. 

A különvéle szervezetekben végzett tevékenység 

sok élményt nyújt a jövendő agrárértelmiséginek, mely 

az itt szerzett tapasztalatok révén mind a kutató-al-

kotó munkában mind pedig az értelmiségi lét kiteljesí- 

tésében nagy segítséget jelent. 

g/Egyéb színtere  

Az oktatáson kívüli lehetőségek közül meg kíván-

juk emltteni azokat a területeket is, melyek az értel-

miségivé válás folyamatát nem állandó jelleggel segítik, 

mivel nem biztosítanak rendszeres alkalmat, de különle-

ges, sokszor megismételhetetlen jellegüknél fogva kedve-

ző légkört teremtenek az új ismeretek intenzív befogadá-

sára. 

Mindenek előtt említést érdemelnek a szakestek, me-

lyeket által ában félévenként 1-2 alkalommal rendeznek. 

Van úgy, hogy évfolyamonként és szakonként külön-külön. 

Ezeken a szakesteken nem csak szakmai kérdésekről esik 

szó, hanem az  agrárműszaki értelmiségi pálya szinte va-

lamennyi  aktualitásáról. 

Színesítik ezeket a szakesteket elismert szakembe-

rek, kutatók, tudúsók, professzorok élményszerű beszó-

molói, előadásai, s ezeket követő ankétok, beszélgeté-

sek. Sok hallgató ekkor kap ötletet kutatási területe 

megválasztásához, szakdolgozati témájához. 
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A szakesteken résztvevő hallgatók és oktatók, 

- ha a meghívott előadó külföldi - alkalmazhatják 

idegennyelvi tudásukat, akár személyes kommunikáció 

utján, akár a bemutatott - általában nem szinkroni-

zált - . video  anyag megtekintésekor. 

Valamennyi agrárfelsőoktatási intézmény rendel-

kezik  külföldi egyetemi,  főiskolai  kapcsolatokkal 

A Gödöllői ATE-nak, es mindkét főiskolai  gépész kar-

nak több szocialista országgal van szakmai kapcsolata 

Nyugati egyetemi kapcsolatokkal csak a Gödöllői ATE 

rendelkezik Itt is érvényesülnek bizonyos negatív 

regionális hatások,  melyek mindig a fővárostól távo-

labb eső oktatási intézményeket juttatják kedvezőt-

lenebb helyzetbe. Pedig a külföldi tanulmányutak, ok-

tatói és hallgatói cserék anyagi ráfordítása megtérül, 

mind a szakmai, mind az idegennyelvi ismeretek gyara-

pítása révén 

Nemcsak mi, de nyugati partnereink is keresik ve-

lünk a kapcsolatot. Hogy ez a kapcsolatfelvétel sokszor 

milyen jelentéktelennek tűnő okok miatt hiúsul meg, 

álljon itt példaként egy interjúrészlet: 

28 éves, Megyei KISZ Bizottság munkatársa  

gépész üzemmérnök, volt főiskolai hallgató /1988/  

I: A mult nyáron gépész üzemmérnököket kerestek 

dániai munkára, államközi szerződés  alapján, 

valutáért De az egyesség és az üzlet mégsem 

jött létre, Jelentkező mégcsak akadt, de kö- 
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zülük csak ketten tudtak angolul, pedig 

még alapfoku nyelvvizsgabizonyitványt sem 

kértek volna, csak némi nyelvtudást. 

K: Vajon milyen munkára keresték őket? 

I: Az összes számitásba jöhető szántóföldi 

gépmunkát végezniük kellett volna a talaj-

előkészitéstől, a vetéstől, a talajmegmunká-

lástól egészen a növényvédelemig Sőt  a gépi 

betakaritás és szállitás is feladatuk lett 

volna. A dán farmereknek ilyen munkákra egy 

sima traktoros már kevés. Nyelvtudással ren-

delkező, kvalifikált munkaerőt  keresnek, mert 

minőségi munkavégzést várnak. s egyuttal az 

értékes gépek szakszerű üzemeltetését és kar-

bantartását is. 

h/ Idegennyelt' tanulás  

Az európai és világszínvonaltól való elmaradásunk 

egyik legfőbb oka az  idegenyelvek tudásának hiánya. 	. 

A dolgozatnak nem közvetlen célja az agrárműszaki értel-

miség, és hallgatóink idegen nyelvtudásának vizsgálata. 

De hogy mennyire fontosnak tartjuk, példa rá, hogy a kol-

légiumi pályázatokon külön rákérdezünk a kollégiumba je-

lentkező hallgatók nyelvtudására és annak szintjére. 

Jellemző a kitöltött pályázati lapokra. hogy hajlamosak 

hallgatóink elhallgatni valamely idegennyelvi ismeretü-

ket, tudásukat. A legtipikusabb példa erre. hogy az 

orosz nyelvtudásukat nem regisztrálják, még sokszor ar-

ra a kérdésre sem válaszolnak, hogyha a kérdés igy  hang-

zik: .  "Milyen idegen nyelvet tanult?" 
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Ismeretes, hogy ifjú, vagy felnőtt korban milyen 

nehézségekbe ütközik egy idegennyelt' akár közéfokú el-

sajátítása is Ha nem állnak rendelkezésre a,szükséges  

feltételek, a hallgatók meghátrálnak, és felhagynak 

bármilyen idegennyelv tanulásával. 

Mint korábban már utaltunk ró, az agrárfelsóokta-

tási intézmények igyekeznek megteremteni a nyelvtanu-

lás objektív személyi és tárgyi feltételeit. Ennek el-

lenére - a 8o-as évek elején készült MÉM felmérés sze-

rint - az agrárfelsőoktatási intézményekben tanuló több 

mint ötezer nappali tagozatos hallgató közül csak mint-

egy hetven rendelkezik idegennyelvből nyelvvizsgával. 

Meghatározó egy kis ország számáras hogy mennyire 

tud kitekinteni a világba és mennyire képes az ott al-

kalmazott technológia. de tágabb értelemben az egyetemes 

kultúra megismerésére, elsajátítására és továbbadására,  

Vizsgálati eredményeinket az alábbi adatokkal támasztjuk 

alá•. 

Idegennyely tudása /beszél. ír, olvas, fordít 

orosz, angol, német, egyéb idegen nyelven:  

/19887 

Oiplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 
N=61 

1983 
N=80 

1936 
N=88 

Ossz: 
N=229 

Populáció /N/ fő % fő % fő % fő 

Alapfokon 32 52,45 19 23,75 46 52,57 97 42 ; 3 

Középfokon 4 6,55 8 lo,o 	. 12 13,6 24 10,2 

Felsőfokon 0 0 0 0 O 0 0 0 

Nem valaszoit /5 4o,78 53 66,25 3o 34,o loa 47,16 
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Az alap- és középfokú nyelvtudás megítélésénél né-

mikép módosul a kép, ha kiegészitésként közöljük. hogy a 

mért populáció tartalmazza a  repülógépvezető hallgatókat  

is. akiknél az  angol nyelvvizsga  - a MALÉV-hoz történő 

jelentkezésük esetén - már 1979-ben is  követelmény volt. 

A repülűgépvezetök aránya a három populációt alapul 

véve 1979-ben 21 16, 1903-ban: 11 fő, 1986-ban 23 16. 

Meglepő a nem válaszoltak magas aranya Vizsgálatunk-

nál tudatosan választottuk ezt a kérdéstechnikát, mivel 

úgy véltük önmagáról negatívan senki nem nyilatkozik szi-

vesen 

Idegennyelvhcz történő viszonyulás: /1980/  

Ennél a kérdéscsoportnál arra voltunk kiván- 

csiak, hogy a megkérdezettek hogyan viszonyul- 

nak az idegennyelvekhez 

Angol nyelv: 

Diplomaszerzés 
ideje Jével 

1979 
N=61 

1903 
N=80 

1986 
N=88 

Összesen 
i4=229 

Populáció /N/ .fű fő "s fő "o fő  

Tanult 25 4o,9 16 2o,o 28 31,0 71 31,o 

Tanul 21 34,4 24 3o,o 3o 34,o 75 32,7 

Tanulna 7 11,4 34 42,5 27 3o,6 68 29,6 

Nem válaszolt 0 13,1 6 7,5 3 3 ; 4 17 7,42 



A mérési adatokból kitűnik, hogy 29,6 %-nak nincs 

lehetősége  az angol nyelv tanulására, bár szeretné 

A régebben végzettek nagyobb bizonytalansága azt 

jelzi, mintha ők már letettek volna az angol nyelv tanu-

lásáról. 

Az évjáratok szerinti populációk százalékos arányai-

nak egymáshoz történő hasonlítása nem ad valós képet, mi-

vel a mért minta lényegesen eltár egymástól. Ezért célsze-

rű figyelembe venni az  összesítésben közölt eredményeket 

és arányokat. 

Idegenyolvhez történő  viszonyulás: /1988/  

✓A 

 

főiskola Idegennyelvi Lektorátuson gépész 

hallgatóknak csak orosz, repülögépvezetó hallgatóknak pedig 

csak angol és orosz nyelv tanulása biztosított/ 

Német nyelv: 

Diplomaszerzés 
ideje /éve/ 

1979 
N=61 

1983 
N=80 

1986 
N=88 

Összesen 
N=229 

Populáció /N/ fő % fő % fő % fő 

Tanult 15 24,59 21 26,25 19 21,59 55 24,01 

Tanuls 7 11,47 3 3,75 11 12,5 21 9,17 

Tanulna 27 44,26 43 53,75 5o 56,81 12o 25.4o 

Nem válaszolt: 12 19,67 13 16,25 3 9,09 33 14,41 
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A német nyelv iránti érdeklődés  elsősorban a fővá-

rosból vagy a Dunántúlról érkező hallgatók körében ta- 

pasztalható. Az érdeklődők részére a Kollégium rendszere-

sen indít nyelvtanfolyamokat,  külső óraadó bevonásával. 

A 8o-as évek elején szünt meg a kapcsolat a Német 

Demokratikus Köztársaság egyik gyümölcstermesztési kombi-

nátjával, amely a kiutazási lehetőségeket, és a német nyelv 

gyakorlásának lehetőségét is csökkentette. 

Idegennyelvhez történő viszonyulás:  

A vizsgált időszakban  a főiskola csererkapcso-

lattal rendelkezik a Kisinyovi Mezőgazdasági Főiskolával. 

Orosz nyelv 

Diplomaszerzés 
éve 

1979 
N=61 

1983 
N=Bo 

1986 
N=80 

Összesen 
N=229 

Populáció /N/ fó `a fő % fő % fő  

Tanult 56 31,9 72 9o,o 87 98,8 215 93,88 

Tanul 0 0 2 2,5 0 0 2 0,87 

Tanulna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nem válaszolt 5 8,19 6 7,5 1 1,13 12 5,25 
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1983-tól cserekapcsolat létesült a Leninprádi Polgári  

Légiközlckedési Akadémiával, amely azonban hallgatókra nem 

terjed ki.. 

A kotelezü orosznyelv tanulás és a mérési adatok kö-

zött mutatkozó  ellentmondás  oka, hogy a gépész hallgatók kö- 

zött a vizsgált időszakban több SZOT-es hallgató is volt, 

akik közül sokan osztatlan tantervű általános iskolába jár-

tak, és igy soha nem tanultok oro3zt 

Iduriennyelvhez történő viszonyulás:  

Az egyéb nyelv kate úriéba soroljuk az 616 

nyelvek közül a nemzetiségi nyelveket. valamint a latint 

és eszperantnt 

Enyéb ideren nyelvek  

Diplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 
ti=61 

1903 
ti=3n 

1986 
N=93 

összesen: 
N=229 

Populáció /13/ fő fő t,s fb f6 

Tanult 3 4,91 1 1.25 2 2,27 6 2,62 

Tanulna 27 44.26 57 71,2 17 19,31 lel 44,10 

Tanul 5 8,19 3 3,75 4 4 ; 54 12 5,24 

Nem v,üaszolt: 26 42,62 19 23,75 65 73.36 ll0 46,c3 
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Ellentétben az előző nyelv /orosz/ mérési adataival, 

meglepő, hogy milyen sokan szeretnének egyéb nyelveket 

tanulni, de nyilván lehetőség hiányában le kell mondani-

uk erről. 

A mérési eredmények itt fel nem tüntetett konkrétumai 

alapján megállapítható, hogy nő az érdeklődés a francia, 

spanyol és olasz nyelv tanulása iránt. 

A megkérdezettek közül néhányan kínaiul és japánul sze-

retnének tanulni. Az arab nyelvet egy üzemmérnök választaná. 

Nem közömbös az értelmiségnevelés szempontjából, hogy 

a felsőoktatási intézmény oktatói és személyi állománya 

milyen  kvalifikációval rendelkezik. Erről ad felvilágosí-

tást a következő interjúrészlet: 

43 éves, személyzeti vezető, intézményi jogász /1985/  

I: A közelmúltban készült felmérés pontos képet ad 

az oktatói állomány kor és végzettség szerinti 

`o-os összetételéről. Tulságosan sok docensünk és 

adjunktusunk van. Nagyon kevés fóiskolánkon a tanár 

és tanársegéd. 

Gyakornok, tanszéki mérnök és demonstrátor szinte 

csak elvétve akad. Ami a legszomorúbb, hogy jelen-

leg a főiskolán csak egyetlen kandidátus van, nagy-

doktori fokozattal rendelkező oktatónk vagy kuta-

tónk nincs 

K: Mi lehet az oka a tudományos előrelépések megtorpa-

násának. Egy 197o-75 között készült statisztikai 

kimutatás szerint a főiskolán akkor még lo-12 kan-

didátus dolgozott? 
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I: Két, illetve három nzagyarázattal is szolgál-

hatok. 1980-ban megszünt a főiskolán az ere-

deti, az alapszak. /Kertész szak. B.J./ A szak 

megszünésével 1-2 éven belül eltávoztak a ker-

tész kar oktatói, köztük a kandidátusok Máso-

dik okként említem, hogy 1904-ben bevezették az 

újtipúsu doktori, kandidátusi fokozatot, ahol 

egy közép-, illetve közép- és alapfokú vizsga 

letétele kötelező, amit nagyon sok oktatónk 

nem tud teljesíteni, hiszen nagyrészük levelező 

tagozaton végezte az egyetemet, vagy ha nappalin 

is, nem tanult meg egy idegennyelvet sem. A har-

madik ok lehet a régió kérdése Az utóbbi idő-

ben sok fiatal, autentikus, tehetséges oktató 

hagyta el a főiskolát, felköltözött Budapestre, 

ahol tudományos ambicióját mindenki jobban ki-

élheti. 

Nemcsak az irányitó minisztériumokban, esetünkben a 

MrM Szakoktatási és Kutatási Főosztályán  bizonytalanok az 

értelmiségnevelés, de általában a felsőoktatásban folyó ok--

tatással, neveléssel kapcsolatosan. Maguk az.intézményi ok-

tatók is bizonytalanok. Egy közelmúltban készült felmérés 

szerint a műszaki és agrárműszaki felsőoktatásban nem min-

den oktató rendelkezik pedagógiai képesítéssel, némelyeknek 

csak gépészmérnöki, vagy elektromérnöki diplomája van, és 

oktatói besorolással évek óta tanít. 

Az alábbi interjú részletek két különböző véleményt 

tükröznek a felsőoktatásban folyó  értelmiségnevelésről, és 

általában az oktatás--nevelés viszonyáról.  
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5o éves oktató, főiskolai tanár /1984/  

I:  Mit  kell erről annyit vitatkozni. Mindenki-

nek megvan a maga dolga. Az oktató oktasson, 

,a nevelő  neveljen. 

38 éves főiskolai docensnő /1906/ 

I: Az oktatás és nevelés egysége megbonthatat-

lan. A kérdés csak az. hogyan valósuljon meg. 

Hogyan lehet mérni azt a munkát, és hogyan lehet 

differenciálni, díjazni a nevelési tevékenységet, 

akár az oktató, akár a hallgató irányában. J6, 

eredményes oktatásért prémiumot, jutalmat. anya-
gi és erkölcsi elismerést kaptak már, de nave- 

léaért? ... 

Úgy véljük, hogy az agrárműszaki felsőoktatás  ellent-• 

mondásos fejlődési viszonyai között is van lehetőség ér-

telmiségnevelésre, ha az  objektív szükségszerűség teljesü-

léséhez adottak a  szubjektív feltételek, vagyis az érdeklő-

dó, nyitott és kreatív hallgatók, és az autentikus tanár-

egyéniségek 
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IV. Az agrárműszaki értelmiségnevelés eredményei  

Eredeti olképzeléseinkbon nem szerepelt az értelmi-

ségnevelés eredményeinek számszerű kimutatása, vagy összeg-

zése, mivel tudjuk, hogy a noveltségi szint ebben az eset- 

ben sem mennyiségi, hanem  minőségi  kategória. Ezért elté-

rően a neveléstudomány más területeitől, mint például az 

oktatástól, képességfejlesztéstől, - a neveléstudomány mé-

rési-Ortélcelés.i módszereive l  az értelmiségnevelés  hatékony-

sága nem ragadható meg egzakt módon. Véleményünk szerint az 

értelmiségnevelés eredményeinek legobjektívebb bemutatására 

ma még csak a  neveléstudomány és nevelés-szociológia vállal-

kozhat, mivel erre kutatási módszereik a legalkalmasabbak 

Az  agrárműszaki szakoktatás eredményessége, a hallga-

tők feladatmegoldó képességén keresztül folyamatosan mér- 

hető, és a visszacsatolás révén több irányban is  befolyó-

solható. Ugyanigy a  vezetőképzés  eredményessége is-  főleg 

az empirikus tapasztalatok figyelembe vételével - jól nyo-

mon követhető, év egyértelmüen meghatározhatd. Az értelmi-

ségnevelés eredményességének vizsgálatakor sokszor csak 

szubjektív ítéletekre, összehasonlításokra vagy  hipotézi- 

sekre hagyatkozhatunk, hiszen  objektív mérési módszerek 

jelenleg még nem 611nak rendelkezésünkre. 

Ennek ellenére dolgozatunk kisérlotet tesz arra, hogy 

az értelmiségnevelés lehetőségeinek és eredményeinek  össze- 
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vetésével, a még meglévő  struktúrális, tartalmi, módszer-

tani akadályok, negatív hallgatói vagy oktatói viszonyu-

lások, megítélések feltárásával prognosztizálja a tovább-

lépés lehetőségét, amely - mint vizsgálatainkból kitűnik 

- nemcsak a felsőoktatást érinti, hanem kilépve annak ke- 

reteiból, az egész magyar közoktatási rendszer megújulását  

feltételezi.  

Az oktató-nevelőmunkába befektetett anyagiak és szelle-

mi energia csak hosszú távon merhető és térül meg. Éppen 

azért az értelmiségnevelés szerőny eredményeit a felsőok-

tatási intézmény keretei között elsősorban az intézményi és 

szakmai szocializáció tapasztalatain keresztül, illetve a 

kultúrális nevelés hatékonyságával ragadhatjuk meg leg-

kézzelfoghatóbban. 

Biztatóbb eredményeket igér, ha a felsőoktatási intéz-

mónyben  néhány éve végzett agrárműszaki értelmiségiek véle-

ményére támaszkodva, a gyakorlati élet oldaláról közelítjük 

meg az értelmiségnevelés hatékonyságát. E direkt módon itt 

sem alkalmazható, de indirekt módon, például gyakorló gé-

pészmérnökeink véleményén, életvitelén, munkához és az ér-

teliségi léthez való  viszonyulásán át jól lemérhető. 

Nem közömbösek számunkra volt hallgatóink  visszaemlé--

.kezései sem, melyek alapján, eddigi tapasztalataikkal ösz-

szevetve - javaslatot tesznek a tantárgyi blokkok kialakí-

tására, és az egész  tantervi, illetve intézményi struktúra  

korszerűsítésére. 
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Igen tanuledgos lehet szapunkra a  gyakorló értelmi-

ségiek véleményc a továbbképzésről  és az  ytkénzéaről  me-

lyet elsősorban  szubjektív viszonyulósaik motiválnak 
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1. Az intézményi és szakmai szocializáció 

tapasztalatai  

Mindkét beilleszkedési folyamatot elsősorban no-

velésszociolójiai szempontból érdemes vizsgálni, hallga--

tói oldalról közelítve vizsgálati módszereinkkel. Mind-

két folyamat, de elsősorban az intézményi szocializáció 

minél zökkenőmentssebb, zavartalanabb lefolyása a tovább- 

lépés ás hatékony tanulás  egyik  alapvető feltétele. 

Az intézményes keretek között megvalósuló  szakmai  

szocializáción jelen esetben nem a szakemberré vagy vozo•-

tóvé válást értjük, hanem az értelmiségivé válást. Irde-

mes lenne vizsgálni a vezetői attitüd kialakulását intéz-

ményes keretek között, de mivel ez nem célja kutatásunk-

nak, ettől dolgozatunkban eltekintünk. 

a/ Az intézményi szocializáció  

Az agrárműszaki felsőoktatási intézményekben az in-

tézményi szocializáció szinte ugyanúgy zajlik, mint a 

többi felsőoktatási intézményben. Ennek o beilleszkedé-

si folyamatnak  közös vonása, hogy valamennyi elsőéves 

hallgató középiskolából érkezik, közvetlenül az érettsé-

gi vizsgák után,vagy esetleg már 1-2 munkával eltöltött 

év után. 

Az aránylag  homcpén korösszetétel ellenére is meg-

lehetősen heterogén összetételű az elsó évfolyamosok  po-

pulációja. Attól függően, hogy gimnáziumból,szakközépis- 



kolából, vagy szakmunkásképző intézetből érkeznek 

a hallgatójelöltek, dolgoztak-e mér, és voltak-e ka-

tonák, - más és más bánásmódot, hangnemet  igényelnek. 

Tovább árnyalja az évfolyam összetételét, ha a szo-

ciális háttér  alapján próbáljuk a csoportositást elvégez-

ni. Nem mindegy, hogy a felvételt nyert hallgatók laktak-

e már kollégiumban, vagy korábban a szüleikkel, esetleg 

házastársukkal laktak; önálló lakásból, vagy albérletből 

érkeznek; nagyvárosban, vagy egy kistelepülésen éltek. 

Érdemes lenne megvizsgálni a szülők foglalkozása  

szerinti összetételt, és összehasonlítás alapján fel-

mérni, melyik populációnak gyorsabb, zökkenőmentesebb a 

beilleszkedése. Véleményünk szerint eltérések mutatkoz-

nak az oktatási intézmények szocializáló jellege  kö-

zött is, attól függően, hogy miyen településen működnek 

az egyes felsőoktatási intézmények, milyen az oktatói és 

hallgatói összetétel, akár a koedukáció szempontjából, 

akár a létszámot illetően. 

A sikeres, zökkenőmentes és gyors intézményi szo-

cializációnak sok  előfeltétele  van. Nem törekedvén tel-

jességre ezen feltételek bemutatásakor, feltétlenül szük-

ségesnek látjuk az alábbi  helyszínek, eljárások  vagy moz-

zanatok rövid bemutatását. 

Valamennyi felsőoktatási intézmény - tágabb értelem-

ben az egész magyar felsőoktatás, sőt társadalom - fontos 
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érdoka, hogy minden évben a legalkalmasabb fiatalok  

korGljenek egyetemre, fóiskolára. Ezért ez egrárfel-

sőoktatási intézmények Felvételi Előkészítő Bizottsága  

/FEB/ összehangolt program alapján, minden évben orszá-

gos szintű beiskolázási programot valósít meg. Mivel 

központi olholyezkedése alapján erre helyileg legalkal-

masabb a  Gödöllői ATE, ez előkészítő kurzusokat itt bo-

nyolítják le. Az intenzív tanfolyamok előadói az agrár-

felsőoktatási intézmények oktatói. A legkiválóbb hallga-

tók is vállalnak FEB-diáktanári feladatokat a későbbiek 

során, főképp a levelező, vagy inkább távoktatás formá-

jában megvalósuló előkészítő program keretében. 

A beiskolázási program része az a tervszerűen vég-

zett  tájékoztató-propaganda munka, mely szintén a FEB 

irányításával és közreműködésével folyik országosan. En-

nek legfontosabb mozzanata, hogy az ország különböző te-

lepülésein tartanak beiskolázási tájékoztatót  oktatóink, 

ahová bőséges információs anyagot visznek magukkal. At-

tól függően, hogy ezek az akciók szakközépiskolában, mű-

velődési házban, tanácsnál vagy TSZ-ben zajlanak, ahol 

a feltételek nem egyenlőek, irésos, szórólapos, film-,  

vagy video-anyagot használnak a szóbeli tájékoztató ha-

tásosabbá tételére. Már ezeken a tájékoztató előadásokon 

kialakulhat személyes kontaktus az oktató és a jövendő 

hallgatók között, ami segitheti majd az intézményi szoci-

alizációt. 
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Említést érdemel az előfelvett  repülőgépvezető  

hallgatók patronálása, mig azok másfél éves sorkatonai 

szolgálatukat töltik. Az egység parancsnokával egyezte-

tett időben konzultációt  tartanak számukra az intézmény 

oktatói, elsősorban az alapozó tárgyakból, és angol 

nyelvből. fgy elkerülhető, hogy másfél év kihagyás után 

rosszabb képességgel kerüljenek vissza a hallgatók az 

első évfolyamra, mint amilyennel a felvételi vizsgán 

rendelkeztek. Nem közömbös sem a hallgatók, sem a konzul-

tációkat vezető oktatók számára a  közös tevékenység  alap- 

ján kialakult jó kapcsolat, és az előfevett hallgatók egy-

más közötti kapcsolata, amely szintén segíti a főiskolai 

intézményi beilleszkedést. 

Céltudatos, éveken át tartó következetes beiskolázá-

si propagandával sikerült elérni, hogy az agrárműszaki 

felsőoktatásban minden évben van  kellő  számu jelentkező. 

A repülőgépvezetá szakra - a szigorú orvosi alkalmassági 

vizsga ellenére is - 4-4,5-szeres a túljelentkezés, míg 

a gépész üzemmérnök szakra másfél-kétszeres. A Gödöllői 

ATE Gépészmérnök Kara is rendelkezik kellő számú elsó-

évessel minden évben, mivel a felvételi vizsgákon csak 

minimális pontszámmal nem megfelelt, de egyébként alkal-

masnak itélt hallgatók részére felajánlják a nyíregyházi, 

vagy mezőtúri gépész üzemmérnöki szakot, míg a két főis-

kolán maximális pontszámot elért hallgatók részére a 
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Gödöllői ATE Gépészmérnöki karára történő  átjelent-

kezést. Ez az átjárhatóság az 1988. április 22-24. 

között Veszprémben tartott Országos Felsőoktatási  

Ifjúsági Parlament  egyik vívmánya 

Mind a következetes beiskolázási tevékenység, 

mind pedig a hallgatók számára egyszerűbbé, gyorsab-

bá tett intézményi szocializáció azt a célt szolgálja, 

hogy minél nagyobb  merítési bázisból kerüljenek ki a 

felsőoktatási tanulmányok folytatására legalkalmasabb 

fiatalok. Sokan hátrányos körülmények közül, minimális 

szülői támogatással végzik felsőfokú tanulmányaikat,de 

nem elhanyagolható az a  pénzbeli és természetbeni tá-

mogatás  sem, amit akár az államtól, akár a felsőokta-

tási intézménytől kapnak. Ennek reprezentálására áll- 

jon itt egy országos szintű összehasonlitás az 1982/83-

as tanévről a hallgatói létszám )f X  és a hallgatók rend-

szeres pénzbeli, szociális támogatásáról, XXX  illetve 

kollégiumi elhelyezéséről. XXXX  

Az intézményi szocializációt az agrárfelsöoktatási 

intézmények minden tanév kezdetén "Gályatábor" szerve-

zésével igyekeznek könnyíteni. A tábor idejére valameny-

nyi elsőéves hallgató - kivéve a helyi lakosokat - in-

gyenes kollégiumi elhelyezést kap. A három napos gólya-

tábori program alatt lehetőségük van a hallgatóknak 

megismerkedni az oktatási intézmény szervezeti egységeivel. 

X lo.sz . melléklet, 	XX VI. sz. táblázat 

XXX VII.sz. táblázat, XXXX VIII. sz . táblázat 
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műhelyeivel, hivatali egységeivel. A különféle sza- 

,bályzatok ismertetése is ekkor történik meg, mintegy 

normát szabva  a hallgatóság részére. 

Pozitív fejlődés eredménye, hogy a tanulócsopor-

tokba történő beosztás - eltérően a korábbi évek gyakor-

latától, - nem a szoros ABC sorrendjében történik, ha-

nem valamilyen közös tevékenységi körhöz kapcsolódóan. 

Szociometriai felmérések igazolják, hogy hatékonyabb a 

tanulás, zükkenőmentesebb az intézményei beilleszkedés, 

ha azonos érdeklődési körű, hasonló mentalítású hallgatók 

kerülnek egy tanulócsoportba. 

Csoportképző kritériumként szerepel az azonos nyelv 

iránti érdeklődés, illetve a tudásszint alapján megálla-

pított nyelvtudás, vagy a sportköri tevékenységben vala-

mely szakosztályhoz való tartozás. A rerpülőgépvezetó 

hallgatóknál elsősorban a választott szakosodási irány 

a mérvadó /közforgalmú, növényvédő,  katonai pilóták ese-

tén. B.J./ 

Véleményünk szerint azért nem szünt meg a patronáló  

tanári rendszer egyik agrárműszaki főiskolán sem, mert 

jól szolgálja a hallgatók intézményi, s később  szakmai 

szocializációját. A csoportfelelős és évfolyamfelelős 

tanárok segítségét igénylik a hallgatók, és úgy tűnik, 

az oktatók is szívesen vállalnak patronáló feladatot 

egy--egy csoport, vagy egy egész évfolyam segítésére. 
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A szigorú értelemben vett tanúlmányi feladatok segíté-

sén túl sokszor személyes, egyéni problémák megoldá  

sát is vállalja az évfolyam-, vagy csoportfelelős ok-

tató. Az ötévenként megrendezésre kerülő találkozókon 

- a szakmai kérdéseken túl - arról is gyakran szó esik, 

hogy milyen segítséget jelent az elsöéves hallgatók szá-

mára - beilleszkedésük megkönnyítése céljából - a cso-

portvezető tanári segítség. 

Az intézményi szocializáció sikere, gyors, probléma-

mentes alakítása befolyásolhatja a későbbi tanulmányi 

eredményeket, hiszen az elsőéves hallgatók nyugodt, ki-

egyensulyozott miliőben  készülhetnek a foglalkozásokra 

és vizsgáikra. Messzemenő következtetések levonására ad 

lehetóséget a vizsgaköteles hallgatók évvégi tanulmányi  

eredményének összehasonlítása intézménytípusonként. Meg- 

állapítható, hogy az agrártudományi egyetemeken a vizsga-

halasztást kapott hallgatók száma %-os aránya nem halad-

ja meg a 0,2 %-ot, az elégtelen osztályzatot kapottak a 

2,0 %-ot, a mezőgazdasági főiskolákon tanuló hallgatók 

esetében a 0,3 %-ot, illetve a 2,6 %-ot. X  

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az intézményi szo-

cializációt, annak sikeres vagy sikertelen lefolyását, 

a felsőoktatás létszámarányainak  alakulásánál. További 

vizsgálatokat igényelne annak megállapitása, hogy a na-

gyon kedvezőtlen magyarországi felsőoktatási beiskolázási 

X IX. sz . táblázat 
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aránynak mi lehet az oka. Sok kutató, és a közvélemény 

agy része is a tudás fokozatos leértékelődésében látják 

annak okát, hogy az egyetemi, főiskolai tanulmányok meg-

kezdését, illetve folytatását egyre kevesebben vállalják. 

A tudás leértékelődésének nemcsak az anyagi és erkölcsi 

megbecsülés hiánya lehat legfőbb bizonyítéka, hanem a 

kongruencia hiánya, vagy csak részleges megvalósulása. 

Az alulfoglalkoztatottság elfogadása, eltűrése mélyebb 

okokat sejtet. Érdemes lenne vizsgálatokkal is alátá-

masztani azt a hipotézist, hogy ezen okok egy része 

a tökéletlen szocializáció elfogadósáig, megéléséig 

vezethető vissza. 

Tanulságos kitekintésre ad alkalmat az oktató és 

diák arány nemzetközi viszonylatban, az alsó-, közép- ds 

felsőfokú oktatás összevetősével: 

A 100.000 lakosra jutó diákok és oktatók száma 

oktatási fokozatonkónt, néhány országban /1985/ 

Ország 
Alapfokú 
oktatás 

Középfokú 
oktatás 

Felsőfokú 
oktatás 

oktató diák oktató diák oktató diák 

Ausztria lo9 2421 927 8949 162 23o9 
Egyesült Államok n.a. 2649 438 5072 292 5145 
Egyiptom n.e. 28a n.e n.e. n.e. 2o57 
Franciaország 137 4624 574 8741 n.a. 2362 
Japán 89 1713 513 9154 198 2oo6 
Magyarország 314 397o n.e. 3948 139 929 
Nagy-Britannia n.a. 613o n.e. 8951 142 1795 
NOK 415 47o1 998 9061 252 2581 
NSZK n.e. 2596 7o1 9147 238 2546 
Szovjotúnib 499 4144 n.e 7288 135 1047 
Thaiföld 64 13o7 n.a. n.a. 6o 1998 
Venezuela 128 3244 347 5924 178 2559 

Forrás: Tények könyve, 1989. Magyar és Nemzetközi Almanach 621.p. 
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Az intézményi beilleszkedés jelentős színtere 

a kollégium, mely az agrárfelsboktatási intézmények 

viszonylatában azért bír nagy jelentőséggel, mert a 

hallgatóknak mintegy 7o-Oo %-a kollégista A gépész-

üzemmérnök szakra jelentkező hallgatókat, akik kérik 

felvételüket a kollégiumba, - függetlenül szociális 

helyzetüktül, vagy az oktatási intézmény lakóhelytől 

való távolságától - az I félév idejére felveszik 

a kollégiumba 

Maya a kollégiumi szocializáció is egy külön 

intézményi szocializáció, amely azonban egybeesik 

az oktatási intézményi beilleszkedési folyamattal, 

hiszen mindhárom oktatási intézmény esetén a kollé- 

gium  és az oktatási blokkok ugyanazon épületkomplexum-

ban helyezkednek el. Ez sokszor hátrányt is jelent-

het a hallgatók számára, mivel a kis mozgástér soku- 

kat elkényelmesiti, mint ahogy Balla G Tamás kutatá-

saiban jelzi. /7(  sokan leélik életüket néhány hek-

táron 

Az agrárfelsboktatási kollégiumok Kelet-Magyar-

országi Területi Munkaközössége több alkalommal pozi-

tíaan értékelte azt a hagyományt, hogy még az elsó év-

folyamosok esetében is minden kollégista saját maga vá-

laszthatja meg szobatársát /3 fősek a kollégiumi szo-

bák..0.3./ Igaz, ez bizonyos toleranciát feltételez 
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mind a kollégiumi lakók részmál, mind pedig a szoba-

beosztásokat készítő Kollégiumi Bizottságtól, de az 

így kialakuló mikroközösségek általában tartósan e- 

gyütt maradnak, még abban az esetben is, ha például 

valamelyik hallgató évismétlésre kónyszerUl, inkább 

a regi évfolyamtársalt, mint új csoporttársait választ-

ja Ez is azt bizonyítja, hogy az inform51:s, spontán  

szegne zbdÓssel, létrejitt csoportok mikroközösségek 

kohéziója orÚsebb és tartósabb  

Az intézményi szociaizaáciús folyamatot segítik 

még a kültinféle  klubok, kozműv( ödÉ si és mGv!5szÉDti kÖ- 

rÜk, mélyekbe az első övfolyamosok nagy számmal jelent-

keznek, vannak hallgatók, akik egyszerre több hulyrc 

is A tartás k.l skvz:tssanok működéséről a dolgozat alŰ- 

ző fejezetében már részletesen szölt.unk SizÁrt ettől 

most eltekintünk 

Az intézményi szocializáció a magba üsszotettsEíÜé-

rben meghatározó szerepet tölt be az értelmiségivé vá-

lás  kezdeti szakaszában mind touriailag. mind pedig  tar-

talmilag, mivel az értelmiségi szerepek elsajtítüsához  

és  gyakorlásához is hathatós segítséget nyújtanak a 

hallgatóknak az oktatás-nevelési szervezeti egységek 

b/ Szakmai szocializáció  

A kutatási eredmények azt igazolják, hogy a szak-

mai szocíalizécíó. mint az intézményi szocializáció to- 
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vábbfejlódése és specifikus irányultsága, legközvet-

lenebbül a pályaidentitás és az  agrár-műszaki-értelmi-

ségi attitüd fejlődése alapján ragadható meg. 

A szakmai szocializáció, mint a pályafejlődés el-

ső szakasza - nem mindig olyan egyszerű és egyértelmű, 

mint az intézményi szocializáció. A sikertelen szakmai 

szocializációt ujabb próbálkozások követhetik, akár 

szubjektív, vagy objektív motívumok, illetve közelebbi 

vagy távolabbi perspektívák következményeként. 

Pályamódosításra is sor kerülhet, ha a pályavá- 

lasztás nem szuverén hallgatói döntés alapján ra;anifesz-

tálódott, igy a tanulmányok során fokozatosan derül ki, 

hogy a hallgató nem tud azonosulni a választott szakmával 

és életpályával. 

Részleges vagy teljes attitüdváltásra akkor is sor 

kerülhet, ha objektív feltételek akadályozzák a pálya-

kezdót, vagy még csak az egyetemi, főiskolai  hallgatót 

remélt célja elérésében, vagyis a végzettségének megfele-

lő munkakör elnyerésében. Ez lehet a gazdasági élet de-

formitásából eredő munkahelyi fogadókészség hiánya,vagy 

a kialakult családi miliőhöz való túlzott ragaszkodás. 

Az alábbi esettanulmány-részletek ezt jól tükrözik: 

24 éves, III. évfolyamos repülőgépvezetó hallgató 

/1983/  

Semmi esélyem, hogy végzés után munkát kapjak a 

MALÉV-nál. Repülős katona nem akarok lenni. Marad 

az a lehetőségem, hogy haza megyek a falumba, a 
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TSZ-nél gépcsoportvezetői helyet kínálnak. Bar nem  re-

pülőgépeket kell majd javíttatnom, mégis ugy érzem bol-

dogulok majd a boosztottjai,ima1. A házam felépült, many-

asszonyommal, aki a tanárképző főiskola utolsó éves hall-

gatója, jövő nyáron összeházasodunk. Inkább vállaljuk a 

vidéki életmódot, bár ez a városi sem lett volna rossz. 

Magamban sajnálom a sok kárbaveszott repült órát. Pedig 

amikor direkt mószares repülésre kértam magam, már tud-

tam, hogy az államvizsga után talán soha többé nem fo-

rrok tudni repülni. lejár a szakszolgálati engedélyem, 

kiesek a gyakorlatból. Így legalább nem hajtottak a fő-

iskolán. és a reptéren is békén hagytak, mert a mószeres 

repülést nem régen vezették be, ezért most még nagyon 

elit dolog. 

2U éves, III. évfolyamos SZET-es hallgató, nős két 

gyermeke van /1981/  

Jdl fizetb szerelői munkahelyet hagytam ott.a Cunántu-

Ion, és családommal Nyíregyházára költöztem, hogy nap-

pali tagozaton elvégezzem a gépész üzemmérnöki szakot. 

A TSZ-t61 megkapom minden hónapban az átlagkeresetemet, 

felesége.:, eladóként dolgozik egy ABC-ben, a két kisiá-

nyom pedig óvodába jár. A kollégiumtól két szobás ha-

zaspóri férőhelyet kaptunk. Ezzel nem volt problémám, 

do a tanulás, az egész 22 fős SZET-es csoportnak nagyon 

nehezen ment az I. évfolyamon, különösen ez alapozó 

tárgyak miatt. Most III.-ban már a normál nappalisok 

is hozzénk jönnek tanácsot kérni, mert jobban értünk 

a traktorokhoz, munkagépekhez, mint  dk. Valamennyiünk 

tanulmányi átlaga a 4-es körül mozgott. Nehéz szivvel 

válunk majd meg Nyíregyházától, da köt az otthoni szer-

ződésem, és ott él minden  rokonom. Azt azonban mar most 

megfogadom, hogy az évfolyamtalálkozákra mindig elliv u n k 

majd. 
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24 éves, III. évfolyamos repülegépvezetó hallgató  

/1934/  

Nem hittem volna, hogy a malt évben - fél éves Önálló 

repülés után - véglegesen letiltanak a repülésrel. A 

főiskola I. évfolyamára másfél éves szovjetunióbeli 

repülőtiszti faiskolai kiképzés után kerültem. Ott mér 

szuperszónikus vadászgépen önállóan is repültem, de 

nem bírtam ez ottani klímút. Nem nyelvi nehézségek mi-

att kértem a leszerelésemet, hiszen oroszból és angol- 

bál középfokú szakmai nyelvvizsgám van, hanem egyszeri-

en nem bírtam az ottani megkülönböztetett bánásmódot. 

Az arab hallgatókkal a kiképzők kivételeztek, nem kel-

lett reggeli tornára járniuk, több kimonót kaptak, mint 
mi.  Az itteni letíltáscc,at orvosilag alkalmatlan minó-
sitésemmel indokolják. Mohácsra nem megyek haza, mert 

nincs munka. Most mér szinte bizonyosra vehető, hogy 

itt maradok Szabolcsban, megpróbálok elhelyezkedni va-

lamilyen iskolában,ahol nyelveket, vagy technikát ta-

níthatok. Menyasszonyom a tanárképző főiskola hallgató-

ja, az államvizsga után összeházasodunk. Nem tudom mi 

lesz velem, hiszen nem repülhetek, gyakorlati érzékem 

nincs, inkább a humán tárgyakhoz vonzódtam régebben is. 

24 dves, III. évfolyamos népész üzemmérnök hallgató  

/1981/ 

Volt mér néhány álmatlan éjszakám, hogy gépcsoport-

vezetőnek menjek egy vidéki TSZ-hoz, vagy elfogadjam 

a számomra felajánlott sportállást egy jól menő vál-

lalatnál itt, a városban. Legszívesebben visszamennék 

a szülefalumba, Baranyába. De már tulságosan is szoros 
rokoni szálak fűznek ehhez a megyéhez. Feleségem, aki 

üzemszervező szakon vdgzett a főiskolán néhány éve, 
szabolcsi. Szülei is nagyon marasztalnak, pedig mér 

fővárosi csapatoktól is kaptam ajánlatot. Mogigérték, 

hogy levelező tagozaton elvégezhetem a főiskolát, de 
én nem mortem vállalni. A sport számomra hobby, a dip- 
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loma megszerzése az elsődleges. Az TSZ-elnök fela-

jánlotta, hogy ha üzletet tudunk kötni, focizhatok 

a TSZ megyei osztályú labdarugó csapatában, mellet- 

te mérnöki munkakört biztosít,  csökkentett munkaidő- 

vel és kiemelt fizetéssel, valamint minden meccs u-

tán prémiumot, teljesítménytől függően.  Talán ezt 

az ajánlatot fogom elfogadni. 

A szocializációs probléma hallgatói oldalról  történő  

megközelítése után álljon itt most egy oktatói vélemény. 

Az interjúalany tapasztalt egyetemi tanár, a múvelödés-

és művészetpolitikában, esztétikában is elismert szakte-

kintély. 

52 éves, egyetemi tanár, Bp. EFKB elnöke /1984/ 

I: 1945 óta az iskolákban kimaradt a viselkedéskultú-

ra oktatása. Ebben most mér benne vannak a szülők 

is. 

K: Ön szerint a felsőoktatási intézményekben és azok 

kollégiumaiban melyek ma a legaktuálisabb feladatok 

a beilleszkedéssel és a viselkedéskultúrával kap-

csolatosan? 

I: Különös jelentőségű a szocializáció, mely kezdet-

ben az egyetemi, főiskolai, később az értelmiségi 

szerepbe történő beilleszkedést jelenti. 

K: Mondják, hogy a kollégiumokban még mindig nagy a 

távolság a hallgatók és a kollégiumi tanárok között. 

Mi az Ön véleménye a seniorok alkalmazásáról? 

I: Angolszász kollégiumokban /collégeokban B.J./ a 

szülők fogadnak fel seniorokat a felsóbbéves diá- 

kokból, vagy thudorokat a fiatal oktatók közül gyer- 

mekük mellé. Ezek a komoly pénzekért felfogadott 
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patronálók kötelesek a hallgatókkal lenni ok-

tatás után, sőt együtt lakni a kollégiumban. Tó-

lük tanulják meg a hallgatók, hogyan kell lakni, 

jegyzetelni, szakdolgozatot írni. Higgye el, sok 

üzletet szúrunk el amiatt, mert faragatlanok a 

szakembereink és az üzletkötőink. 

K: Ün'lát a továbblépésre lehetőséget?  

I: Például addig is, amig a Senior vagy thudor rend-

szerben sikerül valamit elérni, a lécet magasabb-

ra kell tenni, viselkedési füzetet kellene kiadni. 

De az az igazság, hogy a viselkedéskultúra fogalma 

sincs tisztázva. Eddig kutatási munkát senki nem 

végzett ezen a területen. 

A társadalmi, gazdasági életben zajló folyamatok közül 

- és ezt több kutató egybenhangzó véleménye is igazolja, 

- lelassultak a mobilizációs folyamatok, és ezzel mint-

ha az esélyegyenlösép is csorbát szenvedne. 

Mint korábban már rámutattunk, a munkahelyi mobi- 

lizációt több körülmény is szükségessé vagy lehetségessé 

teheti. Az okok feltárása nélkül érdemes áttekinteni em-

pirikus kutatásainkban szereplő populáció tagjait, hogy 

közülük hányan dolgoznak ma a mezőgazdaságban, az ipar-

ban, vagy más munkakörben. 
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üzemmérnökök munkahely szerinti megoszlósa /1988-89./ 

Diplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 
N=61 

1983 
N=8o 

1986 
N=88 

Ossz. 
N=229 

Populáció /N/ f6 % f6 : f6 % f6 4 

Mezőgazdaság 36 59,1 53 66,25 5o 56,8 139 6o,69 

Ipar 11 18,0 12 15,0 16 18,1 39 17,o3 

Egyéb 12 19,6 14 17,5 19 21,5 45 19,65 

Nem válaszolt 2 3,27 1 1,25 3 3,4o 6 2,62 

Szembetűnő, hogy az 1986-ban diplomát szerzett U-

zemmérnökök közül csak alig több, mint 5o % dolgozik a 

mezőgazdaságban. Az  ipar elszívó hatása még ma is érvé-

nyesül, ezt jelzi az összesítésben kimutatott 17,03 %. 

Az egyéb munkahelyek közül említést érdemelnek a szol-

gáltatások, a fegyveres testületek, elsősorban a rendőr-

ség, és a magánvállalkozások. 

Az intézményi és szakmai szocializáció,periodici- 

tásának  vizsgálatával nem foglalkozunk, mivel az eltér 

kutatási témánktól. 
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2. Kultúrális nevelés, mint az értelmiségivé  

válás egyik meghatározója  

Ha a kultúrát, mint a társadalom minőségét fogjuk 

fel, akkor maga a szocializáció nem más, mint az egyén-

nek a kultúrába való bevezetése. Az előző részben meg-. 

kíséreltük bemutatni a szocializációt az agrárműszaki 

felsőoktatásban a művelődéspolitika oldaláról történő 

megközelítésben. Ennek értelmében kitűnt, hogy a szak-

mai szocializáció nem más, mint maga a szakemberré vá-

lás folyamata, és az értelmiségnevelés. 

A kultúrális nevelés  tehát - kutatásainkhoz iga-

zodva - témánk által determinált. További kutatásokat 

igényel még, hogy a  felsőoktatás, - a közoktatás  koráb-

bi fázisaira, és a családi nevelés eredményaire építve - 

hogyan valósíthatja meg a legnagyobb hatékonysággal kul-

túrális nevelési célkitüzéseit. 

t4ivol gyakorlatilag hasznosítható, kidolgozott nor- 

marandszer nem éli rendelkezésünkre, megkíséreljük az ál-

talunk helyesnek és alkalmazhatónak vélt tevékenységkörök  

szerint csoportosítani ás áttekinteni a kultúrális neve-

lés elvórásait  ás eredményeit az agráműszaki felsőokta-

tásban. 

a/ Alapvető tevékenységi körök szerint  

Az egyetemi, főiskolai hallgatók tanulmányaik során, 

a felsőoktatásban eltöltött évelek alatt szinte valamennyi 
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kultúrával szembesülnek. Egy jövendő értelmiségi min-

dennapi feladatai közé tartozik, hogy fejlessze öltöz-

ködési, és étkezési kultúráját. A korszerűen de  izld-

sesen berendezett étkezdékben erre ma mér van is lehe-

tőség. Komolyabb gondot jelent: hogy az ünnepélyes al-

kalmakkor szokásos ivási kultúrát is elsajátítsák a 

hallgatók. Iskolai rendezvényeken tapasztalni még devi-

áns viselkedést e téren, do a gépészgyúrú avató szakes-

teken, valamint a repülőgépvezetők szakszolgálati enge-

délyének átadásakor rendezett hagyományos ünnepélyeken 

kultúráltan viselkednek a hallgatók. Említést érdemelnek 

e példaértékű minták, molyek pozitív és negatív irányban 

is meghatározó jellegGek lehetnek. Az öltözködési kul-

túrát manapság már nem is annyira a legkülönfélébb di-

vatirányzatok, mint a ruha vásárlására fordítható pénz-

összegek határozzák meg. A gondozott, ápolt külső köve-

telmény, ettél jelentősebb eltérés nem tapasztalható. 

A felsőoktatási intézmények, különösképpen a kollé-

gium ás közművelődés révén igyekeznek alkalmakat terem-

teni az  emberi kapcsolatok ápolására, hogy hallgatóink 

fejleszthessék viselkedéskultúrájukat. Az intézmény falai 

között ez általában nem probléma, a városban, szórakozó-

helyeken előfordulnak még jövendő értelmiségihez méltat-

lan viselkedési formák. 

A lakáskultúra ás családi kultura/szexualítés, házas-

ság, gyermeknevelés. B.J./ csak részben feladata a felső- 
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oktatásnak. A kollégiumban lakó hallgatók lakáskultú-

ráját, környezetkultúráját lehet befolyásolni, de az 

albérletben lakók körülményeit  nem ismerjük. Rájuk leg-

feljebb az ízlésesen berendezett, tiszta kollégiumi 

szoba lehet befolyásoló hatással. Az előzőekben közölt 

interjiikból is kitűnt, hogy sok hallgató, - élve az ag-

rárfalsőoktatási intézmények által biztosított kedvező 

lehetőségekkel '-házaspári szobát igényel, és házasság-

kötés után - általában hasonlóan egyetemi, vagy főis-

kolai hallgató hózastérsával - a kollégiumban kezdi 

meg önállá családi élctét és a családtervezést. 

A munkakultúra  az agrárfels6oktatásban két szin-

téren is fejlesztésre szorul: a  tanulás, információ-

szerzés és -feldolgozás, valamint a gyakorlati munkavég-

zés területén. Elsősorban az  elsógenerációs  értelmiségi 

jelöltek igényelnek megkülönböztetett bánásmódot. 

b/ Félszabadidós, részben munkajellegG tevékenységi  

körök 

Ezen a területen elsősorban a manuális tevékenység-

re biztosított lehetőségek a figyelemreméltóak. A sza-

kok jellegénél fogva óhatatlan előtérbe kerül a barká-

csolás, az autó- és motorszerelés, a kézimunka és makett-

készítés. Kétségtelenül jelen van e tevékenységi formák-

nál az esztétikum fejlődési lehetősége, de az eszköz-

haténálatban rejlő fejlesztési lehetőségek som elhanya-

golhatóak. 
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Akár hétvégeken, akár a nyári szünetben foglalkoz-

nak hallgatóink kertészkedéssel, állattartással vagy 

házépítéssel, melynek munkálatai közben tevékenységi, 

munkavégzési kultúrájuk is fejlődik, denem közömbös, 

hogy a produktum minősége milyen. 

c/ Társas, társasági jellegű tevékenység 

Bőségesen van alkalom e tanulmányok során az em-

beri kapcsolatok ápolására. A kontaktusteremtés ás fenn- _ 

tartás minden értelmiségi számára az egyik legfontosabb 

elsajátítandó és fejlesztendő képesség. Az üdvözlési, 

köszönési módok helyes alkalmazása éppugy része lehet 

ennek, mint a kultúrált megszólítási mód egy önként vál-

lalt hierarchiában, vagy a  helyes szórakozási szokások  

kialakítása. 

d/ Művészetek körébe tartozó témák  

A műalkotások megközelítését elősegitő képességek  

kibontakoztatása, aktív elsajátítása éppúgy hozzátarto-

zik e területhez, mint valamely művészeti ág aktív, al-

kotó művelése. Megtalálni a kapcsolatot a mindennapok ős 

e művészetek között, - ez is az értelmiségi funkcióból 

és szerepvállalásból következik. 

E/Tudományok körébe tartozó témák  

Nemcsak kognitív szinten történő bevezetést je-

lent egy tudományágba, hanem aktív, alkotó ,jellege te-

vékenységek kialakításának képességét is. A tudományok  
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eredményeinek feltárását és átültetését a mindennapok-

ba, - ez is kultúrafejlesztést igényel, és a szakokta-

tás egyik legfontosabb feladata. 

f/ Testkultúrával, szomatikus neveléssel kapcsolat- 

ban 	. 

Életkori sajátosságuknál fogva, hallgatóink szíve-

sen sportolnak, mozognak. További  feladata a felsőoktatás-

nak, hogy a motorizáció által előidézett kényelemszeretetet 

fel tudják áldozni hallgatóink, és ha lehet, minél többet 

tartózkodjanak a friss levegőn, s gyalog közlekedjenek. 

Az egyetemi, főiskolai életformára jellemző ülő életmódot 

rendszeresen megszervezett akciókkal, vizi táborokkal, ef-

táborokkal, kerékpártúrákkal és gyalogtúrákkal próbálják 

az agrárfelsőoktatási intézményekben tevékenykedő testne-

velési tanszékek és sportkörök ellensúlyozni. Van még te- 

endő a szomatikus nevelés területén, hiszen egy agrárértel-

miségitől szélsőséges  időjárási és munkavégzési viszonyok 

között végzendő munkája  állóképességet, kitartást, fi-

gyelemmegosztást vagy fokozott figyelmet kíván. Ezek a 

tulajdonságok csak kitartó munkával, folyamatos gyakorlás-

sal és u.n.  sportszere életmáddal fejleszthetók. Az  agrár-

felsőoktatási intézmények akár a versenysportok területén 

/Országos Agrár Sportnaok, kupatalálkozók, versenyek, 

akár pedig a  tömegsport, vagy fakultatív órák  által 

biztosított sportolási lehetőséggel minden feltételt biz-

tosítanak a hallgatók testkultúrájának és szomatikus ké-

pességeinek fejlődéséhez. 
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q/ Társadalmi, közösségi élettel kapcsolatosan  

Hallgatóink többsége tagjai, valamilyen szövetségnek,  

társaságnak, egyesületnek.  Az értelmiségiek körében el-

várásként jelentkező közéleti tevékenység,  vagy politi-

kai állásfoglalás  szintén a kultúrális nevelés egyik j6 

eszköze lehet. 

A különböző - személyiségszférába tartozó  - diszpo-

zícióknak a kultúrális neveléssel összefüggő relációi  fi-

gyelemreméltó következtetésekre adnának lehetőséget; és 

véleményünk szerint túlságosan kitágítanák  vizsgálódási 

körünket a  közoktatás  egyéb,- elsősorban  közép-  és alap-

fokú - irányaiba, ez pedig dolgozatunknak nem feladata, 

tehát a további területek bemutatásától eltekintünk. 
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3. Viszonyulás az aprárértelmisépi pályához  

és az értelmiségi hivatáshoz  

Az agrárfelsőoktatásban több kutató végzett az el-

múlt időszakban pályaidentitás vizsgálatokat. Így emlí-

tést érdemelnek Fehér György /1984/, Fekete György /1985/, 

Völgyesi Pál - J. Szilágyi Klára /1985/ és Balla G. Tamás 

/1979, 1980, 1987/ témával kapcsolatos megállapításai ás 

kutatási eredményei, melyek jelzik az agrárértelmiségivé 

válás folyamatának nehézségeit. 

Elsősorban szociológiai kutatások eredményeként isme-

retesek az agrárértelmiségiek, köztük az agrárműszaki ér-

telmiségiek adatai. Ezek figyelembevéve, de nem tovább ku-

tatva vizsgáltuk a kiválasztott 229 fős populációt olyan 

céllal, hogy adatokat szerezzünk, amelyek a ovakorló üzem-

mérnökök véleményét reprezentálják, s felhasználhatók az 

agrárműszaki értelmiségnevelés fejlesztésére. 

Kérdóíves adatfelvétel útján tájékozódtunk a gyakorló 

agrárértelmiségiek elképzeléseiről a továbbképzést és át-

képzést illetően, mégpedig három irányban, a pályaidenti-

tásnak megfelelő  műszaki, vezetői és értelmiségi területen. 

Szinte sgyöntetű véleményt tükröz mindhárom irányú tovább-

képzési módról a három különböző korcsoporttal elvégzett 

vizsgálat. Az agrármüszaki továbbképzési formánál csupán 

1,31 % jelezte, hogy nincs szüksége továbbképzésre, míg az 

önképzés formájában megvalósítható továbbképzést 3,49 k, 

a munkahelyen csupán 1,M4 % tartja elképzelhetőnek. 
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Üzemmérnökök véleménye a továbbképzés /posztgraduális képzés/ 

szükségességéről  

Műszaki ismeretek területén /1988/ 

Diplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 1983 1986 össz. 

Populáció /N/ fő  fá k fő % fá % 

Külföldön, 
fejlettebb 
országban 

41 67,2 53 66,25 69 78,4 .163 71,17 

Főiskolai, 
egyetemi 
tanfolyamon 

13 21,31 15 18,7 8 9,o9 36 15,72 

Rövidebb 
tanfolyamon 2 4,91 5 6,25 2 2,27 lo 4,35 

Munkahelyen 
alkalmanként 1 1,6 3 3,75 o o 4 1,74 

Unképzés 
formájában 1 1,6 2 2,5 5 5,68 8 3,49 

Nincs szükség 
továbbképzésre 0 0 1 1,25 2 2,27 3 1,31 

Nem válaszolt 2 3,2 1 1,25 2 2,27 5 2,18 

A rövidebb időtartamú tanfolyammal /4,35 %/ szemben 

viszont 15,72 % szeretné továbbképezni magát egyetemen vagy 

főiskolán. Legszembetünöbb annak a 163 főnek a véleménye, 

aki külfölön, fejlettebb országban szeretné továbbképzésen 

résztvenni. 
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Üzemmérnökök véleménye a továbbképzés /posztpraduélis képzés/ 

szükségességéről  

Vezetési ismeretek területén: /1988/ 

Diplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 
N=61 

1983 
N=80 

1986 	Össz.: 
N=88 	N=229 

Populáció /N/ fá  % fő fő % 	fő  

Külföldön, 
fejlettebb 
országban 

25 4o,9 43 53,7 50 65,9 	126 55,o2 

Főiskolai, 
egyetemi  
tanfolyamon 

2o 32,7 18 22,5 11 12,5 	49 21,39 

Rövidebb 
tanfolyamon 7 11,4 11 13,7 1 1,13 	19 0,29 

Munkahelyen, 
alkalmanként 2 3,2 2 2,5 1 1,13 	5 2,18 

Ünk&pzés 
formájában 

4 6,5 3 3,75 8 9,o9 	15 6,55 

Nincs szükség 
továbbképzésre 1 1,63 2 2,5 5 5,60 	8 3,49 

Nem válaszolt 2 3,2 1 1,2 4 4,54 	7 3,o5 

A kérdőivokből kitónik, hogy a "Nincs szüksége továbbkép-

zésre" /3,49 %/ a nem vezetöi munkakörben  dolgozók válaszolták. 

2,18 %-uk vélekedik úgy, hogy munkahelyen is megoldható a ve-

zetői továbbképzés. 
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Uzommárnökök véleménye a továbbképzés /posztgraduális képzés/ 

szükségességéről ás helyességéről  

Értelmiségnevelés, humán vagy általános műveltség, ideqon- 

nyelvi ismeretek bővitése területén /1988/ 

Diplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 
N=61 

1983 
N=80 

1906 
N=88 

Összesen: 
N= 229 

Populáció /N/ fó % Eb % f6 % f6  

Külföldön, 
fejlettebb 
országban 

26 42,6 44 55,o 54 61,3 124 54,14 

Főiskolai, 
egyetemi 
tanfolyamon 

12 19,6 11 13,7 13 14,77 36 15,72 

Rövidebb 
tanfolyamon 8 13,1 12 15,o 6 6,81 26 11,35 

Munkahelyen, 
alkalmanként 1 1,63 c o ] 1,1 2 o,87 

Önképzés 
formájában 2 3,27 6 7,5 8 9,09 16 6,98 

Nincs szükség 
továbbképzésre 5 8,19 3 3,75 4 4,54 12 5,25 

nem válaszolt 7 11,4 4 5,o 2 2,27 13 5,67 

A változatlanul magas arányt külföldön, fejlettebb országban 

/54,14 %/ elsősorban az idegennyelvet tanulni vágyók hason66 ará-

nya indokolja. A 0,87 :oos munkahelyi tanulási lehetőség ezt 

tükrözi, hogy a munkahelyen ninbcs lehetőség és idő mással foglal- 
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kozni, ás azt sem látja kivitelezhetőnek 2 fő kivételével 

senki, hogy - míg más a megszokott munkáját végzi, valaki 

nyelvtanfolyamon, vagy más általános műveltség növelését 

célzó tanfolyamon résztvegyen. 

A vizsgálat következő kérdéscsoportja a napi program 

alakulására terjed ki munkanapokon és szabadnapokon. A 

főbb kategóriák a következők: főmunkaidő, mellékfoglalko-

zás, másodállás, utazóssal töltött idő, információszerzés-

re, kikapcsolódásra, aktív pihenésre szánt idő. Végül a meg-

kérdezettek nyilatkoztak arról, hogy ki mennyi időt tölt el 

naponta alvással, a szűkebb családi körben és barátokkal, 

mikroközösségben. 

Mivel a vizsgálati eredmények témánk szempontjából köz-

vetlenül nem hasznosithaták, ezért csak néhány kiragadott adat-

tal próbáljuk reprezentálni a napi munkaidő struktúrát és a 

pihenésre, kikapcsolódásra szánt idő  csökkenő tendenciáját. 

Vizsgálatunk adatai szerint a mért populációnak több, 

mint 90 %-a napi lo, vagy ennél több órát dolgozik. 50 %-uk 

nál többen dolgoznak másodállásban, mellékfoglalkozásban, 

GMK-ban vagy  KFT-ben. Információszerzésre napi o,5 - 1 óra 

marad. 7o %-uk úgy vélekedik, hogy munkanapokon semmilyen 

szórakozásra sincs idő. /legfeljebb kertészkedésre, vagy a 

háztáji feladatok ellátására/ A megkérdezetteknek több, 

mint fele naponta 6-7 órát alszik, 2o-25 %-a napi 4-5 órát, 

a maradék 7 óránál többet. 
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A szűkebb családi körben, gyermekneveléssel eltöltött 

időt a megkérdezetteknek több, mint 6o %-a 1 órában ka-

rozta meg. Barátokkal, mikroközösségben eltöltött időt 

80 %-uk nem jelöli. Utazásra, kirándulásra házköznap alig 

vállalkoznak, akik igen, a városba, nagyobb településre be-

vásárlás céljából utaznak /3o-35 %/. 

Ugyanezt a felmérést elvégeztük szabadnapokra, illetve 

a heti pihenónapokra vonatkoztatva is. Néhány eredmény k1-

ugróan pozitívnak mondható, de a munkavégzésre fordított 

idő nem kevesebb. /Epitkezós, visszasegítés, háztájiban vég-

zett talajmunka, növényvédelem, maszekolás. 8.J./ 

Az adatok összevetése alapfán elmondható, hogy agrár-

műszaki értelmiségünk leterhelt, küzd saját és családja 

megélhetése, korábbi életszínvonala biztosításáért. A szak-

emberrel szembeni elvárásokat méltán teljesíti, de  az értel-

miségi lét kiteljesítősére már sem ideje, sem energiája nem 

marad. Tudása devalválódásához nem fér kétség. 

A felmérést felhasználtuk a vizsgált populáció fize-

tési viszonyainak saját maguk által történő megítéltetésé-

re is. Annak ellenére, hogy a teljes populáció arányában 

48,o3 % az országos átlaggal  megegyezőnek ítéli saját fi-

zetését, továbbá, hogy 23,58 %  magasabbnak, nem mutatja az 

agrármúszaki értelmiség reális fizetési viszonyait, mivel 

a teljes népességben benne szerepelnek a repülágépvezetők, 

a szolgáltatásban, iparban és magánvállalkozóként tevékeny-

kedők is. 
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Üzemmérnöki diplomával rendelkezők  

véleménye saját fizetési viszonyaikról  

/1988-89/ 

/Az országos átlag függvényében/ 

Diplomaszerzés 

ideje /év/ 

1979 1983 1986 összesen 

Populáció /N/ fő % fő  % fő ó fő k 

Magasabb 18 29,5 25 31,25 11 12,5 54 23,58 

Megegyező 31 5o,8 42 52,5 37 42,o4 ll0 48,o3 

Alacsonyabb 9 14,7 9 11,2 34 38,6 52 22,7o 

Nem válaszolt 3 4,91 4 5,o 6 6,81 13 5,67 

Agrárműszaki értelmiségi fiataljaink számára az elé-

rendő cél az lenne, hogy ne napi lo-12 órai munkával, ha-

nem 8 órával érjék el azt az anyagi jólétet, amely biztosít-

ja számukra a nyugodt megélhetést, és a relaxáció, valamint 

a feltétlenül szükséges permanens tanulás feltételeit. E 

feltételek nélkül sem szakmai, sem vezetöi, sem pedig értel-

miségi tudásszintjük, műveltségszíntjük nincs biztosítva. 

A visszacsatolás céljából elkészített két felmérés 

jól tükrözi a gyakorló agrárértelmiségiek véleményét a fő- 

iskolai tantervi stauktúráról. Javaslataikat a tanterv il-

letve tantárgyi blokkok átalakításáról a következő arányok 

szerint képzelik: 
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Mit változtatna e főiskolai tantervi struktdrán az agrár-
műszaki értelmiség hármas identitását véve kategórizálási  

alapul: /1988-89/  

Diplomaszerzés 
ideje /év/ 

1979 
N=61 

1983 
N=8o 

1986  
N=08 

összesen:  
N=229 

Populáció /N/ fő % fő % fő % fő  

Szakok- 
tatás 

max, 26 42,62 34 42,5 42 47,7 1o2 44,54 
közép 28 45,90 22 27,5 10 2o,45 68 29,69 
min. 1 1,63 15 18,75 21 23,8 37 16,15 

Vezető- 
képzés 

max. 37 6o,65 52 65,o 33 37,5 122 53,27 

közép 12 19,67 lo 12,5 41 46,5 63 27,51 

min. 6 9,83 9 11,25 7 7,95 22 9,6 

nrtel - 

iség 
neve- 
lés 

max. 4 6,55 27 33,75 39 44,3 7o 3o,56 

közép 29 47,5 44 55,o 36 4o,9 lo9 47,59 

min. 22 36,o6 a o 6 6,81 28 12,22 

Nem válaszolt 6 9,83 9 11,25 7 7,95 22 9,6 

Megjegyzés:  

A blokkonként összegzett adatok a "Nem válaszolt" kate-

góriával összesitve értendők. A teljes populáció véleményét 

figyelembe véve kitűnik a vezetőképzés preferálása. Az ér-

telmiségnevelést is a szakoktatás elé helyezik egyes csopor-

tok /1983=max:42,5 k szakoktatás 

1986=max:44,3 % értelmiségnevelés/. 

Ebben az ifjabb generáció nyelvtanulási igénye is benne van. 
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Uzemmérnökök véleménye az oktatási struktúráról  

Mit változtatna a főiskola oktatási/tantervi 

struktúráján: / 3 éves tanulmányi időt véve 

alapul/1988-89/ 

Diplomaszerzés 
ideje /éve/ • 

1979 
N=61 

1983 
N=80 

1986 	összesen: 
N=88 	N0229 

Populáció 	/N/ 1á % fő  4 1ő % 	18  

Elmélet  
max: 18 29,5 27 33,75 36 4o,90 	81 35,37 

közép: 37 46,25 38 47,5 41 46,59 116 50,65 

min: 2 3,27 9 11,25 8 9,09 	19 8,29 

Gyakor- 
lat 
/órasz./ 

max: 56 91,8o 62 77,5 64 72,72 	182 79,47 

kőzép: 1 1,63 11 13,75 13 2o,45 	3o 13,10 

min: o 0 1 1,25 3 3,4 	4 1,74 

Üzemi 

sirgyae 

max. 41 67,2 15 18,75 27 3o,68 	83 36,25 

közép: 13 21,3 39 48,7 26 29,54 	78 34,o6 

min: 3 4,91 20 35,o 32 36,36 	33 14,41 

Nem válaszolt 4 6,55 6 7,5 3 3,4 	13 6,67 

Mivel dolgozatunknak nem célja a tanterv, vagy a tan-

tárgyi blokkok  didaktikai, vagy tudástechnológiai szempontok 

szerinti vizsgálata, érdemes pusztán statisztikai összeheson-

lítást végezni az 1987. szeptember 1-től életbe lépett gépész 

Üzemmérnöki tantervvel. X  

X 	X. sz. táblázat 
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A heti átlag 32 órai leterhelésben nem szerepel a 

hetes összefüggő üzemi gyakorlat,  ami napi 8 óra. A hall- 

gatóknak az előadások és kiscsoportos foglalkozások elmulasz-

tott anyagát pótolniuk kell. Véleményünk szerint ez a tan-

terv szakmai tantárgycentrikus,  nem szolgálja az értelmi-

ségnevelést, tehát korszerűsítésre szorul.  

A  repülógépvezető üzemmérnökök  tanterve hasonló hiá-

nyosságokat mutat. A heti átlag 32 óra itt is soknak tű- 

nik, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a pilótanöven-

dékek reptéri leterheltségét,  ami a jó időjárási viszo-

nyok függvénye./ Rossz időjárási viszonyok között az eló-

irásnak megfelelő,  betervezett repülési gyakorlatot sem 

tudják végrehajtani, ezért a reptéri mulasztást jó időben, 

akár a közismereti tárgyak rovására is pótolni kell. A hall-

gatók ezért inkább óráról hiányzanak, mivel ott van pótlási 

lehetőségük, repülési gyakorlat pótlására nincs lehetőség. 

B.J./ 

Az 1987. szeptember 1-töl hatályos tanterv sem biz-

tosit lehetőséget az á rtelmisépnevelésre,  és a vezetői is-  

meretek  elsajátítására. /Ha a végzett repülőgépvezető valami-

lyen oknál fogva nem kerülhet gépre, ipari üzembe, vagy a me-

zőgazdaságba kerülhet vezetői beosztásba, ahol lehet, hogy 

a műszaki ismeretei  megfelelőek  lesznek, de mint  vezető  

- nem fog boboqulni.  B.J./ Ezért ezt a tantervet is - véle-

ményünk szerint - korszerűsíteni szükséges.X 

X XI. sz . táblázat 
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A Gödöllői ATE Gépészmérnöki Karának  tanterve 1984. 

szeptember 1-től hatályos. *  A heti 36-39 óra nem kis meg-

terhelést jelent az egyetemi hallgatóknak, akikkel a dolgo-

zat csak kontrollcsoportként  foglalkozik. Annak ellenére, 

hogy az okleveles gépészmérnöki tantervben megjelennek o-

ólyan tárgyak, mint a szociológia  /6. félév: 8 6ra/, a szer-

vezéselmélet  /12. félév: 8 óra/, és a vezetéselmélet  /12. 

félév: 8 óra', - az összes tantárgyi órát figyelembe véve, 

ez a tanterv is tulságosan szakoktétás-centrikus,  ugyanakkor 

tulspecializált.  

Sajnálatos dolog, hogy az alternatív blokkok  kM  sem 

hoznak változást az arányokban: a 2-es blokkban a hallgatói< 

ergonómiát,  a 3-asban az élelmiszertermelés irányítását, 

mig a 4-es blokkban  környezetvédelmet  tanulhatnak. 

Talán ezért is különbözik egymástól annyira az egyete-

misták és főiskolások véleménye szakmaszeretet  szempontjából: 

Végzős hallgatók szakmaszeretete /é-ban/  

Vizsgált 	Ha most választana pályát, mit tenne? 
Oktatási intéz - 	populáció Ugyanazt Hasonló Más 	Nem ta- 

rvény 	a pályát pá#yát 	szakot nulnék 
/fő/ 	választa- választanák 	tovább 

nám 

Mezőgazdasági 
gépészmérnök 71 44,29 14,29 27,14 14,29 

Gépész üzem-
mérnök 59 54,00 36,00 8,00 2,00 

Állatorvos 119 8o,00 ll,00 2,00 7,00 

X XII. sz . táblázat; 	XX XIII. sz táblázat 

Forrás: Fehér Gy. /1984/ 
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Javaslat a kutatási eredmények haszno:i:-tás‘j:ra, 

összegzés  

Dolgozatunk végén megkíséreljük kutatási eredményeink  

vázlatos összefoglalását, egyben javaslatot teszünk azok 

hasznosítására.  

1. Korszerű rendszerszemléletet az agrárműszaki fel-

sőoktatásban  

a/ Preszelekció helyett szelekció döntse el, ki al-

kalmas a felsőoktatási tanulmányok folytatására. Ezzel el-

érhető, hogy versenyhelyzet alakuljon ki a már a középisko-

lai tanulmányok alatt, ami folytatódna a felsőoktatásban is. 

A középiskolások és a hallgatók képességfejlesztésükben  az 

időszakos, vagy vizsgatudás helyett állandósult, vagy rög-

zült tudásra kénytelenek törekedni. 

Az oktatók között is versenyhelyzet keletkezik, hiszen 

a szelekció miatt a hallgatók a  hatékonyan, meggyőződéssel  

és oldott légkörben:cktatö tanáregyéniségeket keresik. A sza- 

bad oktató- és hallgató-választás a szelekciót felerősíti, a 

tudás, ezáltal a minőség becsületét helyreállítja. 

b/ Tervszerű szocializációval lehet csak megkönnyí-

teni az intézményi, majd a szakmai-értelmiségi beilleszke-

dési folyamatot. Az új viselkedéskultúra és tanulási techni-

ka elsajátítása tudatfelszabadító hatású, növeli a szemé-

lyiségfejlesztési folyamat  /tudástechnológia, képességfej- 
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lesztés/ intenzitását és hatékonyságát. 

c/ Alternatív tantárgyi blokkok kialakításával - az 

alapozó tárgyak vizsgáinak letétele után - maguk a hallga-

tók választhatnak, hogy érdeklődési körüknek megfelelően 

melyik tantárgyi blokk tanulmányozásával haladjanak tovább. 

d/ A felsőoktatás a közoktatás integráns része, ezért 

támaszkodnia kell a hallgatók középiskolában elért eredmé-

nyeire. Különös gondot kell fordítani a tehetségek felkuta-

tására és gondozására. A valóban tehetséges hallgatók egyéni 

tanterv szerint haladhassanak, adminisztratív megkötöttségek 

nélkül. Hallgathasson közéiskolás ifjú is felsőoktatásban 

árát, ha szellemi képessége, tehetsége erre predesztinálja. 

2. Tudatos értelmiségnevelést, melynek anyagi, szer-

vezeti és személyi feltételét meg kell teremteni. 

a/ Elkülönített összeg álljon rendelkezésre e költ-

ségvetésből, amit csak erre a célra lehessen felhasználni. 

b/ Az eddigi nevelési terv helyett autonóm és fa-

kultatív értelmiségnevelési programot kell összeállitani 

hallgatói közreműködéssel. A normarendszer kidolgozásába 

és felállításába is be kell vonni a hallgatókat. legoptimá-

lisabban ez a program az eddigi  kollégiumi nevelés, közmó-

valódési tevékenység és kultúrális nevelés szintéziseként 

jöhet 16tre. 
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c/ Az értelmiségnevelést, főigazgatói hatáskörrel 

felruházott, kellő kompetenciával rendelkező pedagógus 

irényitására kell bízni, megfelelő tanszék/ek/ létreho-

zásával és támogatásával. 

3. Az agrárműszaki felsőoktatásban meg kell teremteni 

a szervezett posztgraduális továbbképzés és átképzés fel-

tételét, amely elsősorban a szükebb, vagy tágabb régió 

gépészmérnökeinek és -üzemmérnökeinek álljon rendelkezé-

sére. 

a/ Korszerű továbbképzési intézet, vagy tanszék lét-

rehozása szükséges az osztély helyett, az összes működési 

feltétel egyidejű biztosításával. 

b/ Teljes önállóságot az igények felmérésében, a 

hatékony kínálat megszervezésébe, a korszere beiskolázási 

program megvalósításéban, a mobil oktatói, előadói, kutatói 

létszám ás minőség összeállításában és működtetésében. 

c/ Menedzserképzés beindítása, saját, nappali tago-

zatos hallgatók részére is. 

4. Autonómiát az agrárműszaki felsőoktatásban. 

a/ Szorosabb összhang megteremtését a kutatós-szak-

oktatás-vezetőkpzés-értelmiségnevelés, valamint a gyakorló-

helyek  /tangazdaságok/, vállalatok, egyesülések között.  

b/ Horizontális kapcsolatteremtés bel- és külföldi 

kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel az oktatói , 

hallgatói ás a kultúrális cserék  kölcsönös lebonyolítása 

érdekében. 
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c/ Közvetlen kapcsolatot a piaccal,  ezért önálló 

szolgááltató és marketing tevékenységet. 

A dolgozat megírásával arra vállalkoztunk, hogy az ér-

telmiségnevelés oldaláról  megvizsgáljuk az agrárműszaki fel-

sőoktatást. 

Munkánk elvégzéséhez áttekintettük a rendelkezésre álló 

szakirodalmat,  melynek adatait összevetettük saját kutatási  

eredményeinkkel,  azt remélve, hogy így a hazai szakoktatás, 

vezetőképzés  és értelmiségnevelés  minőségi  továbbfejlesztésé-

hez ujabb alapdokumentumok  és eddig nem ismert, de hasznosít-

ható összefüggések  birtokába jutunk. 

Vizsgálatainkat nehezítette, hogy a korábban mások ál-

tal végzett kutatások elsősorban a felsőoktatás szakoktatási  

funkciójára  vonatkoztak, ezért számunkra terminológiai ne-

hézséget jelentett  kezdetben a téma tudományos behatárolása, 

amit később - indokolt és következetes terminológia haszná-

lattal - próbáltunk meg egyértelművé tenni. 

Empirikus vizsgálataink  elvégzése is gyakran nehézsé-

gekbe ütközött, hiszen - az egyre szűkülő anyagi lehetősé-

gek miatt - az agrárműszaki felsőoktatásban társadalomtudo-

mányi témával  foglalkozók közül a különösen szerény támoga-

tása miatt, csak kevesen vállalkoznak elmélyültebb kutatás-

ra. Azok a kutatók, akik az agrárfelsőoktatás területén 

eddig már végeztek vizsgálatokat, nem különítették el  az 

adatokat a mért populáció szakonkénti tagozódása szerint, 
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ami szintén nehezítette a korábbi dokumentumokhoz való 

hozzáférhetőséget. 

Úgy véljük azonban, hagy dolgozatunk néhány eddig 

még nem ismert alapdokumentumot,  és további gondolkodás- 

ra, kutatási tevékenységre serkentő összefüggést  tárt fel. 

Ezek között megemlítenénk az értelmiségnevelés legitimá-

cióját  gátló társadalmi  és intézményi akadályokat,  idejét-

múlt beidegződéseket.  

Nagy segítséget jelentett számunkra hallgatóink és 

egykori hallgatóink önzetlen együttműködési készsége,  mely-

lyel folyamatos kutatási tevékenységünket segítették. 

Dolgozatunk megírásával igyekeztünk feltárni  az ag-

rárműszaki értelmiségnevelés lehetőségeit, eredményeit  és 

a még meglévő  hiányosságait,  majd megkíséreltük vázlatosan 

egységbe foglalni  javaslatainkat  az értelmiségnevelés tar-

talmi ás formai elemeinek továbbfejlesztése céljából.  Hogy 

kutatási eredményeink és azok hasznosítására tett javasla- 

taink mennyire helytállóak, azt jórészt gyakorlatba történő 

alkalmazásuk fogja eldönteni. 

Az értelmiségnevelés minőségi megújítása  és tovóbbfel-

lesztése  az agrárműszaki felsőoktatásban azonban még további  

kutatási tevékenységet  feltételez. 
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nyeit. Saját kutatásaink szempontjából a szerző 

vizsgálati eredményei összehasonlítási alapul szol- 
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a Janus Pannonius Tudományegyetem Közművelődési 

Tanszékét bízza meg. A JPTE Tanárképző Kar Közmű-

velődési Tanszéke 1987-1988 között elkészíti a 

zártbeiskolázású főiskolai MUNKAHELYI NÉPMGVELb-

képzés tervezetét, amely tartalmazza: 1. A képzési 

koncepciót; 2. A hálóterveket /Tantárgystruktúra, 

óraterhelés/; 3. A felvételi alkalmasságvizsgála-

tot és 4. A tantárgytematikát. A beadott tervezetet 

egy e célra létrehozott ad hoc bizottság értékeli. 

33 A MÉM-ben az agrárfelsőoktatást a Szakoktatási és 

Kutatási Főosztály irányítja. Az agrárműszaki fel-

sőoktatásban az alapkutatás elenyésző, a szakokta-

tás pedig elsősorban a szakemberré válás folyamatára 

koncentrál. 

34 A levelező tagozatos hallgatók körében végzett fel-

mérés sok hasonlóságot mutat az általunk vizsgált, 

gyakorló üzemmérnökök idegennyelt' tanulási szándéká-

val és lehetőségeivel. 

35 Az értelmiség;- és tudományellenesség gyökereit ku-

tatja több jeles, tudás, politikus és közéleti sze-

mélyiség az Élet és Tudomány hasábjain. Ezek közül 

említést érdemelnek Lázár István és Falusiné Szikra 

Katalin megállapításai, /L.T. 1989. április 20. 510- 

52o. p./ Csaba Györgynek a jelenség okairól, ős 
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Szentágothai 3ánosnak a gyökerekről vallott véle-

ménye, /G.T. 1989. május 5. 550-551. p./ valamint 

Varga Domokos szilárd értékrendről, és Pál Lénárd 

cselekedni, alkotni, értékrendet teremteni tudásról 

közzétett megállapításai /É.T. 1989. május 12. 582- 

584.p./ Glatz Ferenc két cikkel is jelentkezett a 

témával kapcsolatosan: "A cél az európai mérce" /É.T. 

1909. szeptember 29. 1222-1223.p./ és "Az új szerep-

osztás" címmel /É.T. 1989. október 6. 1254-1255.p./ 

36 A köztudatban uralkodó nézetek sajnálatos módon ez 

agrárműszaki felsőoktatásban is teret nyernek. Még 

manapság is csak a közvetlenút termelői szférát te- 

kintik értékteremtőnek, míg az indirektet és első-

sorban a szellemi munkát nem. Véleményünk szerint a 

tantárgyi blokkok modernizálása és bevezetése még nem 

fogja egycsapásra megváltoztatni a felsőoktatást, mi- 

vel nézetünk szerint a formai és tartalmi változás 

szükséges, de nem elégséges feltétele a teljes fel-

sőoktatási reformnak. 

37 Több kül- és belföldi oktatási intézmény gyakorlata 

azt igazolja, hogy az önálló marketing tevékenység 

nemcsak anyagi hasznot hoz, hanem pótolhatatlan mo-

tívumként is szolgál. 

38 A merítési bázis ilymódon történő növelése nemcsak 

a jelentkezésben, de a kiválasztódásban is esélye-

gyenlőséget biztosít. 
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39 Itt nyilván nemcsak a terminológiai kérdésről van 

szú, sokkal inkább az értelmiségi lét szükségességé-

nek tagadásáról. 

4o A felsőoktatási szaktárcákhoz tartozó egyéb felsőok-

tatási intézmények hallgatóival történő összehason-

lítás lehetőségével is élünk néhány alkalommal. 

41 Különösen a technikumokból, majd később felsőfokú 

technikumokból kialakult főiskolákban figyelhető 

meg a hallgatókkal történő, nem életkori sajátosság-

nak megfelelő bánásmód, melynek jellemzője, hogy in-

kább a középiskolás korúaknak megfelelő, míg a köve-

telményrendszer igyekszik az egyetemi normát leképezni. 

42 A társadalomtudományok-funkcióinak a gyakorlatban va-

ló újraértelmezését pozitívumként értékeli tanulmá-

nyában Huszár Tibor is, csakúgy, mint a hatvanas évek 

végétől általános gyakorlattá váló tendenciát, neve-

zetesen azt, hogy a szakértők szélesebb körét kezdik 

bevonni a fontosabb jelentőségű kérdések elemzésébe, 

a döntés-előkészítési folyamatba. A társadalmi tudat-

ban ez a súlypontok részleges átrendeződéséhez vezet, 

mivel az ideológiai konfrontációk - és ez a visszaté-

rt viták során egyre erősödő felismerésként jelenik 

meg - csak e díszciplinák fogalmi-módszertani jellemzői-

nek ismeretében értelmezhetők. /H.T. Az MSZMP értelmi- 

ségpolitikájának néhány idószerű kérdése. In.: A ma-

gyar értelmiség a Bo-as években. Kossuth Könyvkiadó, 

1986. Szerk.:  H.T. 7-52.p./ 
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43 Már 1974-ben szükségét érezte a magyar felsőoktatás 

az általános műveltség fokozásának. A felsőoktatási 

intézmények vezetőinek tanácskozásán 1974. április 

6-9-én Budapesten, melyen nemzetközileg elismert ku- 

tatók, oktatók és intézményvezetők is részt vettek, 

Zibolen Endre hangsúlyozza előadásában a képzős és 

nevelés egységének fejlesztésére irányuló munka szük-

ségességét. /In.: A felsőoktatási intézmények vezetői- 

nek tanácskozása, Bp. 1975. 17-29.p. Szerk.: Takács 

Aranka./ 

44 A közművelődési tevékenység az agrárfelsőoktatási in-

tézményekben nem kötelező, csak mint lehetőség merül 

fel a hallgatók önszerveződésének megvalósulásaként. 

Személyiségfejlődésük szempontjából a közművelődési 

tevékenység igazi lehetőség, valódi önkifejeződési 

mód. Éppen ezért vitatkozunk Németh János Istvánnal, 

aki a közművelődést, az egész közművelődési hálózatot 

a kultúra terrorjaként értelmezi, melyben a valós 

cselekvések korlátozottsága mellett az államosított 

intézmények változó színvonalon kínálják a kultúrális 

pótcselekvés alkalmait. /N.J.I.: A kultúra terrorje. 

Valóság, 1988. 12. 15-27.p./ 

45 Mér 1979-ben felmerül olyan továbbképzési centrumok 

létrehozása, ahol az ágazati követelményeket koordi-

nálva komplex módon oldhatók meg a hatáskörbe tartozó 

ipari és mezőgazdasági üzemek többirányú továbbképzési 

igényei./Magyar Edit: A továbbképzés műhelye. In.: 

Módszertani MGhely, Bp. 1979. TIT 7-33. p. Szerk. 

Nyilas György/. 
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46 J61 tükrözik ezt a 7o-es évek végén jelentkező dezur-

banizációs folyamatok a nyugati országokban. A kézmű-

ves technika idealizálása nyilvánvalóan az artigian-

tano kritikátlan misztifikációjához vezet, amely a ma-

gasszintű minőségi termelésnek nem következménye, ha-

nem alapfeltétele. 

47 Bibó István egyik írásában hangsulyozza, hogy az or-

szág t á rsadalmi és kultúrális felszabadulását egy 

olyan nevelési rendszerrel lehet teljessé tenni, amely 

sikeresen elszakítja az iskolatipusok értékrendjét 

mindenféle társadali ranglistától és kiváltságtudat-

tól. Bibó hangsúlyozza még a pályaválasztás szabadsá-

gát is, amely lehetővé teszi a lappangó képesség tel- 

jes kifejlesztését. /8.I.: Válogatott tanulmányok, 

II. kötet. 611-612. p. Magvető Kiadó, Bp. 1986/. 

48 Az átlagos világpiaci termékek értékének 80 %-át ma-

napság a szellemi munka adja, míg az elkészítés fizi- 

kai tevékenysége, anyag- és energiaköltsége csak a 

fennmaradó 20 %. dgh Attila szerint a kultúrális ja- 

vak termelésében hatványozottan jelenik meg a saját 

magára vonatkoztatott értelmiségi funkció hiánya, és 

nemcsak az új értékek versenye iktatódik ki a kultú-

rából, hanem szerves egésze is felbomlik a termelés-

t61 elszigetelt tudományra, a nagyüzemként szervezett 

közoktatásra, valamint a maradékelven működő közmúvelb- 
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désre. Ezért anyagi feltételek biz&ítása nélkül 

&ölön is kétséges működésük, integrációjuk pedig 

eleve kudarcra itélt. /Á.A.: Az értelmiség struk-

túrális reformja. Kultúra és Közösség, 1989. 5. 

18-31.p./ 

49 A kultúra prioritása nem képzelhető el a nemzetközi 

megmérettetés nélkül. A nemzetközi nyitáshoz és a 

hazai értelmiségi funkció globalizálásához nem csak 

kultúrális megújulásra, hanem a kultúrális pluraliz-

musra, mint a kultúrális javak és értékek szabad, in-

tézményesített versenyeztetésére van szükség. 

50 Egyetértünk Fekete Györggyel, aki szerint a megnöveke-

dett igényeket a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek-

kel szemben elsősorban a teljesítményképes tudás el-

sajátításával és intenzífikálásával elégíthetjük ki. 

Bővebben a témával kapcsolatos publikációjában több 

helyen foglalkozik. /F.Gy.: A jöüü mezőgazdasági szak-

embere. A műszaki fejlődés emberi tényezői  a mezőgaz-

daságban. Mezőgazdasági Kiadó, 1988. Bp. 2o7.p./ 

51 Végzett üzemmérnökökkel készült vizsgálataink is iga-

zolják, hogy maguk a gyakorló agrárértelmiségiek is 

tiltakoznak a túlságosan korai specializáció ellen, 

amely elzárja őket a munkafolyamat teljesebb áttekin-

tésének lehetőségétől, ugyanakkor gépies, egyoldalú, 

ezért fárasztó munkavégzésre kényszeríti a dolgozót. 
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52 A fejlettebb országok példája bizonyítja, hogy élete 

során minden dolgozó embernek szembe kell néznie a 

pályamódosítás, vagy ideális esetben a pályafejlődés. 

tényével. Ezt elsősorban objektív okok idézhetik elő, 

u.m. profilváltás, automatizáció okozta létszámcsök- 

kenés, stb. A permanens tanulás képességének kifej-

lesztése az iskola egyik legfőbb feladata. 

53 Megszívlelendők Szántó R. Tibornak "A tudományos si-

ker természetrajzához" c. tanulmányában közzétett 

gondolatai. Kitűnik, hogy a kétségtelenül fontos szo-

cializáció mellett ugyanolyan jelentőségű az egyén in-

dividualizációs fejlődése, és nem közömbösek genetikai 

adottságai sem. A szerző meggyőző erővel igazolja, 

hogy a tudományos sikerhez a tehetségen és felkészült-

ségen kívül kiváló személyiség és az elengedhetetlen 

publicitás is szükséges. /Sz.R.T.: A tudományos siker 

természetrajzához. Valóság, 1909. 12. 55-65.p./ 

54 Az agrárműszaki értelmiségre vár az a feladat, hogy a 

lakóhelyén jelentkező ilyenirányú igénynek is eleget 

tegyen. Az új technikai berendezések használata és 

kezelése sok egyszerű embernek komoly problémát jelent. 

A megfelelő tudattartalmak közlése és elsajátíttatása 

nem csupán műszaki ismereteket, hanem ezen kívül kom- 

munikációs képességet, valamint előadó- és logikus 

meggyőzőképességet feltételez. 
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55 Tagadhatatlan, hogy az agrárműszaki felsőoktatási 

intézményeknek a hallgatóket bizonyos népművelői 

funkciók betöltésére is fel kell készítoniök. En-

nek a funkciónak - a hagyományos "népmüveló" sze-

repnek - át kell alakulnia, mivel ez a hivatás szá-

mos olyan szerepet olvasztott magába, amely ma hi-

ányzik a társadalomból, a kultúra fejlődése szem-

pontjából azonban nélkülözhetetlen. Egy jövendő 

agrármüszaki értelmiségi fiatalnak magára kell vál-

lalnia a társadalmi segítő /social worker/ rekreá-

ciót szervező menedzser, a helyi közéleti szerve-

ző, az egyes vállalatok munkáját segítő, ésszerű-

sítő humántechnológus a művészeti menedzser és a 

falugondnok szerepét, mely utóbbi a falu legkülön- 

bözőbb teendőinek szervezését jelenti. Vagyis az 

ágazati és reszortszemlélet helyett a kultúra munká-

sainak kell kézbe venniük a falu kultúráját, hely-

reállítva a szűkebb értelemben vett kultúra, szo-

ciális cselekvés, közélet, stb. egységét. 



l.sz. melléklet 

Az Agrárfelsőoktatási Intézmények Rektori Kollégiuménak  

Állásfoglalása  

Az agrár-felsőoktatási intézmények vezetői Sopron-

ban tartott tanácskozásukon állást foglaltak az agrárpo-

litika megújitásának dokumentumairól. A részletes és szű-

kebb szakmai jellegű észrevételek Isifejtését az intézmé-

nyi viták utánra halasztva a Rektori Kollégium hiányolta, 

hogy a társadalmi vitára bocsájtott tervezet a termelés-

politika szűk szakmai kérdéseire koncentrálva nem fog-

lalkozik a leginkább meghatározó termelöerő,az ember és 

tudásának minőségi fejlesztésével. 

Szilárd meggyözödésünk, hogy az élelmiszer-gazdaság 

/mező-,  erdő- és fagazdaság, élelmiszer-ipar/ elmúlt idő-

szakban elért eredményeiben meghatározó volt az a tudás 

és ismeret, amelyet az ágazat szervezs részeként működő 

agrár-felsőoktatás és az ágazat szakmai irányítása mel-

lett működő középfokú oktatás létrehozott és közvetített. 

Az a véleményünk, hogy az ágazat előtt álló feladatok, a 

nemzetközi versenyképesség okozása, a termelés minőségi 

fejlesztése csakis az eddigi eredményekre építve, a ter-

meléspolitika társadalmi hátterének széles körű figyelem-

bevételével, a falu társadalmi felemelkedését elősegítve, 

az oktatás és kutatás tartalmi megújításán keresztül va-

lósítható meg. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az agrár-

politika megújítása csakis a szellemi tőke felértékelődé- 
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se révén lehetséges; a termelésfejlesztést a tárca 

irányitása és érdekeltsége alá tartozó szellemi bázis 

eredmény$Ire alapzva kell megvalósítani. 

A tanácskozás megerősítette, hogy az élelmiszer-

gazdasági fejlődés, valamint a szakterületi oktatás és 

kutatás érdekei egybeesnek, ezért az agrár-felsőoktatá-

si intézményhálózatnak továbbra is az ágazat integráns 

részeként kell működnie. Az agrár-felsőoktatási intéz-

mények felkészültek arra, hogy a gazdasági-társadalmi' 

fejlődés irányaival összhangban korszerűsítik oktató-

nevelő tevékenységüket. Ennek során a szakmai ismeretek 

átfogó oktatása mellett a munkaköri feladatokra való 

felkészítést, a gyakorlatiasabb oktatás erősítését,a 

szó teljes értelmében vett értelmiségnevelő funkció ér- 

vényesítését tekintik kiemelt feladatnak. A felsőoktatá-

si intézmények készek arra, hogy az oktatás tartalmi 

megújulásában megfelelő szerephez jussanak az alkalma-

zott biológia, ökológia alap-, alapozó ismeretek, az e-

lektronika és az informatika éppúgy, mint a humán isme-

retek, a nyelvtudás. A szellemi partneri viszony megerő-

sítése mellett e fejlesztések erkölcsi és anyagi támoga-

tástat kérik az intézmények vezetői. 

Sopron, 1989. október 
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Az agrárfelsőoktatási intézmények képviseletében: 

dr. Szász Gábor s.k. 	dr. Horn Pétet s.k. 
egyetemi tanár, rektor 	egyetemi tanár, rektor 
Agrártud. Egy.Oebrecen 
	

Agrártud. Egy.K-hely 

dr. Filius István s.k. 
egyetemi tanár, rektor 
Kertészeti és L"lelmiszer- 

ip. Egyetem  

dr. Petrasovits Imre sk. 
egyetemi tanár, rektor 
Agrártudományi Egyflem 

Gödöllő 

dr. Simon Ferenc s.k. 
egyetemi tanár, rektorh. 
Állatorvostul. Egyetem 

Budapest  

dr.iiánházi János s.k. 
egyetemi tanár, főigazg. 
Mezőgazdasági Főiskola 

Nyíregyháza 

dr. Gál János s.k. 
egyetemi tanár,rektor 
Erdő  ás  Faipari Egy. 

Sopron 



2.sz. melléklet 

A dolgozat szerzőjének publikációs jegyzéke  

1. Rol' pésznyi v obucsenyiji russzkava jazüka. 

Nyíregyháza, 

1975. BGYTKF-MAPRJAL Regionális Konferencia /7 p./ 

2. A kollégium oktatást-tanulást segitó tevékenysége 

Bp. 1985. Felsőoktatási Szemle, XI. szám. /4 p./ 

3. Közművelődési tevékenység a Kelet-Magyarországi 

Területi Kollégiumi Munkaközösség Kollégiumaiban. 

Szarvas, 1985. Kollégiumi Vezetőképző /8 p./ 

4. Közművelődési tevékenység az agrárfelsőoktatási 

intézményekben. Nyíregyháza, 1986. Agrárművelődé-

si Tábor /6 p./ 

5. Agrárközművelődési Tábor /1986. /Szerk. 0.3./ 

Nyíregyháza-AIKB-Gödöllő, 1987. /45 p./ 

6. Hallgatói tudásszintmérő lapok értékelése a tömeg-

kommunikációs rendszerről készült felmérés alapján. 

Nyíregyháza, 1987. Mezőgazdasági Főiskola Acta /15 p./ 

7. Az agrárfelsöoktatási intézmények kulturális neve-

lőmunkája. Gödöllb-AIKB 1908. 



1.sz. melléklet 

Az asrárfelsáoktatási intézmények megnevezése  

a székhely és a választható ozak feltüntetésével  

/1982/ 

Megnevezés 
	

Székhely 
	

Szele 

Agrártudományi Egyetem 
	

Gödöllő 

Általános agrármérnök 
Üzemszervező agrármérn. 

Gyöngyös 

Debrecen 

Szarvas 

Mczőtúr 

- Mezőgazdasági Gépész-

mérnöki Kar 
- Mg.  Főiskolai  Kar 

Agrártudományi Egyetem 

- Mg. Főiskolai Kar 

- Mg. Főiskolai Kar  

Mg. gépészmérnök 

Szervező üzemmérnök 

Általános agrármérnök 

tdövénytorm. üzemmérnök 

Öntözéses meliorációs 

üzemmérnök 

Mg. gépész üzemmérnök 

Agrártudományi Egyetem 

- Mezügazdaságtud. Kar 

- Mezágazdaságtudományl 

Kar 

Mezőgazdasági Főiskola 

Keszthely 

Mosonma- 

gyarávár 

Kaposvár 

Alt.  agrármérnök 

Agrárkémikus agr. mérnök 
Növényvédelmi Liz.mórn. 

Általános agrármérnök 

Állattenyésztési üzemrérn. 

Kisállattenyészt. U.m. 



Mcgnevozés  Székhely 	Szak  

Kertészeti Egyetem 	Budapest  

- Termesztési Kar  

- Tartósítóipari Kar  

- Kertészeti Főiskolai 
	

Kecskemét  

Kar  

Kertészmérnök  

Kort-tájrendező mérn.  

Tartósitóip. mérnök  

Tartósitáip. ü.mérn.  

Szőlőtermesztó U.m.  

Gyümölcstermesztő U.m.  

Zöldségtermesztő U.m.  

Erdészeti és Faipari  

Egyetem  

- Erdőmérnöki Kar  

- Faipari Mérnöki Kar  

- Füidmérósi és  Find-

rendező Főisk. Kar  

Áilatorvostudományi E.  

- Állategészségügyi Fő--

iskolai Kar  

Sopron  

Székesfehérvár  

Budapest  

Kádmezávás  árhely  

Erdömérniik  

Faipari mérnök  
Faipari üzemmérnök  

Földmérési üzemmérnök  

Földrendezői ü.mérnök  

Állatorvos doktor  

Állategészségügyi  

ÜzommérnÜk  

.  
~lelmezésipari Fbisk.  Szeged  Élelmiszeripari U.m.  

Élelmiszergópész U.m.  

Mezőgazdasági Fűiskola  Nyirenyháza  Mg gpé3z üzensérnölc 

Növényvédelmi repülő- 

gépvezető Uzemmctrnök 

Forrás:  MIN Szakoktatási és  
Kutatási Főosztály 38.56/3/1982. sz. Előterjesztés 26.p.  



4.sz. melléklet 

KIVONAT  

A müszaki felsőoktatás  tantervi irányelveiből  

/Ügyiratszám: MM 126.360/88/ 

/III. fejezet lo-ll.old./ 

26. Mind az egyetemi, mind a főiskolai képzésben szakon- 

ként a tantervek tananyagait három csoportba soroljuk: 

—Szakmai törzsanyag: a szak tananyagának'az a része, 

amely a vonatkozó szakterületen belül a széles körű 

konvertibilitást biztosítja. Ide sorolandó minden 

olyan tananyag is, amely - például konstrukciós vagy 

technológiai, vagy a társ-szakirányokra kitekintő is-

meretek nyújtásával - a hallgató áttekintését hiva-

tott növelni, a túlzottan specializálló ráhatásokat 

kiegyenlíteni. 

- Differenciált szakmai tananyag: a szakhoz tartozó 

különböző speciális területek müvelésével kapcsola-

tos további tananyag, amely didaktikailag elősegíti 

a mérnöki készségek kifejlődését, ugyanakkor kite-

kintést is jelent a későbbi posztgraduális tanul-

mányokra. 

- Az általános értelmiségi feladatok ellátására elő-

készitő - és a szak egészére közös - tananyag, amely-

ben a központilag előírt társadalomtudományi tárgyalt 

és a nyelvtanulás is szerepel. / A kötelező testne-

velés nem terheli a tanterv óraszámát./ 

29. A fonti három tananyag-csoport és a diplomatervezés 

körülbelüli tantervi arányaira - valamennyi egyetemi 

és főiskolai szakra vonatkozóan - irányelvként az 

alábbiakat kell figyelembe venni: 
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Tananyag-csoport 
	

"A" javaslat 	"B" javaslat 

egyetem 	főiskola 

Előkészités az általános 

értelmiségi feladatokra 

- Szakmai törzsanyag 

- Differenciált szakmai 

tananyag 

- Diplomatervezés, illet-

ve szakdolgozat 

max. 15 % 

min. 55 % 

max. 2o % 

max. lo % 

max. 15 % 0 

min. 55 % 

max. 15 % 

min.4o% 

max. 2o % 	max. 35% 

max. lo % 	max. lo% 

Fenti arányok a teljes tanterv összes heti óraszámának 

százalékában értendők. 

31. Az órarendi órák heti maximális összegét a tantervi 

irányelvek külön nem szabályozzák, ez intézményi, kari 

hatáskörben szabályozandó. Ennek értéke: max. 32 ára/hét. 

A félévenkénti legalacsonyabb vizsgaszám 3, a legmaga-

sabb pedig 6 lehet, beleszámítva szigorlatokat is, de 

nem beleszámítva az államvizsgát. 



5.sz. melléklet 

KÉRD61V 

"Az agrármüszaki értelmiségnevelés korszerűsitése" c. 

kutatási témához 

1. Személyi adatok: 

a/ Életkora: 	 év 	b/ Államvizsga éve: 	 

c/ Szakja:  	c/ Családi állapota: 

Független - házas. 	Gyermekeinek száma: 	 

2. Az államvizsga letétele után hol és milyen beosztásban 

dolgozott: 

a/ Ipar: 	  

b/ Mezőgazdaság: 	  

c/ Szolgáltatás: 	  

d/ Egyéb: 	  

3. Megítélése szerint fizetése magasabb - megegyező - vagy alacso-

nyabb a munkahelyén / vagy az ország más településén/ dolgozó 

hasonló korú, beosztású és /felsőfokú/ végzettséggel rendelkező 

szakértelmiségiéké? /Aláhúzással/ 

4. Munkahelyén hozzávetőlegesen milyen %-os arányú felkészültség 

szükséges feladata ellátásához az alábbi kategóriák szerint? 

Szakmai/műszaki/: 	 'a 

Vezetői/menedzseri/: 	 

rtelmiségi/humán-, vagy 

általános műveltség/: 	 



2  

5. Iskolai vagy munkaköri kötelezettségből, vagy hobby céljából 

milyen idegen nyelvvel foglalkozott? 

a/ Tanult: 	Tanul: 	Tanulna, ha lenne rá módja: 

• 

b/ Milyen nyelven tud? /beszél, ír, olvas vagy fordít/ 

Alap fokon 

 

Közép fokon 	Felső fokon 

     

     

     

6. Emlékezete és tapasztalata alapján mit változtatna a főiskolai 

tananyag struktúráján? 

Elmélet: 	
 

00  

Gyakorlat 	 °a 
Üzemi/termelési/ gyakorlat 	 

b/ főiskola oktatási-képzési-nevelési struktúráján? 

Szakoktatás: 	 'a 

	

Vezető/menedzser/-képzés 	 

trtelmiségnevelés: 

c/ tantárgyi struktúráján? 

Alapozó tárgyak: 	 

Szaktárgyak: 	 

Specializáció: 	 °a 
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G. Napi programjának alakulása: /óra/ 	Hétköznap Hét végén v. 
v.munkanap pihenőnapon 

Főmunkával eltöltött idő: 

Mellék/mésod/ állész 

Informáciúszerzés /rádió,TV,sajtb/ 

Szúrakozás,hebby, aktív pihenés: 

szíikebb családdal töltött idő: 

Barátokkal., mikroközösségben: 

Utazás, kirándulás, rokonlátogatás: 

9. Véleménye a továbbképzésről /aláhuzással/: 

a/ Nem szükséges 

b/ Önképzés formájában elegendő 

c/ Munkahelyen alkalmanként 

d/ Rövidebb tanfolyamon részvétel 

e/ Főiskolai/egyetemi/ továbbképzés /1-2 éves/ 

f/ Külföldön fejlettebb országban 

lo. Véleménye a gazdaszagi fellendülés, életszínvonal emelés 

lehetőségeiről: 

a/ Munkahelyén: 	  

b/  Országosan: 	  

Kelt: 	  



6.sz. melléklet 

A kollégiumi Önkormányzat felépítése /1907/ 

/Nyíregyhlzi Mezőgazdasági Főiskola/ 

A  közösség  jellege 	Az önkormányzat összetétele 

III. Kollégiumi Közösség.  

250-300 fÓ 

Kollégiumi Bizottság  

Titkár /III.évf. hallgató/ 

Titkár h. /G, v.Rgv.halig/ 

Titkár h. /TKF. hallgató/ 

Szintképviselők /4 fő/ 

Koll. Biz. reszortosok /4 f6/ 

Kollégium igazgató 

II. Szintközösségek 	SzintvezetŐssig  

I.-II.-III.-IV. em. 	Szintképviscl6 

4 emeleti szint, 	Kell. Biz. reszartfelolős 

Szintenként; 	A1apközösségvezetők /4-6 f6/ 

7e-Go fő 	Kollégiumi tanár, v. mentor 

I. Alapközösségek 
	

Alapközösségvezető 

mikroközösségek 
	

Alapközüsségvez. helyettes 

3-4-5 szoba közössége 

1 szoba=3 f6 



7.sz. melléklet 

K ERDŐIV 

Az intézményi és/vagy kollégiumi közmüvelódési-müvészeti tevé-

kenységről az ....../....tanévben 

Az intézményi és kollégiumi közművelődési-művészeti tevékenységet 

- ha abban jelentős számban vesznek részt kollégisták is - nem 

kivánjuk szétválasztani, mivel az egyetemi/főiskolai hallgatókat 

érő hatásmechanizmust, csakúgy, mint a számukra biztositott lehető-

ségeket, - komplex módon kívánjuk kezelni, tehát a kérdőivbe mint 

rendelkezésre álló és hasznosítható információ beépíthető. 

1. Az intézmény/kollégium neve, címe: 	  

2. A küzmúvelődési, művészeti tevékenységet irányító szakember/köz-

műv. titkár, oktató, előadó, művészeti vezető, stb./ neve, be-

osztása, végzettsége: 	  

3. Az intézmény/kollégium hallgatói létszáma: 	 fő 
Ebből: 	 férfi, 	 nő, 	 házaspár. 

4. A közművelődési/művészeti tevékenység támogatására szánt költség-

vetési összeg: 	 Ft. 

Ebből: 	 Ft támogatás, 	 Ft saját bevétel. 

5. Tiszteletdíjas szakkörvezetők, művészeti vezetők 

száma: 	 fő 

Heti átlagos elfoglaltságuk: 	 óra 
Havi tiszteletdíjuk: 	 Ft. 

6. Társadalmi munkában /tiszteletdíj nélkül/ tevékenykedő szakkör-

vezetők, művészeti vezetők száma: 	 fó. 

7. Rendszeres közmúvelődési tevékenységet végző hallgatók 

száma: 	 fó kollégista hallgató 

	 fő kemlkollégista hallgató 

	 fő nem hallgató 
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B.  Saját rendezvények száma: /Elmult év/ 

Ebből:  Kiállitás, térlat: 	  

művészeti verseny, bemutató: 	 

üál, Táncest, disco: 	T 	  

6aríti talélkozó: 

Mozi, színházi/kamara/ előadás: 	 

Politikai előadás: 

TIT ismeretterjesztő előadás: 	 

Egyéb- 

9. Szakkörök, öntevékeny művószeti csoportok: 

Megnevezése 	Taglétszáma Heti óraszámé 

 

   

	fó 
	fő 

	f.f-, 

	fő 

	fó 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

/Megjegyzés:  Ha a csoportok szarna meghaladja a hatot, a sor - mal-

iékleten - folytatható./ 

lo. Intézményen icivüli szereplések, bemutatók: /Elmult év/ 

Megnevezése 

 

szereplők száma 	Alkalom 

 

       

       

       

/Megjegyzés:  Mellékleten folytatható/. 

11. Fakultativ népművelés résztvevői: 

	 fő spec. koll..-on; 	 fn téli népm0v. gyalcor- 

laton. 
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12. Ideoenglyelvi kWh, nyelvtanfolyam: 

Mycly neonevezése Létszám /f6/ Heti óraszám 	Nyolvvizsgózott 

/f5/ 

13. Informfció-hordozók: 

at Egyetemi/főiskolai/kollégiumi őjság: 

Megjelenik: 	havonta, 	 old..terjedelemmal 

Szerkesztőség: 	 fű. 

Támogatás: 	  

b/Kollágiumi/iskola rádió: 

Jelentkezik: 	-szer  hetente, 	 óra/napi adás 

Szerkesztőiség, munkatársak- 	 f6 

c/ Vizuális: információhordozóit megnevezőse: 

Hirdetőtábla: 	db Videoújság: 	 óra/nap 

Egyéb: 	  

14. Egyéb kultúrális, művelődési, művészeti tevékenység: 

Kelt: 	  

küz,,űvelbdési titkár 



8. sz. melléklet 

Y.ÉRObIV 

a kollégiumi és  intézményi Icözmüvel6dési tevékenységre 

je.lenticezu hallgatók azdmára 

Név:     Szat  • 

Molyik középiskolában érettségizett: 	 

érettségi ercdménye: 	 Ha van, szakmája megnevezése: 

Eddigi munkahelyei: 

Milyen társadalmai vagy tömegszervezetnek tagja: 

Milyen kultúrúlis tevékenységben vett eddig részt? 

/P1.: Művészeti csoport, szakkör, klub, TIT-tanfolyam, stb./ 

Magnevezés 	Milyen 	Hol 	Mottál-meddig miniségben 

Beszól, ir, olvas, fordít az alábbi idegen nyelveken: 

Alap fakor!! 

Nyelvvizsga 
bizonyitvóny 
száma: 

Közép fokon: 
nyelvvizsga 
bizonyi.tvány 
száma. ..... . 

Felső fokon: 	 
Nyelvvizsga 
bizonyitvány 
száma: 

Mit  sportol versenysze.cüen? 

Sportéig 	Egyesület neve 	Mióta 

Kelt: 	  

a161rás 



9.sz. melléklet 

3ELENTKEZ`.SI LAP 

A ko11ó`•.niumi és intézményi közművelődési tevékenységre 
/ 	/ 	tanév.  

Választható tevékenységi formák: 

1 Irodatni szinpad, szinjátszó  kör 

2  Zenei szekció:  

a/ >zólúhanDszor / ....   . 	.. / 

b/  kamarazenekar /hangszer. ......   / 
c/ Pol -beat együttes /hongszer: 	  

d/ Néaizcnckar /hangszer: 	  

e/ Rock  együttes /hangszer:   	...! 

f/ Jazz zenekar: /hangszer• 	  

3.  

4.  

5.  

Népiegyüttes: 

c/ népdal; 

/hangszer. 	 

d/ népdol.kúrus; 

c/  Filmklub 

a/ néptánc, 	b/ népizer,ekar 

Ének szckci +.i. 

a/ énekkar: 	b/  szólóének, 

Vizuális szekció. 

a/ Foto klub 	h/ amatőr video/fii„o-studió; 

6.  Néűnüvészeti szckció: 

a/ Fafaragu szakkür; 	b/ Kézimunka kür 

7.  Idejennyrlvi klub: 

a/ angol.; 	b/ eszperantó; c/  német; d/  0L'03Z 

Egyéb: 	.. . 	. 	.. 	  

3. Rendoz8 team: 

a/ KózönségszervezG; b/Dckc+ratr'ir; c/ Tudú.,itú 

9. "Sróf" Diákújsághoz: 

a/ Újságíró; 	b/  Szerkesztő; . c/  Grafikus 

lo Kollégiumi Stúdió 

a/ Riporter; 	b/ Szerkesztő; c/  Bemondó; d/  Technikus 

Kelt; 

alálrá3 



lo. sz . melléklet 

Az Országos Felsőoktatási Ifjusági Parlament  
állásfoglalása 

1988. április 22-24. között 66.000 egyetemi főisko-

lai hallgató, fiatal oktató és dolgozó képviseletében 

300 küldött részvételével került sor a felsőoktatási ága-

zati ifjúsági parlamentre. Megtárgyalta a Művelődési Mi-

nisztérium beszámolóját az 1983-ban módositott 1981. évi 

Országos Felsőoktatási Ifjúsági Parlament intézkedési ter-

vének végrehajtásáról és a felsőoktatás cselekvési prog-

ramját, a következő politikai állásfoglalást hozta: 

1. Az ifjúsági parlament a Művelődési Minisztérium 

beszámolóját az intézkedési terv végrehajtásáról tudomá-

sul vette. Az elmúlt e t évben a jogi keretek megteremtése 
érdekében jelentős lépések történtek, de az MSZMP Politi-

kai Bizottsága által 1981-ben elhatározott és a gödöllöi 

IP-n 1983--ban támogatott reform nem valósult meg, a tár-

gyalt időszakban a felsőoktatásban nem történt lényegi el-

mozdulás. Ennek okai a felsőoktatáson belül és kivűl egya-

ránt megtalálhatóak. 

2. A felsőoktatáson belüli reformfolyamatok felgyor-

sulásához szükséges a környezet átalakulása Ennek irá-

nyait a stabilizációs és kibontakozási program megfogal-

mazza. Ez újabb áldozatvállalásokat igényel tőlünk is. 

A programot támogatjuk, de nem feltételek nélkül. Ahhoz 

ugyanis, hogy erőfeszitéseinknek értelme legyen, garan- 

cia szükséges Ezt a garanciát a magyarországi szocializ-

mus kialakult intézményrendszerének átfogó radikális re-

formja jelentheti. A társadalom egyre nagyobb rétegei 

számára megkérdőjeleződnek a hatalomgyakorlás eddigi mód-

szerei, a szocializmus korábban stabilnak hitt elvei, ér-

tékei. Politikai elveink és gyakorlatunk megváltoztatá-

sának igénye szorosan összekap;solódik a széleskörű ve-

zetőváltás sürgetésével. 
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Az intézményrendszer gyors, átfogó koncepció alap-

ján megvalósuló reformjának lényegét az állampolgárok 

és közösségei öntevékenységének és. önállóságának erósi-

tése, a nyilvánosság bővitése, az érdekbeszámitás he-

lyett nyilvános érdekütköztetésre épülő társadalmi ter-

vezés és gyakorlat kialakitása jelentse, Lehetővé  kell  

tenni a pluralizmus szervezeti leképezését, az alkotmá-

nyosság keretei között maradéktalanul biztositani kell 

az egyesülési jogot. Ezért szükségesnek tartjuk a demok-

ratikus, hatékony működést szolgáló intézményes garan-

ciák megteremtését. A társadalom demokratikus működésé-

nek feltétele a törvényesség minden szervezettel és ál-

lampolgárral szembeni egységes érvényesülése. 

A párt mellett erősödjék más politikai és társadal-

mi szervezetek érdekintegráló funkciója, önállósága, tár-

sadalmi nyilvánosságon alapuló érdekütköztető, érdeke-

gyeztető szerepe. Váljon szét az MSZMP elvi-politikai és 

a kormányzati, államigazgatási szervek gyakorlati végre-

hajtó szerepe. Növekedjen a kormány önállósága és fele-

lőssége. Az egyes kormányzati programok között világosan 

és társadalmilag ellenörizhetüen jelenjék meg a vezetők 

felelőssége. 

Az elmúlt időszakban egyre erősebb igény jelentke-

zik a társadalom részéről a politikai intézményrendszer 

ilyen irányú átalakitására. üdvözöljük a Központi Bizott-

ság és a parlament ilyen irányú kezdeményezéseit, fontos-

nak tartjuk azonban, hogy széles körű és nyilt vitát 

folytasson ezekben a kérdésekben a társadalom valamennyi 

csoportjával. Nemzeti közmegegyezés csakis ezen az alapon 

jöhet létre. 

3. A társadalmi-gazdasági reform gyorsitásával, az-

zal kölcsönhatásban szükségszerü és elengedhetetlen az ok-

tatás átfogó reformija, az ország szellemi potenciáljának 

erősitése. Ezért nem fogadható el az a politika, amely az 

oktatást, különösképpen a felsőoktatást a stagnálás álla- 
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potába kényszeríti. Ennek logikus következménye a kont-

raszelekció, a szellemi energ°.ák kihasználatlansága, 

a feltételrendszer drasztikus leromlása. 

4. Ebből a helyzetből mutathat kiutat a felsőokta-

tás fejlesztésének oslekevési programja. Ezt a programot 

az ifjúsági parlament előremutatónak, az elmozdulás irá-

nyát helyesen megfogalmazónak tartotta, ennek végrehaj-

tásában az egyetemi, főiskolai ifjúság szerepet vállal. 

E program megvalósitása feltétele a gyökeres gazdasági 

és társadalmi átalakulásnak ;  új értékek megszilárdul.ásá- 

nak, a jól képzett, tenni akaró és a szó igazi értelmében 

vett értelmiségi 	réteg kialakulásának. E prog- 

ram a felsőoktatás kibontakozási programja lehet, ha a vég-

rehajtáshoz jelenleg hiányzó anyagi forrásokat a költség-

vetés biztositja. Az ifjusági parlament egyetértett a fel-

sőoktatás fejlesztési alapjának létrehozásával. Indokolt-

nak tartotta, hogy 1990-re a felsőoktatás költségvetésből 

való részesedése a jelenlegi 0,9 %-ró1 2 %-ra növekedjen, 

és középtávon biztositsa, hogy oktatásunk szinvonala fel-

zárkózzon a fejlett európai országok szintjéhez. 

Veszprém, 1980. április 24. 

Felsőoktatási Ifjusági Parlament 

V. A parlament intézményi szekcióinak állásfoglalása  

Agrárfelsőoktatási intézmények szekciója  

A szekció munkája a MÉM illetékeseinek és a küldöt-

teknek nagyfokú  egyetértése és segitölcészsége jegyében 

zajlott. Jelen javaslatokat a MÉM illetékeseinek közös 

munkák dokumentumaként kivánjuk eljuttatni. 

A szekció javaslatai két csoportba tartoznak: 

- Nem a MÉM hatáskörébe eső javaslatok,  amelyek  to-

'vábbitásáért és támogatásáért azonban a MÉM illetékesei 

felelősséget vállaltak: 
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1 Reálértékekben radikálisan emelkedjen a felsőok-

tatás költségvetési támogatása! 

2 Reálértékben emelkedjen kétszeresére a hallga-

tók állami támogatása, és a növekmény teljes mértékben 

az ösztöndijak emelésére forditódjék. Szükségesnek érez-

zük a tanulmányi hitel bevezetését. 

3. Anyagilag tegyék fokozottan érdekeltté az oktató-

kat az oktatásban 

4. A felsőoktatási intézmények által termelt valuta 

maradjon is ott ezek céljaira. 

- A MÉM hatáskörébe eső javaslatok: 

1. Egyetértünk a MÉM szervezetátalakitási integ-

rációs törekvéseivel abban az esetben, ha ezek kizáró-

lag az oktatói szinvonal emelését szolgálják 

2. A MÉM irányitása alá tartozó felsőoktatási 

intézmények vizsgálják felül tanterveiket, szünjék meg 

az előadások kötelező látogatása. radikálisan csökken- 

• jen a heti óraszám, növekedjenek a fakultációs és al-

ternativ óralátogatási lehetöségek. 	- 

3. Kivánjuk a szabad tanárválasztást, illetve a 

tanárok számára a szabad tantárgyválasztást. 

4. Biztositsák, hogy a nappali és a nem nappali kép-

zés szinvonala szinkronba kerüljön, a diploma megszer-

zése azonos tudást tükrözzön, és azonos követelményeket 

támasszon mindkét tipusú képzés számára. 

5. Kérjük a minisztériumok illetékeseit, hogy min-

den agrárfelsőoktatási intézményben kisérjék fokozott 

figyelemmel a reformtörekvéseket és azok megvalósulását. 

A reformtörekvések megvalósulásának bármilyen ne-

hézsége esetén lépjenek fel támogatólag 
6. A képzés általános korszerüsitésének keretében 

kivánjuk, hogy egy intézményen belül megvalósuljon a 

vertikális kétszintű képzés, azaz a hallgatóknak legyen 

lehetőségük  az egyetemi és főiskolai szint között vá-

lasztani. 
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7. Az új tantervek kialakitésénál a MEM nyújtson 

ssgitségat a felsőolttatási intézményeknek a képzésben 

felmerülő tényleges igények felmérésében, és ezt a te-

vékenységét folyamatosan és a nagy nyilvánosság előtt 

gyakorolja 

3. A következő ifjúsági parlamentre a MEM a Műve-

lődési Minisztériumtól függetlenül készitsen külön be-

számolót. 

9. A szekció támogatja a gödöllői ATE hallgatóinak 

azon törekvését, hogy az intózményükben működő Társada-

lomtudományi Kar új elnevezést kapjon. 

lo. Szükségesnek látjuk az Ifjusági Parlamentek  
előtt az agrárfelsőoktatási intézmények hallgatói kül-

dötteinek kozultéciójét. 

11. Szükségét érezzük ez agrérfelsőoktatási intéz-

mények hallgatóinak alanyi jogú érdekvédelmét célzó 

testület létrehozásának, amely évenként találkozna a 

MEM illetékes képviselőivel 

12. Szükségét érezzük annak, hogy megkezdjük az 

agrárfelsőolctatési intézmények hallgatói országos egye-

sületének szervezését. 

13. Az Ifjúsági Parlament határozatainak megvaló-

sulásához felelősöket és garanciákat igénylünk. 

Fiatal oktatók, kutatók, dolgozók szekciója  

1. Növekedjen az intézmények kutatástámogatása, 

azon belül emelkedjen annak devizahányada. 

2. A területi különbségek figyelombevótelével az 

egyes intézmények kapjanak külön költségvetési keretet 

modern oktatási eszközök beszerzésére, könyvtár ós in-

formatikai háttér megteremtésére, fejlesztésérc. 

3. Az irányítd minisztériumok tekintsék ét a fel-

sőoktatási dolgozók lakásproblémáit, az átfogó reform-

tervekhez csatlakozva. A minisztérium tegyen lépése-

ket lalcéstámogatési alapjának növelésére, biztosítsa 

a nyilvánosságot. 
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4. A graduális képzésben az esti és levelező kép-

zést fokozatosan vissza kell szorítani. 

5. A következő ifjúsági parlamenten a fiatal okta-

tók, kutatók, a dolgozók egzisztenciális helyzetének ja-

vitására tett intézkedéselvről, helyzetük alakulásáról • 

beszámolót kell késziteni'. 

6. Több szakmai fórumot /beleértve a publikációs 

lehetőségek bővitését/ kell teremteni a fiatal oktatók-

kutatók számára. 

7. Szorgalmazni kell az oktatói tevékenység minősí-

tésének nagyobb nyilvánosságát. 

8. Javasoljuk az oktatási ágazatban a 4o órás mun-

kahét bevezetését. 

9. Nyilvánossá kell tenni a K + F pályázatok birá-

lati rendszerét. 

Forrás:  

ef-LAPOK, AZ EFT TQJÉKOZTATGJA 

Közéleti-politikai kiadvány '88/6-7-8 

Bp. KISZ KB EFTT /3-8. p./ 
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II. számú táblázat 

Egy dolgozó napi teljesítményének növekedése  

Megnevezés Teljesítmény 
Heti munka- 
teljesítmény 
növekedés % 

Idbkeret 

lóra/ 	1%/ 

Kukorica 

- teljes terület 
kézikapálása 400-5oo n.sz.öl loo 72 loo 

- sorközművelés 
fogattal 400-5oo n.sz.öl l000 72 loo 

- sorközmüvelés 
traktorral 11-12 ha 7800-82oo 6o 17 

- vegyszeres 
gyomirtás lo-2o-3o ha 7600-228ao 48 34 

Kukorica kézitörése 
kupaclerakással 400-5oo n.sz.öl loo 72 loo 

Kukorica csőfosztás 
morzsolva kombájnnal lo-2o ha 7600-15000 44 29 

Forrás: 

Hajas-Rázsó: Mezőgazdasági számokban 

Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 1969. 



III. 	sz. 

A dolgozó felelősségének változása a 

táblázat 

szántóföldi 

növénytermesztésben 

/1,83-as árak/ 

/árjbgyzék alapján/ 

Megnevezés Érték Ft-ban 

0-3 müanyag hátipermetező 1.226.- 

Solo-Junior motoros hátipermetezó 5.140.- 

Novor-1005 szántóföldi permetező 88.300.- 

Kertitox-Goliát szántóföldi parmetozó 238.800.- 

Mobimix-1 permetlókeverö 417.000.- 

KSz-2,1 	fűkasza 56.650.- 

E-281 önjáró betakarító 643.100.- 

MTZ-50 erőgép 143.700.- 

Zetor-160-45 erógép 617.600.- 

K-701 erőgép 1.111.700.- 

Rába-Steiger erőgép 1.834.800.- 

Forrás: 

Hajdú Miklós: A növénytermesztés emberi erőforrása 

In.: A szántóföldi növénytermesztés átalakulása 

Magyarországon /1950-1980/ 

Szerkesztette: Hajdú Miklós 



IV. sz . táblázat 

Az aktív munkaképes korúak változásának egyenlegei  

Végzettség 197o- 
-198o 

198o- 
-1985 

1985- 
-1990 

1990- 
-1995 

1995- 
-2000 

Időtartam alatti változások 

Mg-i  mérnök + 3621 + 482 - 	77 - 	275 - 	45o 

Mg-i gépészmérnök + 1447 + 37o + 164 + 	59 - 	26 

Faipari mérnök + 	346 + 125 + 	97 + 	70 + 	43 
Erdőmérnök + 	lo4 - 	82 - lo7 - 	lo3 - 	loo 
Kertészmérnök + 1121 + 113 - 189 - 	278 - 	311 
Tartósítóipari mérnök + 	24o + 172 + 153 + 	138 + 	114 
Állatorvos + 	134 - 	29 - 	97 - 	112 - 	lo8 

Egyetemi végzettsége + 7o13 +1151 - 	56 - 	5o1 - 	793 

Növénytermesztő + 2489 + 	82 - 128 - 	335 - 	481 
Állattenyésztő +.1241 + 208 - 	21 - 	18o - 	287 
Mg-i gépész + 2173 + 569 + 388 + 	210 + 	56 
Üzemszervező + 	912 + 232 + 129 + 	73 + 	6 
Kertész + 1742 + 358 + 226 + 	74 - 	5o 
i:lelmiszerip. + 1379 + 	Slo + 319 + 	196 + 	8o 
Tartósítóipar + 	412 + 	181 + 161 + 	134 + 	99 
Földmórő + 	541 + 	180 + 	03 + 	43 + 	8 
Faipar + 	249 + 	169 + 137 + 	131 + 	104 

Egyéb felsőfokú 
végzettségű +11138 +2489 +1294 + 	354 - 	457 

t)sszos felsőfokú 
végzettségű +17251 +364o +1238 - 	147 - 125o 

Forrás: Manczel Jenő: Különböző végzettségú agrár szakemberek létszá-

mának megállapítása és a létszám előrejelzése 

1970-t61 2000-ig. Tanulmány, Gödöllő, 1979. 



V. táblázat 

A szocialista nagyüzemek vezetőinek képzettsége /1958/  

Megnevezés Összesen 

/f6/ 

Egyetemi, 	Középfokú Mezágazd. 
főiskolai 	végzettsé- akadémia 
végzettségü 	gü 

fá 	% 	f6 	% fá 

Állami cazgaságok  

Igazgató 	365 	124 	33,9 	51 	14,0 116 	3o,4 

Vezető agronomus 	392 	250 	65,8 	72 	18,4 	51 	13,u 

Főkönyvelő 	391 	96 	24,6 	255 	65,2 	5 	1,3 

Vezető műszaki 	757 	382 	5o,o 	123 16,2 167 	22,o 

összes műszaki 	7897 	1471 	18,2 	1982 	25,9 586 	7,4 

Mezőgazdasági Termelő  

Szövetkezetek  

Elnök 	2739 	70 	2,9 	387 	14,1 

Mezőgazdász 	1153 	314 	27,2 	627 	54,4 

Brigádvezető 	1887 	12 	a,6 	66 	3,5 

Gépállomások  

Igazgató 	239 	43 	15,4 	55 	23,o 	79 	33,1 

Főmezógazdász 	245 	81 	33,o 	129 	52,7 	31 	12,7 

Főmérnök 	243 	loo 	42,8 	31. 	12,8 	8 	3,3 

Műhelyvezető 	235 	23 	9,8 	28 	11,9 	- 	- 

Főkönyvelő 	25o 	32 	12,8 	172 	68,8 	4 	1,6 

Forrás: KSH: Mezőgazdasági Statisztika. 1959. 



11 Nappali 	Esti 	Levelező 
Intezimenvt ipu S 

Ii  tő - 
II CEO  

Ka rok ÖSSZE - 
SEN 

z ;i :0 :1 	 tag yzaton a  hallgatók száma 

VI.sz. táblázat 

1982783. TANÉV 

FEISC3OKTATASI INTFEZMENYEK, KAROK SZAN4A, HAL.I.GATÓLÚTSZÁM 

(1982. október 15-i 	llapot) 

1.31yi:TENIEK 

10(100..inyegyet cm ek 
Maszaki egyetemek 
Agrártlicloni.invi ogyetemek 
Orvostudoniinvi egyeteniek 

Ös:mesen 

FÖISK01.?■ 81 

 

5 	15 	13 626 	2 669 	5 365 	21 660 
3 	10 	8 888 	339 	2 390 	11 617 
6 	I I 	4 330 	- 	1 266 	5 596 
4 	7 	7 705 	 - 	77Q5 

 

43 	34 549 	3 008 	9 021 	46 578 

 

NI iszakt főiskolák ús egyetern 
Er iskIj karok 

Finfirkepző főisko1.14. 
GyOgYpeclagogial Főiskola 
Fanitokt1isző fülski1147 
MliV6S7•2t1 

es Cgyetelll 
Hiskolai karok 

Or vostov..iltkégző Intezet EgiSszség- 
-yi Főiskolai Kar 

!FL stimvelési . 	I) 
Kotgazdaságt froskolak 
!!:eraskedelitii és Vencleglát6Ipari 

EMskola 
Elelmiszeripart Főiskola 

Összysen 

ETEK  

	

7 	9 	6 895 	1 202 	5 076 	13 173 

	

4 	4 	6 084 	- 	3 065 	9 149 
1 

	

I 	421 	 1 003 	1 424 

	

8 	1(I 	5 08? 	286 	:? 91 	S 280 

	

4 	5 	I 671 	76 	IS 	I 565 

	

I 997 
	

537 	7 534 

	

I 067 	 ? 698 	3 765 

	

444 	 708 	1 15 1  

	

2 073 	I 003 	I 435 	4 511 

	

929 	3SS 	746 	2 063 

	

I 	I 	346 	 87 

	

I 	I 	452 	344 	1 335 	2 131 

	

33 	45 	27 161 	3 299 	19 720 	50 480 

óvónőképző intézet e k  
Mozgássérültek Nevelőképző  es  

Novelőintézete 2 ) 

Ö SSZCSen 

EGYütt  

4 	6 	I 179 	518 	I 718 	415 

1 	1 	 91 	 91 

5 	7 	1 270 	518 	I 718 	3 506 

56 	95 	63 280 	6 825 	30 459 	100 564 

+) A karokra rem  tagozódó intézménycket, az intúzeti rendszerben niilkúdó főiskolákat, valamint 
a porlagOgusképző intézményeknél a tanttó- és ovónűképző tagozatokat egy - egy karnak számitva 

I)  Kalkereskedelmi Főiskola, Pénzegyi ős Számviteli Főiskola 

2) A továbbiakban: Nlozgissértiltek NNI 

Forrás: 
Statisztikai Tájékozta tó, 1982/83 '; 27.p. 
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Forrás: Statisztikai .  Tájékortató 1982/83: 103p. 
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VIII.sz. táblázat  

?. DI ÁKOTI3!ONR:VJ 1-.\KÓ IIA.1-LGA 'IY41 K SZS.\IA  If: VI ° OLYAAlONKÉNT  

Osszes ~  Vidéki x)  

haligat6 let ez.im  - 
Fdl di.ikntrhnnb4n  
olhclyc'tennk  

y  -a  

11.  111. Ebből  

In: r.:roénytip.:.  

1  ~s7.- 

57.ES  NŐK  
. fal••4mnn a 

áLí la hnhan 	Lake, hall.niók s;úma száma 	I „<-a  

T.v'nm,inve,ty.•.:m , .)  

111I:;;akt 	ekyct vin ck 

\:u..raCl főiskolák ús c. I. l, 

l'.,n,irkrpn: 	hnsknl.í): 

Tin i6  k'éptű 	6n.s4ol/ík  

(h•:6nnképf í 	Intézetek  
Knzpl tdd x.i eI 	:cIiskolá l  
Sluv c savll 	pűuLd.ik  
3,::rirtuAn:n 4 nCl 	c}? rt•.•:bc (  

R)  
.AIcn;ka'dla.:íp: 	G , isk(1l:ik i~ s c .  ( .  k.  

O r.nsmdnm,in,t ej,-eclern ek  

VrvestncShhk, : p.: ; Int .  EJ, Fdls1',  Y.ur 

1'rs1^.occFi93 	, 	71.A'nla  

Krrc;kcdcl::u t s \'enJ2gl.itPip. FJlxknls  

ifL•Iml:z<ry+arl 	F.üó;ola  

511.0nlCutc.rlist 	F.:ISI. ~ Ia 

O<.z.sun  

1 	178 

I 	161 

1 	643 

808 

869 

114 

388 

n 7 

747 

566 

131" 

145 

16-  

91 

110 

I 

I 

1 

2i.0 

In, 

I 'II 

675 

n;n 

417  

3t16 

107 

614 

496 

3 9 2 

 

311 

1511 

67 

114 

1 	21n 

•, 

1 193 

(`•tIl 

27! 

104 

309. 

499 

4' 

107  

61  

93  

I 

116  

54!  

432  

on)  

e59  

-  

41 

337 

4 75  

-  

0 

32  
625  

Yh 

969  

-  

30  

497  

390 

-  

-  

. 

I 

273  

-  

-  

. 

- 

642 

5 101 

4 079 

2 748  

2 068 

861 

967  

380  

2991 

1 544 

2 791 

445  

1 7_7  

433  

222  

319  

	

3 357 	59,5  

	

805 	15, 6 

	

633 	15, 5 

	

2 166 	78,8  

	

1 886 	91, 2 

	

861 	100, 0 

	

713 	73, 7  

	

206 	54, 2  

	

803 	26,R 

	

361 	23,4 

	

1 554 	55,7 

	

415 	93 , 3 

	

76 	44, 2 

	

360 	83, 1 

	

128 	57, 7 

	

244 	76, 5  

9  360 7 959 6 993 3 724 2 504 224 30 776 14 568 47,4 

a  l, 4 	60, 4  

57, J • 	85,0  

59, 2 	81,1  

42, 2 	37,7  

40, 7 	66.1  

73, 0 	85, 0  

46,7 	71, 5 

22,7 	,ut,  I 

69,1 	88,6  

77, 3 	85,9  

36, 2 	61 , 5  

41,7 	38,1  

38, 7 	62,8  

46. 6 	73, 3  

64, 2 	76,3  

70,6  

48,6 	70,8 

v KolhlAl ha 11¢amk nélkJl ,  állami tint ugaúsha.n résacsithetó halltintá k 

n. 

 

RENDSZERES PEV7,lih:1.1 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSBAN R857-F-SUL5  HALLGATÓK SZÁMA INTÉZMÉNYTWUSONKÉNT  

Iuto;:nrnytlpu.  

P;ozbcli támogatásban részesülő hal igatdk  

.i  m n h _ ar+1  

1981/!. 2, 1982/83.  9.91/82,  1982/83. 

t a n évbe n  

r r.1 , 36.ínccevetun ck  4 	181 6 92 ) 37, 1 

NIL.. rak, egyutun  ck 3 051 4 259 36, 8 .  52; 4 
NIúszakl 	(őisknllk vs c. L k. *)  2 973 4 330 42, 9 	 ' " 63, 7 
Tan.írképzó 	főis knlik 3 77 1) 4 405  47,0  " 68,0 

'anil!•képzn !nukolák  2 610 3 601 51, 7 70, 9 
v,n,iképz3 intéznek  687 I 018 59, 4 86, 4  

Knz,nzdaságl 	főlskolik  860 1 246 41.4 60,7  

MUvi•szttt tóiskolák  722 922 44,6 56,6 

Agrá rtudományi egyetemek 1 801 2 552 45, 6 63, 9 

Meztigazdas4gt főiskolik e s c.1'. k, ' I  1 	112 I 536 54, 3 77, 5 

Orvostudományi egyetemek 2 492  3 197 35, 2 45, 2 

Orvnstovéhhképző Int. EJ. Falik. 	Kar 570 850 56,8 81,0 

Testnevelési 	Fóisknla  166 257 37,8 58,1 

Kereskedelmi é s Vcndéglátőip, Főiskola 361 558 41,9 61,0 

FleInuszcrip:I a 	Főiskola  205 244 58,6 73,1 

Allan)  iga tgatósl Főiskola 241 .352 52, 5 77, 9 

25 802  36 248 42,5  59,8 

A pénzbeli támoku-
tis egy hallgate,ra  
jutó havi átl. Ft Ossz.  

1937/83.  

893, - 

908, - 

973, -  

 895, -  

931 - 

' 	' 900, - 

833, -  

936, - 

1 002, - 

891, - 

906,-  

1211,-  

886, -  

954, -  

1 070, - 

918,- 

Forrás: Statisztikai Tájékoztató, 1982/83.  
♦) ..,. ős egyetem  főiskolai karok  

4-) Kulfüldlekkel csnkkentert hallgotdlétszám g-óbnn 	107• p.  



IX. sz .  táblázat  

TAN ULMANVI F;RED\1ENY LK A VIZSGAIDOSZAK \'f':CF.N  

1951/1-7. t.m;•: II. f~1 W. 

1. 	VI -ZSGAKÖT ELES R1LI.GATC6K TAKUL,\I:V<VI 	ERI':I)SIIiNYI'. 	IV i 'IC7.8IF.N3"I'IP5)SO;Q4NT 	 Nappali tagozat  

Vizsga-  G. 	b 	Id 	o 	I 
'zs8a- 

kmcle- 5,00  4,50  3,99 3, 50 2, 99 2, 50  Elég- 

ni  &zitiénfl  pus  <ek  
4,51 4,00  3, 51 3.00 2, 51 2, 00  telen  halasatást  

száma an . ilm ányt 	átlagot 	elért kapott  

hallgatok száma 

S Z 	Á\I 	II AN  

T'nomsnyegveteinek  12 607 2 479 3 533 	2 433 2 358 718 168 245 673  
Nuszakt egyetemek  8 047 567 I 	537 	1 	462 2 472 1 067 518 327 97  
\lusta ki 	főiskolák és 	egyetemi 	lőiskola'  

karuk  5 860 105 590 	1094 2 072 1211 424 273 85  
Tanárképző főiskolák  6 164 678 2 093 	1650 1 	361 223 36 107 16  
Tanitnképzú főokolók  4 663 164 1065 	1 	155 1 	592 449 72 46  - 

6vonőképzó taté Leiek  1 120 67 376 	360 256 40 3 1 11  
Mozgássérültek NNI  83 23 44 	14 2 - - -  . 

Kdzgazda>ági főiskolák  2 048 67 390 	447 688 271 75 82 28  
Alavészet' 	főiskolák  1571 601 626 	207 67 8 4 25 33  
Agrárt•'dományi egyetentk  4 	126 299 838 	393 I 278 579 204 81 6  
Mezőgazdasági főiskolák és egyetem  

/Oiskolai 	karok  2 035 57 324 	410 669 370 150 53 5  
Oreustudominyi egyetemek  6 689 928 1 793 	1 060 1404 589 473 385 55  
Orv'ostovábbképz'S Intézet Egészségügy'  

Főiskolai 	Kar  724 10h 299 	184 101 17 6 9  
Testnevelrsi 	Faiskola  434 30 120 	132 108 29 1 14  
K er ek edrlen és 	Vendégláma pa rl  

Főiskola  859 27 144 	208 308 114 21 33 4  
:I'letnu zcnpan 	F'it.<kola 35 .7 24 75 	56 112 60 17 9 
:V l.'r.t igazizatési 	Főiskola  441 13 47 	106 155 83 28 14  

s z es en  58 029 6 237 13 917 	12 	177 14 953 5 828 	2 200 1 704 1 013  
S Z, 	Z :\ 	I. li 	K. 	II A 	N  

'fndománvegyet cinek 100, 0 I 9, 7 23,0 	19,3 16,7 5,7 1,4  1,9 5,3 
N!ueznkt egyet enick 100,0 - 	7,n 19,1 	IS,2 30,7 13,3 6,4 4,1 1,2  
\iuszakt ki'skolák é5 egyetemi 

főiskolai 	karok . 	100, 0 1,8  10, 2 	18, 7 35, 3 20, 7 7,2 4,7  1 , 4  
Tanárképző főiskolák  100,0 11,0 3 .3, 9 	26,8 22,1 3,6 0,6 1,7 0,3  
Ta nOOképző főiskolák  100,0 3,4 22,3 	29,9 32,7 9,2 1,5 1,0  - 
ővAmőkdpz,i intézetek 100,0 6,0 33, .5 	37,7 22,8 3,6  0,3 0,1 1,0  
\lozgássérUltek NNI 100,0 27,7 53,0 	16,9 2,4 - - - - 
Kuzgazdas.igt 	főiskolák  100,0 3,3 19,0 	21,8 33,6 13,2 3,7 4,0 1,4  
M úvészeti 	faiskolák 100,0 38,3 39,8 	13,2 4;2 0,5 0,3 1,6 2,I  
Agrártudományi egyetemek 100,0 7,2 20, .3 	21,6 29,8 14,0 4,9 2,0 0,2  
Nle'őga zda sági főiskolák és egyetemi 

főiskolai korok  100,0 2,8 15,9 	20,1 32,8 18,1  7, 4 2,6 0,3 
O rvn.;indománei egyetemek 100,0 13,9 26,8 	15,9 21,0 8,8  7,1 5, 7 0,8 
Orvnstovábhképző Intézet Egészségügyi 

Főiskolai 	Kar  100,0 14,9 41,3 	25,4 14,0 2 ,4  0, 8 1,2 
Testnekelósi 	Főiskola  100,0 6,9 27,7 	30,4 24,9 6,7 0,2  3, 2 
Kereskedelmi és Vendéglátóipad Fóiskoh 100,0  3 ,1 16,8 	24,2 35,9 13,3  2, 4 3, 8 0, 5 
E lelmiszeripari Főiskola 100,0 gb 21,3 	15,9 31,7 17,0  4, 8 2, 6 
Államigazgatási Fűiskola 100, 0 3,0 9,5 	24,0 35,2 18,8 6,3 3,2  

Összesen  100,0 10,8 74,0 	21,0 75,8 10,0  3,8  2,9 1,7 

2, VIZSGAKÖTELES  HALLGATÓK TANULMÁNYI IiltE105111NY SZERINTI MEGOSZLÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT  

Evfoltanr 

Vizsga- 

ktxcle-

sok  

5, 00 
4, 51 

4, 50 - 
4,00 

3, 99 - 
3,31 

.3, 50 - 
3,00 

2, 99 
2,51 

2, 50 - 
2,00  

Elég -  
tel  

Vizsga  
W,lasztást  

kapott  ÖSSZESEN  
t.amnr, 3m:i 	átlagercAn énet 	dd.it 

áma  hallmarók s -a  

I.  16 649 4,9 16,4 	19, 7 	,ill, s. 15, 6 5, 7 5,0 	1,3  100,0 
II. 15 338 7, 3 21, 6 	23,7 	27,6 10,9 3, 7 3, 6 	1, 4 100,0  
111.  14060 11,2 28,1 	'2.3,1 	2,í,.i 7,9 2,4 1,1 	0,9 100,0 
IV.  8080 19,7 35,2 	2n, 7 	I ~:,' J,2 1,0 0,7 	1,3 100,0  
\'. 3 88a 29, 2 27, 5 	S, 4 	15, 5 2, 7 7, 2 0, 2 	9, 0 100,0 
VI. 19 18,9 15,8 	- - 5,3 100,0  

1J59Lesl'n  58029 10,8 24,0 	21,0 	2h,5 10,0 3, 6 2,9 	I,7 100,0  

Forrás: Statisztikai Tájékoztató, 1982/83. 97.p.  



X. sz. táblázat  
MEZŐéSsünsdöt -öÉPÉsz 

tZKflttBNOKI SZAK  
T A N 7' E'R V  

Képesités: t:ezógazdaségi gépész  
özemmórnek  

Érvónyee: 1987 szeptember 1-t61.  

 

Sor
ar 

. 	, 
- Tantórgyak ÓreazL Heti  órnozúm ás félévi  vizsgák 

bees.  Elm. Gyak. 
1.táláv II.íálév IIl.fáldv IV.f61áv V,fáláv VI.félév 

16 16  16 16 16 11  
1. Politikai gazdaságtan 90 30 60 .1+2K 1+2S  

. P11os6fia 	. 60 30 30 - 1+1 1+1Z  

. ~3. 1Uaomónyoe.azoa. 60 30 30 2+2K  

:4: Nagiaroreság tertónete 30. .20 10 . . 2+1B  

- -.S:.Orrosflyely 192 - 192 .  0+30 0+30 0+30 0+3Z   . 
,1eStnevel6s. 182 - 182  0+2 0+2 0+2  0+2 0+2 	. 0+2  

: 

 
:Is  '1ti1f+11,tlki 	.. 144 80 64 3+2X' 2+25  

: '- :6:  3:8aáiiittósteaLlilka 	: 	.. - 96 '  32 64 	- , 	. 1+2K 1+20  

54;  Libeohapi.ka - "':' c_ 112 48 64 - 2+20 	,  - .1+22  

, - 10.41ektro`ds'ir:teehn: .176 96 .  80 • 2+10 2+1K 1+20 1+12  
 .11,'iltif>t'sk;' Wait  :  .64 32 32 1+10  1+1Z .  

42:41lssa$.rsja•áe  gópel,.208 96 112  2+20K 1+20  '2+1G 1+25  

17iAtijiialaa.ósgyért.t: . . . 240 .96 144 2+30K 	. 2+30K 2+30s  

14.:11esdgasdaeági  in 96 64 32 3+1K 	_  1+1K  

'15. ';Yunkl  40:.k8rny.véd. 32 16 16 1+18  

 16.404:erógdp'ek ~ _  140 70 70 2+10 1+2G 2+2Z  

17.,N0Vtiters:.0pei -  176 80 96 2+20 2+20 1+2Z  
Y8,>/í1laLtastáe .,gópei dab. , .64 32 , 32 1+1 1+12  

. 19.:14:6p:4i_6p * gdpószet 64 32 32 1+1 1 +11  

-20, 141444pek:14emelt. 76 38  38 1+10 2 +2Z  

21.  Mg-i gópOsemfenstart.. 92 38  54 1 + 20 2+2Z  
22.  ,Mg-i 1111. gasd.tan 129 86 43 2+1G 2 +30 2+1Z  

:23. Pizika/04ptah altern. 32 - 32 0+2G  

24. Köteleaó fnkultativ 128 128 - 2+0B 2+08 2+08 2+08  

:25. - Blokk tantárgyak 184 - 184  6BG 8BGZ  

. 26: 8ónv6delm1 - ismeretek 60 6o -  . 

-27:'06pjár>n8 6s vont.vez. 42 - 42  

28. özemt,g7akorlát 560,. - 56o 0 G G  

29. Nem köt.  fakultativ  

Összesen 	3529 	1234 2295  3 2  33  32  32  32  28  

Elmélet  14  1 4  14  14  11  10  
Gyakorlat  18  19  18  18  21  18  

Szigorlat 	/S/  2  1 1 
Zár6vizega 	/Z/  2  2  4  5  
Kollokvium 	/K/  5  2  2  1  
Oesz.osztólyzott v.  5  4  5  

6  
5  5  

Gyakorlati jegy /0/  
Beszámoló 	/B/  

4  
2  

6  
1  

6  
1  1  

6  2  
1  

IdóbeosztÁs hetekben  

Péláv Szorg.Vizeg.Gyak. Satin.  Szakd.öaez.  

I.  16 4 20  
II.  16 4 5 7 32  
III.  16 4 20  
IV.  ' 16 4 5 7 32  
V.  16 4 20  
VI.  11 4 4 1 20  

A blokk tárgyakat az 1.ez. tantervi  

méllóklet tartalmazza.  

 MGF:100/1907.  

Ag g}lamvizsyóra  bocsátás feltétele a  
végbizonyitvany megszerzése, az elfogadott  
szakdolgozat.  
Az államvizsga komplex jellegh, magába  
foglalja a szakdolgozat védését ás az 
l'llatul Vizsgáztató Bizottság  előtt  
teendő.  

Az 1. 2. 3.az.  tárgyak oktatása 15 hétig,  
a 4.az. térgy oktatása 10 hétig tart.  

Az 1-26 sorszám alatti tárgyak foglalkozá-
sainak látogatása kötelező.  
óralátogatás alól felmentés a TVSZ. elóirá-
sa1 szerint adható.  
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XI ez. táblázat  

Képeeitóai RepU16 Lzemménlök  
.  Érvényes,  ' 1987 :: atápt 1=t61  

S. 
 as.  "' 	~'Sén tdrgyek -~  .. 	' 

Jraezém 	~ ,.  Het i braez6m de téldvi vizafiók     
I:tdlév II.f616v IIT.f616v TV td1Av V rAlAv VT eat A .r 

Oast.  glm.3yak. 16  16 16 16  1"  - "19  

1, Politikai gesdeadgtan 90 30 60 1+2 K 1+2 S  

2,1Pilosófle - 	". 60 30 30 ~ 1+1 1+1 Z  

. ;:3, tudomdnyos aims: 60 30 30 ' : 2+2  K  . 	..  

 -.4 :.8égyereresdgitört.  30 20 10  . ~ 	 -. 	•  2+1 B  '  
s.5 ---.0reoi'njelá ' . 	. 	. 192  

192 

 — 

- 

192 " 

192 

0.3 G 

0.30 -  

0+3 G 

0+3 G 

0+3 G 

0+3 G  

0+1 Z  
- 0.1 Z '  +:6  i:Angol,nfoli ~:'. .   

:17 'aeltnetelds„.  _~~   :184 . - 184 ~  0+2 0+2 G 0+2 0+2 0  0+2 	. ~~' ~ 0+2 0  ~  

:::,e : Yetaátstika»y:-.. ~ . 	. ~ 144.. 80 64 3+2 K 2+2 S  . - 	- . 	.' 	.   • 

'.,  9  1-16hmitóateáhnike' .--•• " 	'96 32  64 . 1+2 K  1+20  

.10 .~Yíeöhenike' 	~ 	 . 	. 	"" .  . .112 80 ~ 32 ' 2+1 0 3+1 2  - -  - 	 • - 	, 
i11 ~:: Aarodinamike 	•  48 48 - 3+0 K  

12 ,Repülde  256  

32 

- 

32 

256 

- 

0+3 G 

2+0 K  

0.3 Hy  0+4 Hv 0.3 Hy ' 0+3-•  

"  13  Repülóemeteorológíe 

14 Repülés navigóáió 96 64 32  2+1 K 2+1 K  " 

15  Repülésmechanika 144 96 48 2+1 4+2 S  

16 Uüezaki rajz de gépel 128 00 48 2+1 G 1+1 G 2+1 Z  

17 Anyagiem.bs gydrt.t. 96 64 32 2+1 C 2+1 K  

18  •Repülógóp szerkezetek 128 80 48 2+1 K 1+1 0 2+1  2  

19  Repülőgép  hajtómUvek 128 80 48  3+2 G 2+1 B  

20  Repülőgép  üzemelt. 84 56 28 2+1 G 2+1 K " 

21 11lektrotechnika 96 64 32 2+1 K 2+1 K  

22 Rep.K6p müez, és ber. 96 64 32 2+1 0  2+1 5  

23 kMekévddelecl 32 16 16 1+1 8  

24  Honvédelmi  ismeretek 54 54 -  • 

25,.Rep•Kyakorlat'ok 800 - 800  

26 U1. RezóKOzd.iepUlde 124 68 56 
48 

2+2 G 

2+2 G 

3+2 K  
2+2 K 	'  27 . 'L'. Ug.kem.és növ.véd 112 64 

28. K1. Aut.fed.rendez. 84 40 44 1+2 0 2+1 K  

29 . K2. Angol haladó 200 - 200  0+5 0 0+10 0 	, 

30. H1. Helikopterek 84 56 28' ~ 2+1 G 	• 7.1 K  

31. H2. Orosz haladó 152 - 152 0+5'0 0+6 0  

32. Pekult.tentárgyek  ' 

Összesen 	M  3614 1232 2382  

öaezeaen 	K 3662 1140 2522  ' 

Összesen 	H 3614 1156 2458  

Heti  óraszámok - - - 33 33 32 32 31 17/21/17 , 

Rlmé et 
Gyakorlat 

15 
18 

13 
20 

12 
20 

12 
20 

15 12 13 
16 19 18 

9 	6 	6  
8 16 11  

szigorlat /S/ 
zárávisogo /Z/ 
kollokvium /K/  
öeaz.00zt.vlzege 
gyakorlati jegy /G/ 
beszámoló /B/ 
köt.fokultátldk 

- 
- 
gq 
4 

 

6 
- 

2 
1 
2 
5  
4 
- 

1 
1 

i' 
2 
- 

- 
3 
2 
3  
5 
- 

2 	2 	2 
1 	1 	1- 

1-4--1 

2 	2 	2 
2 	2 	2 
UKH 

- 	- 	-  
1 	1  

j 	2 

1 	1 	1  
1 	1 	1  
MAR  

Idóbeosztón hetekben  

Félév " Szorg idő  
VizagL 
Sd ó Gyok. SxUn. 

Szak-  
do1P, 080  

I.  16 4 20  
II.  l0 4 7 5 32  

III.  16 

16 

4 20  

IV.  4 7 5 32  

V.  16 4 20  

VI.  12 	
1 

 3 3 1 1 20  

Az 1., 2., 3 ez. tárgyak oktatása 15 hétig.  
a 4. nz. tárgy oktntánn 30 hátig tart.  

Az óllonvizspárn bocaótds teltetele: e vágbizonyit- 
vány megazerzeoo és oz elfogadott ezokdolgozat. 	_ 
Az úllamviznga komplex jellegű magába foglalja  
0 szoldolgozat  vádónét. 
Az úllnmvizogo Állami Vizsgáztató Bizottság előtt  
teendő.  
Az 1-25• sorszám alatti tantúrgyyak, volemint e saak-
iríutyultoóg szerint vóloeztott t /26;27/, vigy  
K /28;29/. vagy 1I /30;31/ tnntárgyonopartni: foglal-  . 
kozáoninnit lótogatása kötelező.  
Felmentén a TVSZ nzerint adható.  

M: mezőgazdasági, K: Kö_forgolni, H: Helikopterek  

Hntónági vízagák: Hv  
Szakszolgálati: I1. félév  
aádidforgalmozón: III .  félév  
Típuoát k épzóst IV. félév 	- 
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zőgszdaedol gdpdszmérntlk 

sor- 

--- 

Tntlrgy 

Cat. I. 11. Ill. IV. V. VI.  

Félév 1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. B. 9. lo. 11. 12.  

Szorg. 
166/tét/  

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Viizsga 1.1 5.1 5.1 4.1 d.1 5.1 4.1 4.1 4.1 5.1 1.1 4.1  

1. fllozptls 18 12g 6z  
80 12g Bs  

Bk  
8k  

8g 

I. Politikai gazdaságtn 28 

lo: 

3.  Altsldnos szocioldgls B 
e 4.  Magyarország története 

5.  Tudományos  szocializmus 18  
6.  té$szméryökl alzpiaserstsk 2o lak lob  
7.  Abrdzold gemming 72 12ác 

160 
lopz  

16gz  

.  

8.  Széoltdstednika 3o 
9.  Mateaatikaa  70 Vick 22iik 

8 
Togs  
log:  lo. Keels 18 

11. Cépraiz 18 8g 1 
- 12.. Einks - 3o log l2gz  - 
13. Medtnika 68 180 18gk lópk 16gs 
Id. Matesstlkal statisztika 8 	 B~ 

8k  15.  Murky/Melon 8 
16.  Mg. gépek a yagal M gyártása 52 180 lilt 

14k  
80 12.  

17.  MezBgezdesdgt mentek 34 log los  
14gs  18.  Gépel emek  48 2ogk Iigk 

19.  Araaldstn 12 1211k  

2a. Mg. dpltéstn 8 8b  
-17V Too  

-lab  
1a5  

TaJZ  
Tgk  

21.  Elektro  tedrllke 26 
22.  Mérés- ás szabályozdsteeenika la 
27. Hidraulikus energldtvltel 10 
24.  Mechaalzaisak 14 
25.  Mlszski rota 16 

26.  Vlzgazdélkodds gépel 8 Bb  
80_ 
lok 

-1-P -  ,  27 ,  Anyamozgatás 16 
28. Növénytermesztés gépel 3o 10 loz  
29. Vállalatgazdaságian 28 lok lo 

-lok  
Bs  

. 	3o .  Cpü letgépészet l0 k  
31.  Gazdasági jog 8 80  
32.  Traktorok -motorok 30 14k  16k  
33.  Állattenyésztés  gépel 18 Og loz  
76. Mezőgazdasági gépek »vitása 24 look  

1* 
14gs  
14s  35.  Mezőgazdasági  gépek öreaelt. 24 

36.  Elelaiszeripari gépek lo lok  
37.  Szervezdeelaálet 8 - Bb  

-1K- 38.  Vezetdseloélet 8 
39.  Kertészeit gépek 10 Ink  
4o. CdpBzemtemtsttáa lo ' tok  
41.  Energiagazdálkodás B Bk  
42.  Altemativ bleak 1. 24 6b 60 60 6b  
43.  Altematiy bleak 2. 20 60 k 6b  
44.  Paternity blokk 3. 12 60 6b  
45.  Alternatív blokk A. 12 - 6b 60  
46.  Ozmit gyakorlatok Boo 24og  &  	Bog  16og No  

összesen: /92o.800/ 172o 
92o 

76 loB 70 74 7 76 74 74 76 74 74 68  
Heti btaszám X11 36 37 37 6 	. 38 37 37 78 37 37 34  
Noljokyium (k/ 33 4  2 2 3  2 5 1 2 3 1 4  
Zárdvlzsga /a lo -  -T 2 1 -  -  -  -  2 1  
Szigorlat /s/ 9 -  - - 2 - 3 - - ) 2 

-T 
- 

-i'  Beszámoló /b/ 17 - 1 - - - 1 2 1 2 2 
Gyakorlati jegy /g/ 13 -i-  6 --C-  5 3 6 3 

_ 
3 1- 3 3  

-AIlamvlzsga 1 _ - _ _ 	_ 	_ _ . 	_ _ l  
Megjegyzés: a 14Jlkmatlks tárny00 ti szlgo lelet i. 	fd7'v viz gatdőszakanak - kezdelerg kuI. Totem . A szinorlall 	ienvet 

a 1. ! évben c 	! gye ire yer.. .  
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l.sz. grafikon 

Egyetemi végzettségű agrárszakemberek létszáma és várható alakulása 
(1970. I. 1-től -- 2000--2010. 1.  kg)  
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2.sz. grafikon  

Összes felsófokii végzcttségíi agrárszakemberek kormegoszlása 
és várhatú alakulása  

(970.1. I. -• 2000. 1. I.)  



/Dr. R zsnyai Bálint/  
dékánhelyettes  

15-65/1988.  

Dr.Kékes Szabó Mihály unnak 
egyetemi docens 

H. 

• 
Lrtesitem, bogy 

 Bányász János: Az agrármüszaki értelmiség 

kialakulása és fejlődési tendenciái /1956-1986 / 
.  • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	. 	• 	• 	• 	• 	• 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.  

cimü egyetemi doktori értekezésének mer;vódésére 1y510 , jut}it}s,  
. 18 . —n  . 10 .  . . órai kozdottel a JAT Bölcsészettudományi  
Kar 	a; x2 Sn mxx A xá0 Z .xxxXXnnxl xa2. / kerül Sor.  

dr. Duró Lajos tszv.docens tanszéki szobájában  

Kéreg, bogy a birÉló bizottsag munka jb ln elnökként, s8:a$áal  

$t8 részt venni :3ziveakedjék.  

Szeged, 10.6  1u4•4• 	 
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D.Sz. 13/ 	A doktori értekezés védése nyilvános; 
a védés időpontját, tárgyát és helyét 
az illetékes Kar hirdetőtábláján kell 

közzétenni a védést megelőző  két hét-

tel /a hirdetmény szövegét lásd 2.szá-

mu mellékletben/. 

/2/ A doktori értekezés előzetes elbirálására két birálót 
kell kijelölni. 

D.$z..14/a/ A. doktori értekezés elbirálására kút 

opponenet kell felkérni a  védés előtt  

legalább két hónappal. 

b/ Hivatalos birálóként olyan személy kér-

hető fel, aki kandidátusi vagy annál ma- 
gasabb tudományos fokozattal rendelkezik' (; ., 
OPs az egyetemmel fő-, másod-, va6y mel-

lékállásu jogviszonyban áll, vagy az egye-

tem cimzetes egyetemi tanára, vay cimze-

tes egyetemi docense, illetve az e ;;yete- 

men miiködik , de a :«a t;yar Tudományos .,kadé- 

mia állományába tartozik. 

c/ Kivételes esetekben - elsősorban ha azt 

az értekezés tárgyköre indokolja, illet-

ve ha a b/ pont alapján me'felelő ,irá-

lók nem jelölhetők ki - birálónak 'külső 

szakembert kell felkérni. A  tudományos 

fokozatra vonatkozó előirást ilyen eset-

ben is alkalmazni kell. 

/3/ it  biráló bizott:°;; 
búl. áll.  

.. , 7.nökbGl, három ta.;ból 4e4t bir áló- 

J..:z. 15/a/ .; bíráló bizottság elnöke csak olyan sze-

mély lehet, ak i  a tudományok kandidátus+_ 

vagy ennél magasabb tudományos 
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rendelkezik és az egyetemmel a Szab. 

14/b/ pont alatt meghatározott jog-

viszonyban áll. 

b/ A biráló bizottságba tagként minden 

esetben olyan személyt is fel kell kér-

ni, aki az egyetemmel nem áll munkavi-
szonyban.  

c/ A biráló bizottságba tagként a Szab. 

hatálybalépésétől öt évig  olyan személy 

is felkérhető - az értekezés témaköré-

nek alapján - aki egyetemi doktor illet-

ve tudományos fokozattal nem rendelkezik. 

Ilyen személy a bizottságban legfeljebb 

egy fő lehet. 

dl A biráló bizottság egyik tagfia a biráló  

bizottság titkárának feladatát tölti  be. 

/4/ ,t biráló bizottság - a doktori szigorlat és a védés alap-
ján - tesz javaslatot az egyetemi doktorátus odaitélésére. 

.D.Sz. 16/a/ :1 nyilvános vitát az elnök vezeti. 

b/ AZ ülésről jegyzökönyvet kell késziteni, 
melynek tartalmaznia kell: 

- a biráló bizottság személyi összetéte- 

lét /név, beosztás, tudományos fokozat/, 

- a jelölt nevét, .értekezésének cimét, a 

megelőző szigorlat eredményét, 

- a birálóbizottság vagy a jelenlévők ál-

tal feltett kérdéseket, 

- a birálóbizottság értékelését és javas-

latát az egyetemi doktori fokozat oda-

itélésére vonatkozóan. 

jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásba 

foglalt birálatokat. 
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c/ A jegyzőkönyvet a birálóbizottság titkára ve-
zeti. /Jegyzőkönyv formájára minta a 3ez. mel-
léklet/ 

d/ A nyilvános vitán a jelölt szabad előadásban  
20-30 percen belül ismerteti értekezésének té-
ziseit, majd a birálók ismertetik véleményüket, 

melyet irásban is már előzőleg benyujtottak. Ez-

után kerülhet sor kérdések feltevésére, illetve 
hozzászólásokra. 

e/ A jelölt válasza után a birálóbizottság zárt 
ülést tart, amelyen véleményét titkos szavazás-
sal alakítja ki, 
- a birálóbizottság minden tagja az értekezés 

és a védés alapján 0-3 pontot adhat; 
- a doktori fokozat odaítélése akkor javasolható, 
ha a jelenlévő bizottsági tagok számát figye-
lembe véve a jelölt a megszerezhető maximális 
pontszámoknak legalább 60 %-át megkapta; 

- a birálóbizottság határozatképességéhez legalább 
négy tag jelenléte szükséges. 

f/A birálóbizottság javaslatát az egyetemi doktori 

fokozat odaitélésére vonatkozóan a zárt ülés vé-

gén az elnök hirdeti ki. 
g/Amennyiben a jdölt nem kapja meg a maximálisan 
elérhető  pontok 60 %-át, ugy 6 hónap mulya kér-
heti az átdolgozott értekezés ujbóli vitára bo-
csátását. 

h/Mind a vizsga, mind a védés csak egy ízben ismé- 

telhető meg. Eredménytelen ismétlés esetében a 
jelölt három éven  beliil ujabb doktori  eljárásra 
nem bocsátható. 

9.§ 

/1/ A vizsgabizottság és a birálóbizottság összetételét ugy kell 
kialakitani, hogy az elnök, a tagok és a bírálók tudomány kandi-
dátusa vagy magasabb tudományos fokozattal rendelkező személyek 
legyenek. 


