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1. B e v e z e t é s  

Neveléstörténetből és az oktatást érintő jogszabályokból is 

meggállapitható, hogy iskolarendszerünknek mindig a közép-

iskola volta legváltozékonyabb, legellentmondásosabb  

pontja.  

Alulról,a bemeneti irányból, az alsófoku oktatás szoritotta 

gyermekanyagának mennyiségével és minőségével. 

Felülről,a kimeneti részen,a felsőoktatás, és a munkaerőt 

felvevő termelés változó igényeivel gyakorolt nyomást rá. 

Oldalról folyamatosan hatottak a  társadalmi  igén,, ek. 

Az is tény, hogy ezen bel a a szakkópzés fejlődési utja volt  

a le ;gösszetettebb.  

Ugyanakkor a szakirodalomban gyakran enli télre 'kerül ma  is, 

hogy a kizépfoku szakképzés területén elmaradtak a nevelés-

történeti kutatások.  

A középfoku 	szakembeképzésről pedig egyáltalán nem 

található rendszerező, összefoglaló, fejlődést bemufató szak-

irod alfai anyag.  

A dolgozat megirásához ösztör _zően hatottak az Országos 

gyi Levéltárban/OVL/ megtalált, a vizügyi szakközépiskolák 

elődjének, a rétnesteriskola indulásának 1079-es adatai, az 

1883. évi 	. te. A középiskolákról és azok tanárainak ké- 

pesitóséről, és az 1884. évi 17.sz. inartörvén;ről szóló 

cikkek. 

Ezek mindegyike loo éves jubileumot ért meg az anyaggyUjtés 

és a dolgozat megirása időszakában, s igy pszichológiai a-

lapot is adott a munkához. 



Ezen tul az is érdekelt, hogy a tanfolyami jellegü rétmester-

képzés hogyan fejlődött 1962-ig iskolarendszerU vizUgyi szak-

középiskolai képzéssé, és milyen változások hatottak rá 1979-ig, 

a kczépiskolai rendszer részeként. 

Hogyan szolgálta a vizügyi szakképzés az adott népgazdasági 

', gazat igényeinek megfelelő termelőerők fejlődését? 

Ieálisak voltak-e a vízügyi szakképzéssel szemben a mindenkor 

megfogalmazott követelmények? 

A középfoku szakképzés fejlődésére általánosan jellemzők 

mellett, milyen speciális j eg;;ek éllapit.atók meg a vizügyi 

szakképzésre? 

lil yen továbbfejlődési lehetőségek fogalmazhatók meg köz ép-

távon a vízügyi szak -',$zépiskolák számára? 

A dolgozat megírásához módszerként szol ;ált: Az Országos Víz-

ügyi Levéltár anyagának gyüjtée. A vízügyi szakképzésre vo-

natkozók válogatása, rendszerezése. 

A vizügyi szakágazat fejlődése néhány jellemzőjének vizsgála-

ta. 

A  vízügyi szakágazat fejlődése, és a  szakképzés összevetése. 

A főbb fejlődési szakaszok meghatározása. 

Az óratervek, tantervek, és az iskolai célok összehasonlitása. 

Célorr az volt, hogy a neveléstörténet által leirt fejlődési 

folyamatba behelyezzem a vizügyi szakképzést,s a levéltári 

adatok bizonyos rendszerbe fogásával napjaink vízügyi szak-

képzéséhez bizonyos történeti alapot adjak, az eddigi ős 

továbbfejlődés megítéléséhez viszonyítási anyagot gyűjtsek.  
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2. 	A viznesterképzés '..el-e a tea ar sza éké zés történetében 

2. 1. Enciklopedikus neveléstörténeti adatok 

A 1J . században a bécsi udvar magának tartotta fenn az 

iskolaügyek fölötti intézkedés jogát. 

A  kiszolgáltatott helyzet miatti nemzeti sérelmek az 

1825/27. évi orszá ggyülésen vetődtek fel, s itt  fo=_,c lmazó-

dott meg  a reáliskola létrehozásának gondolata is, hogy a 

végző tanulók nemcsak birák és prókátorok legyenek, hanem 

colit ec nitrát , oekoriómiát is tanuljanak./7.312.01./ 

A reforlk i zdel nek hatására a bécsi udvar en,"ellni volt 

kénytelen, és az 1644 . évi II. tc.-ben hozz járult a nem-

zeti nyelvid neveléshez. 

A azdasági élet és az ipar fejlesztése feltételeként 

Kossuth Lajos követeléseiben is nagy szerepet játszott a 

technikai, természettudományi képzés szükségessége. A meg-

nevezett törvényben fordult elő először a középiskolai el-

nevezés  a középfoku oktatási intézinén ek megjelölésére. 

mezen azonban mé csak a is in` ziuf okat és re -:liskolákat  

értették. /l. 813. old./ 

Az 1847/48. évi országgyűlésben_ Kossuth Lajos Programjá-

nak támogatójaként Eötvös József is szerepet vállalt, aki 

az első felelős magyar minisztérium vallás és közoktatás-

ügyi minisztere lett 1848 áprilisától. 

A másik képviselő Táncsics Mihály volt, aki a jobbágy-

felszabaditás, és a még csekély munkásréteg gondját, gyer- 

mekei iskoláztatási problémáit is felvetette. 
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Muvelődéspolitikájának fontos része volt az ipari — és 

szakoktatás gondolata. "... a száz meg többféle mesterségeket 

ra - szerii, országos iskolákban kell tanulni." 

/2. 97. old./ 

1851ben a magyar iskolai oktatásra is kiterjesztették az 

1849—ben  kiadott Szervezési Tervezetet/Organi anions— Enwurf/. 

z többek között létrehozta a hatosztályos reáliskolát,  

melyben sazkképzés is folyt. 

Alsó tagozatán főleg ipari,  kereskedelmi,  felsőtagozatán 

pedig magasabb m_lüszaki ismereteket tanitottak. Itt nem 

volt érettsé g i, csak záróviz:;a. 

Az iskolatipus iránti igényt tükrözte, :ogz- 1865—ben sár 

26 reáliskola müdödött. 

A gimnAziumot nyolcosztályossá tette a  rendelet  és ebben 

a tipusban bevezette az érettségi vizsgát./3.24.old./ 

Ujabb Jelentős szakaszt képviselt Eötvös József müköd . ése, 

aki az első felelős magyar minisztérium bukása után 1867—

ben ismét vallás és közoktatásügyi miniszter lett. 

Vezetésével szilletett meg az első népoktatási thrvénr, az 

1868. évi :üüVIII. tc. , mely kilenc fejezetből áll./4. 

185.old./ 

1: II. és Iú. fejezet megállapitja, hogy népoktatási /ele-

m,— és felső népiskola/intézményeket társulatok is fern—

tarthatnak, és intézkedik a mizködésizkről is. 
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A törvény szerint az elemi iskola 6 osztályos volt. :«égy 

osztály elvégzésére épUJ.t - fiuk esetén 3, a lányok esetén 

2 éves - felső népiskola, vagy a oolgéri iskola - fiuk ese-

tén 6, leányok esetén 4 éves idővel. 

A "mestertanitványok" iskolakötelezettségéről is intézkedés 

történik./5/ 

Eötvös József halála után Trefort xgoston miniszter tett 

kisérletet a mezőgazdasági oktatásnak a polgári iskolákhoz 

kapcsolására. Az volt  a  célja, hogy a polpiri is kolai okta-

tás szinvonalát emelje. _1z a kisérlet nem ciker 4at. 

'_Iagyarországon kibontakozó ipari termelés szuksé gessé tette 

a szakoktatással történő alaoosabb foglalkozást. Egyre több 

s zakmunkásra volt sz ksé . - azdasági élet me,gerősitése, és 

önállóságának növelése, az osztrákoktól történő elszakadás 

egyik feltétele volt. 

1872-ben  Kassán " Gépészeti Felsőbb Iskolát"  1875-ben  "Gaz-

dasági Tanintézetet",Budapesten pedig 1879-ben "Íllami 

Középipariskolá t" alanitotta.k, /6 . 674. old./  

Megindult a gazdasági altisztképzés, erdőőri, vadőri és egyéb 

mezőgazdasági szakoktatás, de nem a polgári iskola kebelében, 

annak ellenére, hogy az 1879. évi 254o9. sz. `fallás és Köz-

oktatásigéi Minisztérium rendelete előirta a polgári iskolák 

mellett -ipartanmühel;rt mUködtessenek a tanulók szakismeret 

szerzése érdekében./5/ 

Trefort f Boston nevéhez kötődik az 1383. május 27-én megje-

lent  1883. évi : LX tc. a középiskolékról és azok tanárai nak  

képesítéséről/7. 136.old./; / l.sz. mell./ 
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Ez a rendelkezés a heti tanórák számát az alsó osztályok-

ban  26-ban,  a felsőkben 28-ban állapitotta meg. 1,hhez leg-

feljebb 4 rendkivüli órát engedett. A sz'madatot a későbbi 

óratervek elemzéséhez célszeri; megjegyezni. Ez a törvény 

hosszu időre egységbe foglalta a középiskolák működési rend-

jét. 

Az 1884. évi 17.sz. ipartörvény az iparosinas-iskolák szer-

vezeti életére is kihatott.  

A Vallás ás Közoktf>tásügyi 1`inisztériu7_ ezen iskolafajtát 

1393-ban szab .lyozta. Az iskolát háro-A éves ta g folyammal le-

hetett elvészezni. 

A tanitás napi 10-14` árai munk át követően folyt. 

Az emlitett ipartörvény hatására sorra alakultak a E- Tári is-

kolák is. Ezek korszerühb tanoncképzést valósítottak meg a 

kisipari képzésnél. Az első gyári tanonciskolát 1394-ben a-

lapitotta a Ganz és Társa Villamossági Gép- Vagon-  és Hajó-

gyár fit. T. /8. 974. old. / 

1904-ben  tüzték napirendre a népoktatási törvény felülvizs-

gálatát. Az államositásról folyt a vita, de érdemi változást 

nem sikerült elérni. Csak  1905-ben  adtak ki aj népiskolai tan-

tervet. Azt akarták elérni, hogy a tanulók jobban felkészül-

jenek a gyakorlati életre. Nagyobb szerepet kapott a 7yakorlati 

ismeretek, gazdasági és háztartási munkák tanitása. 

A természettudományos tantárgyak elméleti oktatása vesztett 

jelentőségéből. Ebből az olvasható ki, hogy a  feladatot .prak-

ticista módon akarták megoldani. /7.13o. old./ 



19o4—tőt a középfoku iparoktatásban két tipusu iskolát 

különböztettek meg. 

Egyik az ipari szakiskola,melyre a szerényebb igény volt 

jellemző. Végzettjei a gyakorlatban jó munkavégzők voltak. 

Ná sik a felsőbb iparis'_ola.  A  véF:tettek magasabb elméleti 

ismerettel rendelkeztek a gyakorlati ismeretek mellett. 

Az innen kibocsátott "technikusokért" versengtek a vállala-

tok. /5/ 

A középfoku szakképzés elmaradt az egyéb képzés mögött. 

1917—ben egyetlen mezőgazdasági 	szakközépiskola sem 

volt. 

Es;;ébként az emlitett szak'_özépiskolúkba . 4  polgári, vagy 4 

gimnáziumi osztály elvégzése után lehetett jelentkezni. 

képués három, illetve négy  éves volt. /7. 14o.old./ 

1918—ban a közvélemény nyomására bizonyos der:okratizálédási 

folyamat indult meg az iskolákban. Ingyenessé és kötelezővé 

tették az alsófoku oktatást, mely 14 éves korig tartott. A 

népiskola tehát nyolcosztályos lett. 

Az alsó négy osztálya általános ismereteket adott, a felső 

négy osztály már mezőgazdasági és ipari ismereteket is biz-

tositott. Az alsó négy osztályra épült a nyolc osztályos 

középiskola is. 

A polgári demokratikus forradalom tervei ne m  valósultak meg 

az ismert történelmi események miatt. /7. 328. old./ 

A Tanácsköztársaság kulturális kormánya az oktatást állami 

feladatnak tekintette. 
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Megvalósitották az egységes 8 osztályos népiskolát. 

Erre épült a 4 éves szakmunkásképző iskola, illetve az 5 

éves középiskola. /7. 34o.old./ 

Lindegyik iskolafajtában nagy szerepet tulajdonítottak a 

munkára nevelésnek./Munka-iskola-fajta/ 

1919 áprilisában intézkedéseket hoztak a diákbizottságok meg-

szervezésére. Az iskolák tovább demokratizálódtak. 

1919 augusztusában megbukott a Tanácsköztársaság. Emiatt nem 

teljesedett ki oktatáspolitikája. 

Az ellenforradalom időszakában legfőbb gond a tantervek tar-

talmának -'talakitása volt a társadalompolitikai követelmé-

nyeknek megfelelően. 

A két világháboru között mezőgazdasági szakoktatás az elemi 

népiskolára épülő ismétlő iskol^ keretében folyt, gazdasági 

elemi iskolaként, melynek neve kezdetben földmives iskola, 

majd mezőgazdasági szakiskola. Tehát mezőt;azdasá ;i szakkép-

zés szakiskolákban és szaktanfolyamokon folyt./8. 976. old./ 

Az 1921. évi XX X.  tc. a népoktatás részleges szabályozását• 

írta elő. Megismételte a 6 éves elemi népiskolát, a 3 éves is-

métlő/továbbképző/ iskolát. /7. 361.old./ 

Az 1884. évi 17. sz. ipartörvényt módosító 1922. évi XII.tvr. 

a középfoku ipariskolák, és felsőbb ipariskolák rendjét hatá-

rozta meg. Célja volt a termelés számára marillat önállóan 

folytatni tudó olyan szakemberek képzése, akik a munkát irá-

nyitani is tudták. 

A felsőbb ipariskolák 3 évesek voltak, heti 44 órát tanultak a 

tanulók. A végbizonyitvány szerint mester cim viselésére jogo--

sultak,és iparengedélyt válthattak. /5/ 



Az 1924—ben kiadott örvény a középiskolákból három faltát 

különb%iztetett meg: gimnáziumot, reálgimnáziumot 4s reál-

iskolát. /7.363.old./ 

Az 1934. évi I. tc. megszüntette ezt a differenciálódást. 

Csak gimnáziumot és leánygimnáziumot engedett me g . 

középfoku szakoktatós a közoktatásnak továbbra is elhanya-

golt területe maradt. 

1938—ban az 1938. évi «III. tc . alapján szervezték ujjé a 

szakiskolákat. Valamennyi szakközépiskola érettségivel zá-

rult. Feladatuk a gyakorlati életre felkészítés volt. /El-

nevezésük ipari középiskola lett./ z érintetta az 1922 éta 

m-üködő felsőmezői azdaságí szakközépiskolákat is. /8. 977.0 1 d./ 

Az 194o. évi :'X. tc. a 6 osztályos népiskolát 8 osztályuvá a-

karta fejleszteni. Telem lett azonban általános érvényii a gya-

korlatban. 

Párhuzamosan működött a 6 osztályos és a 8 osztályos népisko-

la, a polgári iskola, valamint a gimnázium 4 alsó osztálya. 

/7. 362.old./ 

Az ideológiai nevelés kiemelt területté vált, ez 1942—ben a 

militarista nevelésben csucsosodott ki. A népiskolák felső 

tagozatán és a középiskolkban bevezették a honvédelmi isme-

retek. oktatását./7. 358.old./ 

A második világháboru után a gazdasági, társadalmi változás 

hatott az iskolapolitikára is. A régi iskola osztályjellegét 

kellett megszüntetni és ujjáformálni. 
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A Tanácsköztársaság próbálkozása után az iskolák a demok-

ratikus fejlődés utján most indultak el igazán. Uj tartal-

mu iskolarendszer bontakozott ki. 

Az Idei; lenesNemzeti Kormány már 1945. augusztus 16-án 

megtette az első intézkedését az oktatás fejlesztésére. 

/7 . 384.01d./  

1945 szeptemberétől létrehozta az egységes 8 osztályos álta-

lános iskolát. regszűnt a polgári iskola és a gimnázium al-

só 4 osztálya. 

`áapi rendre került a szakképzés reformja is. 

1945-ben a minisztertanács a szakoktatási intézményeket a 

szakminisztériumok felügyelete alá helyezte.  

1948. junius 16-án az országgyiilés kimondta az iskolák álla-

mositását az 1948. évi XXXVIII. tc.-ben. 

1949-ben valamennyi középiskolát gimnáziummá_ alakitották/pl. 

ipari-, mező`.azdasági gimnázium/, a 	és Közoktatásügyi 

. inisztérium egységes felügyelete alatt. /7. 400.old./ 

195o-től az mari-, mezőgazdasági- közgazdasági gimnázi umok 

technikummá alakultak az 1950. évi 40 trv, alapján, és fel-

ügyeletük ujra a szakminisztériumokhoz került. Ezen folyamat 

részletes végrehajtását még a 1TKi•. 1241-8z-3/1951 sz. rendele-

te szabályozta. 

1951-ben a Vallás és Közoktatásügyiinisztériumot Közokta-

tásügyi Minisztériummá szervezték. 
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A Közoktatásügyi hinisztérium 8533-2o38/1952.sz. utasitása 

intézkedett a technikummal kapcsolatos feladatkörök ell .atá 

rolásáról. Eszerint az általános nevelési és pedagógiai 

eljárások a Közoktatásügyi Minisztérium irányitása alá ke-

rültek. A szaktárgyi, és egyéb szakképzési ügyek intézései 

a minisztertanács által létrehozott Technikumi Tanács egy-

ségesitő, koordináló, közbelső szerepe utján a szaktárcák 

hatáskörében maradtak. 

A  Közoktatásügyi "inisztérium 8.532-2o57/1952.sz. utasitása 

egységesitette a technikumok képesitő vizsgaszabályzatát. 

1953-tól a Közoktatásügyi ii_inisztérium Oktatásügyi Kinisz-

térium néven végezte tovább az irányitást. A névváltozás nem 

jelentett érdemi változást a tartalomban. 

Az 54/1955. /0K.13./Oi:-P utasitás az ipari és mezőgazdasági 

technikumok hallgatóinak nyári termelési gyakorlatát négy 

hétről öt hétre emelte, melynek a manuális munkavégzés terü-

letéri magasabb jártasság elsajátittatása, az üzemi tapaszta-

latszerzés fokozása volt a célja. 

A  technikumokról kiül  akolt az a vélemény, hogy tulzottan spe-

cializált képzést biztositottak, és nem bizonyult elegendő-

nek a gyakorlati munkára felkészités szinvonala. 

Ezért pl. a EET loo3/1956. /1.7./ határozata 1957,/58. tanév-

től előirta, hogy a tanulókat csak egyéves gyakorlati idő el-

töltése után lehet felvenni a technikumba. 

Ez az intézkedés amellett, hogy igényeket fogalmazott meg, 

megszakitotta az iskolázás folyamatosságát, s a '_középfoku 

iskolai oklevél megszerzésének határidejét egy évvel megnö-

velte. 
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Közben 1957-től a minisztérium IAivelőd ésügyi hinisztériumná  

alakult.  

A névváltozás mögött jelentős tartalmu gazdagodás is meghuzó-

dott. Az oktatási feladatok mellett hangsulyt kapott a neve-

lés minősége is,  

A minisztériumnak legfőbb feladata volt az uj oktatási törvény  

előkészitése.  

Az  1961. évi III. törvény átfogóan szabályozta és egységes. rend-

szerbe fogta a szocialista közoktatást.  

Az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi képzést beillesztette eb-

be a rendszerbe.  

A i 	kimondta: 	 ~ 	 ~ r i lo §/1 ~
1b k 

	

en imondta: 	középfoka oktatás gimnáziumokban,  

szakközépiskolákban és technikumokban történik."  

A 14 3 /1/ben a szakközépiskola feladatát a következőképpen fo-

c;almazta meg:  

"A szakközépiskola elmélzriti és bőviti az általános iskolában  

szerzett ismereteket, továbbfejte:=.zti a tanulók diveltségét,  

szocialista világnézeti, erkölcsi, esztétikai és testi nevelé-

sét, és valamely szakmában képesitést nyujt."  

A 15.§ /1/ az érettségi és szakmai képesitő vizsga letételéről  

rendelkezett a négy óv befejezése után.  

zek szerepéről a /2/ /3/ban azt írta, hogy " A szakközépisko-

lában szerzett érettségi bizonyitvány általános iránya közép-

foku iskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére, vala-

mint bármely fels$foku oktatási intézménybe felvételi vizsgára  

való jelentkezésre jogosít."  

" A sikeresen letett szakmai képesitő vizsga a tanult szakmában  

jogszabályban meghatározott munkakörök betöltésére képesit."  
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:ezzel a törvénn;%el összhangban a szakközépiskolák és a gya-

korlati képzésben együttműködő vállalatok kapcsolatát a 152/ 

1962. /.K.19/iYI utasitás szabályozta. 

Gyors változások sora indult el. 

Az 1965. évi 24. tvr.  az  előző törvényt módositotta, uj szak-

középiskolai rendszert  4Pitett ki,  s felszámolta a techniku-

mokat./kivéve a bányaipari aknászképző technikumot/ 

A 14.3 /1/ célként irta: " A szakközépiskola ... korszerű álta-

lános mi?veltsé ;et és középfoku szakmai képzést nyujt. T< :övendé- 

kelt szocialista  szellemben sokoldaluan fejlett emberré neveli, 

olyan  szakmai - elméleti és gyakorl-ti ismeretekkel, jártasságok-

kal és készségekkel látja  el, amelyek birtokában a képzés irá-

nyának megfelelő szakterületen a közvetlen termelőmunkát ól, a 

részfolyamatok irányitásáig terjedő, és a külön meghatározott 

munkakörök feladatainak megoldására képesek; továbbá előkészí- 

ti őket felsőfoku továbbtanulásra." 

A  lb. !2/-ben kimondta: " sikeresen letett érettségi vizsga 

általános irényu középiskolai végzettséghez kötött munkakörök 

betöltésére, továbbá - a bizonyitv .nyban feltüntetett szakmai 

ágazatnak megfelelő területen - középfoku végzettséget igénylő 

munkák... végzésére  képesít, továbbá valamennyi felsőfoku okta-

tási intézménybe felvételi vizsgára való jelentkezésre jogosit." 

/3/-ban meghatározta: "A szakközépiskolai végzettséggel rendel-

kező dolgozók ars őket foglalkoztató üzemben szerezhetnek techni- 

kusi minősitést." 

A 22.3-ban dintött arról, hogy: " A jelenleg müködő szakközép-

iskolákat és középfoku technikumokat az 1956-67. tanévtől 
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kezdődően fokozatosan u ; y kell az e törvényerejű rendeletben 

szabályozott szakközépisko1 kké, átszervezni, hogy számuk, te-

rületi elhelyezések, képzési irányuk, továbbá a tanulók lát-

száma, és a képzés szinvonala megfeleljen  a népgazdaság szak-

ember-szükségletének, valamint az, e törvényerejü rendeletben 

foglalt követelményeknek." 

végrehajts részleteit a 27/1955. /.•_II. i. / Korm.sz. rendelet 

és a 9/1965. /XII.1./I1 rendelet szabályozta. 

1967-ben a 2598o/1967.sz. Hivatalos Közleményben/Müvelődés- 

yi Közlöny 19.szám/ megjelentették a szakközópiskolá`.k sza-

kositási jegyzékét. Ebben közölték a szakmai főhatós `.,sokat és 

az oklevéllel betölthető munkaköröket. 

A szakközépiskolák érettségi vizsgáját a 114/1955. /k.K.6. /i4M 

utasitásra alapozottan szervezték, amit. a 126/1966. /iI,K.8./M 

utasitás érvényesitett az adott évre. 

1968-ig a szakközépiskolák külön kiadott T ájékoztató alapján 

végezték munkájukat. 

A  185/196&3. /I .K.23. /I"II' utasitással megjelent a szakközépisko-

lák munkáját, szervezeti életét szab ályozó Ideiglenes Rendtar-

tás, melyet a 121/1971. /h.K.7./ I7'i utasitás módositott. 

A  118/1971. /H.K.6./I'1i utasitás a szakközépiskolai érettségi 

vizsgák rendjét határozta. meg. Jelentős ás átfogó változás a 

NET 1971. évi 27. sz. tvr.-ben, majd a 34/1971./XI.3./Korm.sz. 

rendeletben fogalmazódott meg. Egyes müvelődésügyi intézmények 

létesitzséről, fenntartásáról, megszüntetéséről, a szakközép 

iskolák és bázisüzemek kapcsolatáról történt intézkedés ezek-

ben a jogszabályokban. 
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Az országban jellemző hatásköri decentralizálás fogalmazódott 

meg a művelődésügy teriletére is. Az intézmények, a városi és 

megyei tanácsok, valamint azok szakigazgatási szervei növekvő 

hatáskört lcaptak. 

Az államéletben mindig is érvényes volt a pártirányitás. 

1972. junius 13-4n az MSZMP KB  olyan jelentős határozatot 

hozott a közoktatás fejlesztésére, melynek iránymutatása azóta 

is végigvonul a megjelent állami határozatokon. /9/ 

Ennek alapján az 1973. évi 24. tvr.-tel a  NET  továbbfejlesz-

tette az oktatási rendszert.  A  4.§ ban megfogalmazta, 'hogy 

középfoku oktatási intézménynek számit a szakmurkásI:érző inté-

zet, az egészségügyi szakiskola, a gyors- és gépiró iskola, a 

gimnázium  és a szakközépiskola. --z utóbbi a magasabb elméleti 

tudást i énylő szakmákban szak unkásképesitést nyujt. 

1973. évi 25. tvr.-ben a '_'lET ujabb nlódositást rendelt el. 

5. -ban bővítette a  szakközépiskolák korábban megfogalmazott 

feladatait, mely szerint szakmunkás munkakör betöltésére, fő-

ként szakir(_nyu továbbtanulásra jogosit, és előkészit a  tech-

nikus képzésre. 

1.,zután 1973. szeptember 1-től a 138/1973. /..K.13./12 ,1 utasi-

tással uj Szakközépiskolai Rendtartást vezettek be. Ebben je-

lent meg az intézmények megnövekedett hatásköre, feladatrendszel-

re, a felügyeleti szervekkel kialakult uj kapcsolat rendszere. 

A tanulók teljesitményének átlagosztályzattal történő minősíté-

se akkor már az összetett szakmai követelmények figyelembe véte-

lével nem adott elegendő információt . Az érettségi vizsgák 

átlaga sem volt elegendő adat a teljesitmény megítéléséhez. 
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Útkeresés kezdődött ezek jobbitására, s ez a mai időkig 

tartó változásokat jelentett. 

Első lépésben a 148/1973. /II.K.14./111I utasitással eltöröl-

ték a tanulók átlagosztá];y°zatait,. és az érettségi fokozata-

it. A változások megjelentek az érettségi vizsgaszabályzat-

ban is. Ezeket. a 121/1973. ,/E.K.lo./I4j A, és az ezt módositó 

104/1974. Ai.K.4./ 1.1K utasitások fogalmazták meg. Ezekben szó 

volt a vizsgaformákról, az irásbeli vizsgák időtartamáról, és 

a  vizsga  tantárgyairól. 

A 160/1973./M.K.16./1:11 utasitás az óratervek és tantervek 

:3sszevetésével megál17.0itásokat tett arra, hogy a szakközép-

iskolai tanulók terhelése tulzott, és intézkedett a tanulók 

tulterhelésének csökkentéséről. 

Az óratervekben tantárgyi óraszámcsökkentést végeztek. 

Továbbá magyar nyelv és irodalomból, matematikából,  idegen—

nyelvből a házi feladatot is csökkenteni kellett. 

A szakmai előkészitő és szakmai tantárgyakból csak annyi há-

zi feladatot lehetett adni, hogy a ragi otthoni tanulás 2-3 

összórasaímba beleférjen. 

sszerÜ.en csökkenteni kellett az óraterven _kivi;li tanulói 

foglalkozásokat is.  A  108/1974./E.K.16./OIvI utasitás további 

megállapitásokat tett a házi feladatok csökkentésére. 

1974—től az irányitó főhatóság neve Oktatásügyi Kinisztérium-

ra változott.    

A változás folyamatában az intézmények további hatásköröket 

kaptak. Emiatt a l07/1974./h.k.16v/OK utasitással a. Szakközé p—

iskolai Rendtartást médositották. 
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A 1o4/1975. /i.K.2./Oi utasitás kiegészítette a korábbi érett-

ségi vizsgaszabályzatot. /szakközépiskolait,/ 

1976. szeptember 1-től uj rAakközépiskolai Rendtartást veze-

tett be a 110/1976. /11.K. 6 ,ft :utasitás . 

A szakközépiskolákgyakorlatain keresték a hasznos munkavégzés 

lehetőségeit. Gyakorlaton a bérmunka végzését a 110/197o./1i. 

K.4./MN, és a 1o6/1976. /E . K.3. / Ok határolta körül. 

országban tapasztalható gazdasági szigoritások hatása követ-

keztében a szakközépiskolák munkájához szükséges vállalati tá-

mogatások csökkentek. ajnos nemcsak az anyagiak hanem a szelle-

._.iek is. 

Ezért a 1019/1976.. /V1.24./...t.  hatrozat uj ra foglalkozott a 

szakközépiskolák és a gyakorlati képzésben 	vállala- 

tok egy :zttrüködéséveí. nnek végrehajtása későn és  lassan bonta-

kozott ki, akkor is na yon hiányosan_. Vállalati részről nagy 

volt a tartózkodás. 

A  határozat részleteit a 3/1977./I7.2 ./Oi>•-PH együttes rende-

let elemezte a középfoku képzési célu szakközépiskolák esetében. 

A szakközépiskolában folyó szakmunkásképzésről, és az ottani 

vállalati együttműködésről a 14/1976./X11.1.1-01/1 együttes 

rendelet intézkedett. 

városi és megyei tanácsok hatásköreinek változása miatt a 

43/1977./XI.9./isit. rendelet az oktatási intézmények fenntar-

tásáról intézkedett. A végrehajtás lépései a 126/1978./E.K. 

14. /Oh utasításban kerültek rögzitésre. 

Általában az 1973. év azért is jelentős, mert a szakközépis-

kolákba. — néhány kisérletet végző iskola kivételével- ekkor 

uj óraterveket, és ezzel összefüggő tanterveket vezettek be. 
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A 13o/1979. /i:.K.22./0i:1 utasitás az uj tantervekkel és k ve-

telményekkel összhangban módositotta a szakközépiskolai érett-

ségi vizsgaszataályzatot. 

Ehhez kapcsolódóan fontos eseméhy volt, hogy az Oktatásügyi  

I-:inisztérium a 2oo5/1979. V.sz. kelön intézkedésével - a 

szakközépiskolák szakirányban történő továbbtanulást jobban 

segítő tevékenysége érdekében - bevezette az összevont érett-

ségi-felvételi vizsgákat.  Eszerint a szakközépiskolából a mi-

nisztcériumatal megnevezett müszaki jellegü főiskolára jelent-

kező tanulók külön csoportba szervezetten vizsgáztak saját is-

kolájukban. Ez egyben érettségi ős `elvételi vizsga volt, az 

érettségi vizsgabizottság pedig felvételi bizottság is. 

A vizsgabizottság elnökét ebben  az  esetben a minisztérium fel-

ha almazása alapján a felvételben érdekelt főiskola bizta meg, 

mig a társelnököt a  szakmai főhatóság jelölte ki. 

Tulajdonképpen a dolgozat által átfogott korszakban a közép-

iskol4 ra - benne a szakközépiskola k=a- vonatkoaó jelentősebb 
esemény sorozat befejeződött. 

Legkezdődött azonban az ötnapos tanitási rend bevezetésének, 

ős az uj középiskolai szerkezet kialakitásának elŐkészitése. 

.2. A vizmesterképzés helye a magyar szakképzés történetében ős 

a téma indoklása. 

1979. decemberében a bajai Tóth Kálmán  Vizügyi Szakközépis?ola 

a vizmesterképzés  megindulásának loo éves jubileumára szakmai  

na,pokat, és kiállitást szervezett.  
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Az Országos Vizük; i Levéltárból jelentős sz.' .mu eredeti doku-

mentumot siker 1t összegyUjteni ehhez.  

Az eddig megjelent neveléstörténeti adatok, pedagógiai írá- 

sok nem foglalkoztak a vizmesterképzéssel. A talált anyagok  

ős az irodalmi, feldolgozsi hi:.á.nyok összevetése indokolta a  

középfoku vizügyi szakképzés loo éves történetének elemzését.  

A téma indoklásául jelentős gazdasági szempontok is szolgál-

nak, Magyarország gazdálkodása mindig - igy a XIX. században  

is - különösen a mezőgazdasági termelésre alapozott. Egy erős  

inarositáási időszak után a VI. ötéves tervben is megfogalma-

zódott ilyen fejlesztési vonal.  

r 1 	l r  6l 	né z kmezőgazdasági  n 	i  ~r~ .rmel;y i~< oldalról is 	z ~~ ., a 	 . 	é~~ ip~~.r terme- 

lés fejlesztéséhez egyre inkább  fontossá vált a viz felhasz-

nálása. A vizgazdálkodás egyre tudatosabb tevékenységet igé-

nyelt. Az  a mezőgazdaságból nőtt ki ős válom., komplex feladat-

tá, népgazdasági ágazattá, majd önálló népgazdasági ággá fej-

lődött.  

Az ötödik ós a h .todik ötéves tervben konkrétan megfogalmazták,  

hogy a vizgazdálkodás fejlesztése az egész népgazdaság fejlő-

désének alapja.  

Ez egyben világjelenség is.  

A vizgazdálkodás termelő /a viz feltá.r á sa, tisztitása/ ős szol-

gáltató / a  viz szállitása, elosztása, káros hatásainak felszá-

molása/ tevékenység.  

A viz tehát munka terméke. hint ilyen, speciális jellemzői  

vannak:  

Pl: A kitermelés és felhasználás általában közel van egymáshoz.  
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A viz mint termék mással nem helyettesithető. 

A vizgazdálkodási tevékenység eredményei általában közvet-

ve jelennek meg. 

Pl: Az iparban a viz mint nyersanyag, és mint technológiai 

eszköz van jelen, tehát részben meghatározója a kibocsátott 

ipari termék .á rának. 

A hévizek a mezőgazdasági termékekben értékesülnek, vagy 

gyógyitó hatásukban. 

A csatornázás a települések egészsé,gögyi, környezeti viszo-

n aiban jelent 	értéket. 

A mezőgazdasági vizha;znositás az átlagtermések növekedésé-

ben lesz értéktermelő. 

A vizkárelh _'. ritá si tevékenység az,  eddig nem használható te- 

rületek termelésre alkalmassá tételével hoz értéket. 

A fokozódó követelményeket csak jól képzett szakemberekkel  

lehet teijesiteni. Ezért is kereste a szolgálat a szakember-

képzés lehetőségeit. 

1879—ben Kvassay Jenő megszervezi a mezőgazdasági vizügyi  

szolgálatot, ami  szükségszerüen inditja el a területen is a 

szakképzést.  

A 2. 1—ben leirt, valamint szembesített törvények és iskola-

fajták között nehéz elhelyezni a vizmesterképzést. 

sem iskolarendszert képzésben indult  meg  1879—ben a kassai  

Rétmesteriskolában. Tanfolyam jelleggel szerveződött. 
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Ugyanis "Iskolarendszer szakoktatáson" a közoktatási 

rendszer keretében működő intézményekben szervezett olyan 

nevelési fol:Tamatot, illetve tevékenységet értünk, amely-

nek eredményeként a tanuló meghatárorott általános müvelt-

séget, valamint szakigai ismereteket és készségeket szerez, 

ezek birtokában ... képesitésének megfelelő szakértelmet  i- 

énylő r.unkr .t vállalhat . "/lo . 9. old./  

Egészen 195o-ig, a békéscsabai r id- és Tizmüépitő Technikusi  

megindulásáig/11. 2o. old./ iskolarendszerü képzés nem volt 

a vízügyi szolgr:lat számára. .mez is csak részfelacatot oldott  

.2eg a vizrlüépitő szakismeretei utján.  

19 62-ben indult először isrolarendszerbe kimondottan viz-  

ügyi szakközépiskolai képzés.  

1879- /195o/ 1962 közötti hosszu időszakban a vizügyi szol-

gálat    	csak onnan  fialat csak tanfol ~,-ar ~i ~epzesre támaszkodhatott,   s  

remélhetett szakember utánpótlást. Er meg  is növelte annak  

: elentőségét. Az előző fejezet enciklopedikus ads .tsorá.ból  

összegezve megá.11apitható, hogy a szakképzés népgazdasági  

ágak szerint d .ifferenciálódott t  majd ágazatok szerint to-

vább finomodott, s végül ágazatos_ belül is  speciális szak-

képzési igének jelentek meg. /12. 291. old . /  

A rétmesteriskola/1879/ jobbára a mezőgazdasági g _feladataira  

képezett embereket.  

A vizmecteriskola/189o/, és kezdetben a vizügyi szakközép-

is k:ola /1962/ a vizépitési és vizgazdálkodási, valamint a  

viz  és szennyviztech_nológiai ágazati j ellegü feladatokat  

teljesitett.. Később pedig a vizépitési, a területi vizgaz-

dálkodá.si, település vizgazdálkodási, vi z- és szennyviz- 
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technológiai ágazaton 	specializált ismeretekre okta- 

tott /107t/, melyhez csatlakozott a technikus minősités is 

/1973/. 

Up2yanak'_or kÉ. zési szintek szerint is fejlődött az oktatás. 

Lrdekes, hogy előbb jelent meg a felsőfoku vizügyi szakkép-

zés/1782-beh az Institutum eometrico- hydrotec:rnicum/ 

/13. 764. old./ , s később a kivitelező munkák vezetésére, 

a mérnökök melletti munkára alkalmas segéderők o ktatása: 

Ez az elemi népiskola fölött,  és az akkori értelemben még 

nem középiskolai, de középfoku szinten indult rétmesterkép-

zés néven. 

Később alakult önálló vizmesteri sl-olá.vá, mely változatos u-

ton fejlődött iskolar_endszerii vizUgyi sz l -középiskolává. 

/14. 134. old . / 
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3. 	A vizmesterképzés az.alanitáctól az első világháboru be- 

fejezéséig /1879-1918/  

3.1. Nagyarország vizgazdálkodásának főbb jellemzői. 

Az ország első hosszutávra szóló vízgazdálkodási koncep- 

cióját a XVIII. században fogalmazták meg a vizmérnökök, 

és Széchenyi István. 

Ennek  a tervnek - mely az Országos `Tizgazdálkodási Keret- 

terv őse - jellemzője  volt már akkor is a 'komplexitásra 

törekvés. , vizrendezés, vízhasznositás alapelveinek  kimun- 

ká.l<sa a mező4azdasá', és a vízi közlekedés fejlesztősét 

szolgálta. 

Ehhez a koncepció:loz kacsoldott Kvassay Jenő által 

1879-ben szervezett vizügyi szolgálat feladatrendszere ., ami 

a vizhasznosit á:st, a hajózé .st, öntözőst, vizerőhasznositást 

it+élte fontosnak. 

Továáb6 az árvizmentesitós, árvizv.delem szükségességét 

fogalmazta  meg, r-ivel a 	sz. közepén az ország terüle- 

tének kb. 25 -a volt árvíztől veszélyeztetett./13.159. 

old./ 

Az árvizek következményei között szerepeltek: emberáldo-

zatok, termés és állatállomány veszteségei, _c:>tek, lege-

lők pusztulása, fertőzés gócaiként visszamaradó posványok, 

közutak és vasutak károsodása. 

Ezek főként az  alföldeket veszélyeztették, s ez volt az 

egyik oka az ottani gazdasági és kulturális elmaradott-

ságnak.  nak. 
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Az 184o. évi IV.  törvénycikk alapján az orszá ;gyiilés ál-

tal összeállitott bizottság azt javasolta, hogy a közérde-

ket szolgáló folyószabályozási munkákat államköltségen vé-

geztessék el. /13. 162. old./ 

Az árvizrnentesitési és lecsapolási munkák  főként  a nagybir-

tokokhoz kapcsolódtak, azaz magán érdekeket szole.ltak. Azok 

költségeit az érdekeltek terhére javsolt'k finanszirozni. 

Ez a koncepció kb. loo évig meghatározó volt. Az árvizmente- 

sitési munkákat siirgette a tiszavölgvi árvizek veszélyessége. 

Enne szervezésére 1845-ban  me:,alak-ult a Ticzavö 	Társu- 

lat. Kebelén belül 8 társulat működött. A Tisza viz .gyüjtő- 

j én 1346 és 1867 között lloo km töltést é :vitettek. 

A Duna vizgyüjtő területén lassabban folyt a munka.  Főleg  ma-

gé.nosok és községek voltak  a megrendelők. itt csupán 2 tár-

sulat működött. 

186o-as =vekben asz'lyos évek voltak. a védekezais szükséges-

sége látszólag, csökkent. A  Tisza Irizg*yU]tőjén a munkák le-

álltak, jelentősebb részük áttevődött a Duna vizgyüjtőjére. 

1370-1875 között rendezték a  fővárosi  Duna szakaszt. 

Ugyanezekben az években csapadékban gazdag időszakot jegyez-

tek. 

_ek következtében 1881-ben és 1888-ban eddig nem tapasztalt 

árvizeket élt át az ország. 

Ujra felerősödött az árvizmentesitési munkák iránti iggny. 

Társulatok egész sora alakult. 

A lendület hatására a XIX. sz. végére a Tisza és Duna árviz-

mentesitése nagyrészt befejeződött. /2. szT mell./ 
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Az árvizvédelr i munkák után Széchenyi István javaslatára 

nagysza;básu folyószabályozás indult meg a Dunán és a Tiszán 

/pl: mederátvágások, mellékágak lezárása/ /3.sz. mell./ 

Európa szerte jelentős techA.ológiai eljárás volt, hogy az 

Aldunén a hajózási medret robbantással épitették. 

A ;FIX. sz. elején kezdték folyóinkon a vizmércék telepitését. 

1<87-ben megjelent az első vi zra j zi óvk-nyv, s 13f5-től ki-

adjé.k a napi vi zjé.rási térképet. /13. 214. old./  

A vizellátás fejlesztése későr_ indult meg. . 

Az  1879-ben létrejött Kultur 	uérnöki Hivatalnak nem cz volt a 

kiemelt feladata, de magánosok és közületek felkérésére ter-

veztek és ónitettok vitellátó berendezéseket. /1'. 31o. old./ 

1883-ban 22 kulturmérnök dolgozott 	orsz:I fiban. A területi 

feladatok jobb ellátására  8  kulturmérnöki kerületet szervez-

tek. Ezek kCzpontjai: Székesfehérvár, Budapest,  Komárom, "ck is-

'olc, Kassa, Sátoraljaujhel., Debrecen,  kolozsvár voltak. 

Ezek 1383-tól fokozatosan hná.11ó Kulturmérnöki Kivatalokká 

alakult. 

Az alföldi területek vizellátására 1886- ban Zsignondy Vil-

mos létesitette az első hazai artézi kutat. 

A  XIX. sz . végére 2000 furt kut készült el és a lakosság lo 

-a részesült vezetékes vízellátásban körzeti vezetékekből. 

1890-től a Földművelésügyi dini sztériumon belül a közegész-

ségügyi _.érnöki szolgálat irány i totta a vizellátás és csator-

názás ügyét. l9oo-tól 1910-ifi;  az Országos Vizépitési Igazgató-

ság V. ügyosztálya vette át annak felügyeletét. 
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A  vizellátás fénykorának nevezik ezt az időt.  

49 városi és 166 községi vizvezetéket épitettez./13.311.old./ 

A vizellátás fejlesztését az ipari fejlődés is igényelte. 

A csatornázás a vizellátástól messze lemaradt. A -évizfeltá-

rá'2t éc },asznositást a kutfurás kifejlődése tette egyre job-

ban lehetővé. /4. sz.:ell. /  

186-3-ban  Harkán ban 37 .méter mélyről, 1867-ben  a .argi ts.zi-

getben és a Városligetben tártak fel mestersé ges uton melegvi  

zeket.  

A  vizrendezési "iunkákhoz több érdek fiizőáött. Ilyenek pl. a  

hajózás és a környező földteri:letek termővé tétele.  

A 	sz, elején emlitécre méltó a Ferenc-csatorna, a : é.- 

dor- csatorna, a József-nádor csatorna épitése, a 6ió és Ka-

por rendezése.  

A gabona iránti kereslet megnövekedése miatt a korábbi réteket  

termelésre alkalmassá tették azzal, fogy felszántották.  

Ez kihatott az állattartésra, hisz azoknak lehelőre volt szJk-

ségi_. 

z legelődet a mocsaras teri:letek lecsapoláséval lehetett meg-

teremteni.  

Az 1885. évi XXIII.tc . az u.n. vizjogi törvény a vízfolyások  

rendezését a parti birtokosok kötelessé évé te lte, de a költ-

ségekből részt kellett vállalni azoknak is, akiknek a meder-

re~ _dezé; ből hasznuk származott. A kisebb, nagyobb belvizeink  

rendezését addig elem lehetett elkezdeni, mig a külvizeket fel  

nem fogták. A nyirségi dombokról lefolyó vizek felfogására épi-

tették a 45 km hosszu Lónyay - csatornát.  
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A Sebes- és Fekete- Körös között az 55 km hosszu felfogó 

csatornával a bihari dombok vizeit gyűjtötték össze, 

Itt már  komplexebb viz gazdálkodá si szemlélet érv4ayesült,  

mert a beiviz elvezetésen tul halgazdaságokat, rizstelepek 

öntözését is szolgálták a mu lkálatok. 

1878-ban megépitették .aryarország első belvizszivattyu te-

lepét/Sajfoki szivattyu-telep/ /13.42S. old. / 

A  Tűzrendezési munkák jelentősége  abban is  megmutatkozott, 

hogy _::unkaerő szabályozó szerepe  volt, uyanis az idény jel-

leggel dolgozó mezőgazdasági .-_unkásoknak munkaalkalmat biz-

tositott. A rendezés:_ munkák meghatározott gazdasági igénye-

ket szolgáltak. 

A földmunkáknál még a kézi szerszámokkal végzett kubikolás  

volt a jellemző.  

Az épitőipari tevékenységben magasabb szinvonalat értek el.  

A mütárgyépitésnél megjelent a  vasbeton, a belvi<átemelésnél 

a hazai ;gyárt jányu centrifugálszivattyu. heghizbató tervezési 

módszerek nek:: alakultak ki.  A  munkákat a  teröJe tet jól ismerő 

mérnökök és vizmesterek végezték. 

Az öntözés a mezőgazdasági termelés igénye alapján fejlődött, 

kelönösen az időjárás változó paraméterei miatti csapadék pót-

lás hivta életre. 

A kezdeti szakaszt a szórványöntözés jellemezte.  

Az 1861-ben alakult harcai-völgyi vizitársulat az öntözésre 

is kiterjesztette tevékenységét. 

A  i'Tádor 	csatorna Társulaton 'r_>elül 1863-ban alakalt meg az 

jntöző Zsiliptársulat. 
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Ez a Sárviz-csatornán összesen 8 öntözőzsilipet épitett. 

Elkészült a Hortobágy °Intözési terve. 

A korábban emlitett 187o-es csapadékos évek az öntözési rnun-

kákai. lassitották. 

Kvassay Jenő felhívta a figyelmet a rétintőzés fontosságára.  

A további rejlődésre ösztönzött az 19oo. évi HlX.tc., mely 

az :öntözőcsatornák épitését állami támogatással  segitette. 

Körülményessége  miatt ö$Ltön&Ó hatása alig érződött. 

A bolgár kertészek munkája  nyomán a figyelem a kertészeti 

öntözésre terelődött. iKkor induld meg a szántófilci Öntozés 

is. 	fol , ;  oszabályozáci -unkák csökkentették az árvizek után 

visszamaradó melegebb vizeket, zelye jók voltak a halivadé-

kok neveléséhez. A hajózás is egyre jobban zavarta a halak 

életét. 

1879-ben megszerve.ett vízügyi szolgálat,  az 1887-ben mega-

lakult Országos halászati relügyelőség, és a llalászati egyesü-

letek a halgazdálkodás -e,;lesztésát tüzték napirendre. 

18?_ 3-ban Vácott létesitették az orszá  első halkeltető tav".t. 

1894-ben  pedig Si iontornyán. épült az első pontytenyésztő tó--

gazdaság,. /13. 499.o]á./ 

A vizmunkálatoknak Magyarország történelmében nagy szerepe 

volt, még, akkor is, ha kezdetben nem szervezetten folytak. 

A központi igazgatás főként a vizügyi feladatok ellátását 

szolgálta, a XVIII. sz. -tál kezdve. 

A -polgári és 1m  tonai igazgatás feladatai közé tartozott a viz  

ás homok visszaszoritása,  a ter-Uetek lakhatóvá ás müvel-

h.etővé tétele. 
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Természetes tehát, hogy  a  magyarországi vizekkel foglalkozó  

első mérnökök hadmérnökök voltak.  

A vizügyi feladatok fontosságát hangsulyozta, hogy elsőnek szer'  

vezték meg az e t yetemi szintű mérnökképzést, a Mérnöki Intézet- 

ben/ Institutum Geometrico- 'ydrotechn.ikum - azaz a Földmérő  

és Vizépitő Nérnökképző Intézet 1782./13. /64. old./  

3.2. A magyar vizügyi igazgatás jellemzői  

A kiegyezés után ujjászervezett Közmunka és Közlekedésügyi 1i-

nisztérium tevékenységében fontos helyen volt a nagybirtokosok  

vasutérdekeltségének, és a vizitársulatok viziutfejlesztés  

szándékának vitája.  

A vitában egy darabig a vizü;;yek képviselete háttérbe szorult.  

Felbontották a Duna - Tizsa csatorna kivitelezési tervét, mel-

lőzték a Türr István viziutfejlesztési nrosramját, elhanyagol-

ták a Széchenyi-féle Tisza szabályozást.  

Az elhanyaJolt munkák miatti nagy figyelmeztetés volt az  

1879-es szegedi nagy árviz.  

1878-ban ujjászervezték a Tiszavölgyi Társulatot. Nekik sike-

rUlt elérni, hogy a kormány fe1Ulvizselja a vizügyi politik ját.  

=~ Közmunka és Közlekedésügyi Minisztérium élére 'Baross Gábor  

személyében hozzáértő ember került.  

Megszervezte a Vizrajzi Osztályt, melynek célja a  Tisza -sza-

bályozás befejezéséhez, az árvédekezéshez adatszolgáltatás,  

és a vizügyi kutatás megszervezése volt.  

1879. március l-én a Földmüvelési Ipari - és Kereskedelemügyi  

Minisztériumban Kvassay Jenő megszervezte a Kulturnérnöki Intéz. -

mén;Tt. /13. 618. old./  
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Nevéhez kötődik a mezőgazdasági vizgazdálkodás fe?lenditése. 

1889. április 15-én a minisztériumok ügyrendjét átszervezték. 

A vízjogi és vizügyi müszaki feladatok ellátása a Földmüvelés-

ügyi Minisztérium V. Főosztálya hatáskörébe került.  

Az V. Főosztály mellett az operativ tennivalókra megszervez-

ték az Országos Vizépitési és Talajjavitási Hivatalt. 

1879. évi XXV. te. rendezte a társulatok állani felügyele-

tét és biztositották számukra is  az  államkölcsön felvételét. 

1384. XIV. tc . /tiszai törvény/ egységbe foglalta a Tisza és 

mellékfolyóinak szabályozását. 

1885. XIII. tc . fvizjogi törvény/ hosszutávra meghatározta  

a magyar vi ztrazdálkodás fejlődését.  

1899-ben a vizügyi igazgatás szervezetét a következőképpen 

fejlesztették tovább. A r üldmüvelésü`yi Minisztérium vizügyi 

müszaki igazgatási feladatait megosztották, s létrehozták 

az Országos Vizépitési Igazgatóságot négy osztállyal és két 

alo ztállyal/dunai, tiszai, kulturmérnöki, vizrajzi, _özegész-

ségügyi mérnöki, halászati. /. 

19o8. XLIX. tc . és az 1914. 1 =VIII. tc . /az első `illetve má-

sodik viziberuházási törvény/ húsz évre meghatározták az 

ország vizügyi programját. 

]ás szakágazatokban nem lelhető fel il , en inán- mutató Pro  •-

ram,  ez is a vizügyi szolgálat megkülönböztető jegyeihez 

tartozik. 
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1909-ben  a Tiszavölgyi Társulathoz hasonlóan létrejött a 

Dunavöl=g°yi Vizitársulatok Szövetsége. 

1913-ban a Duna völgyében 38, a Tisza völ gyében pedig 4o 

ármentesitő társulat működött. Jelentős termőterületet 

mentesitettek az árviztől, és sok nemzeti értéket védtek 

meg. 

Lecsapoló társulat 114, öntöző társulat 5, ipari vizha.szná- 

l:. ti társulat 8 működött./13. 621.old./ 

Jelentősgü_k nagy volt a mezőgazdasági és ipari termelés 

támogatásában. 

3. 3. A vizmesterképzés megindulása 

A ,FIX. sz. végére tehát befejeződött Tiagyarországon egy  sor 

vizépitési és vizgazdálkodási munka. 

1879-től a Kulturmérnöki Intézménynek nagy szerepe volt a 

folyamatban levő munkák végzésében. 

Kvassay Jenő mellett akkor mindössze 4 segédmérnök dolgozott. 

A  kevés számu mérnök az egész munkát elvégezni nem tudta. 

Sokat utaztak a megyék, birtokosok kivánségára. ?egismerték 

a terület adottságait, jellemzőit és terveket készitettek 

És a munkát beinditották. A kijelölt munkát aztán kubikusok 

végezték el. A kulturmérnökök erejéb51 csak ellenőrzésre  

futotta. Lzek azonban nagyon szigornak voltak. A kezdeti viz-

gazdálkodási munkák/lecsapoló csatornák épitése, patakmeder 

rendezés stb./ nem kivántak magas elméleti felkészültségű 

szakembereket. 
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A segédszemélyzet azonban hiányzott. /15. 57. old./ 

A vizügyi munkák jelentősége, gazdasági fontossága megterem-

tette a segédszemélyzet képzésének igényét. 

Ahogy a vizügyi munkálatok a mezőgazdaságból nőttek hi, a 

kulturmérnöki segédszemélyzet létrehozása is e területhez 

kapcsolódott.  

Képzésüket nem tervezték nagy létszámmal.  Épp ezért valame-

lyik müködő gazdasági iskola keretében akarták megoldani. 

Kvassay Jenő a kolozsmonostori gazdasági iskolát szemelte  

ki erre a célra. Itt ugyanis megvoltak a képzéshez szüksé-

ges mintatelepek, gazdasági gyakorlóhel,-yek. 

Az iskola nem vállalta a feladatot./16./ 

Az iratok adataiból az elzárkózás indokaként az derll ki, 

hogy nem akarták vllalni az uj képzési  forma várható anyagi 

terheit. 

A  képzőshez olyan területet kerestek, ahol sok kulturriérnöici 

hatáskörbe tartozó munka folyt. Igy tervezték a gazdasági és 

képzési érdekek összekapcsolását. Az államköltségek mellett 

számitottak a földbirtokosok pénzügyi támogatására is. 

A gazdasági alapokra helyezett iskolatelepités ma is vezér-

gondolat, mert az iskola mindenkor szükséges feladatok meg; 

oldására van hivatott szakembereket képezni. 

Ugyanakkor ma is elvárt, hogy az az érdekszféra, Hely számá-

ra szakembereket bocsát ki az iskola, járuljon hozzá a kép-

zés költségeihez. 
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Végülis az alkalmas és vállalkozó iskolát a Kassai Gazda-

dasági Tanintézetben találta meg Kvassay Jenő.  Az 1875.-ben 

létrehozott iskola iránt kicsi volt az érdeklődés, és meg 

akarták szüntetni. Valószinü ez a helyzet növelte a vrllal-

kozó kedvet, de  meg  kell jegyezni, hogy a felvidék érzéke-

nyen reng^lt az iskolatelepitési igényekre. 

A  kulturmérnöki segédszemélyzet képzésének megindulása  el-

lenditette a Kassai Gazdasági Tanintézet életét./17. 412.old./ 

Rétmesteriskolaként indult a képzés  az intézete_ belül, s a 

végzetteket rétmestereknek nevezték. 

Az elnevezésben szerencsésen., tömören  kifejeződött mindaz a 

feladat, amit végezniük kellett. 

A Rétmesteriskolában l879. december 1-én indult meg  a  tani-

tás. Az iskola modelljéül az offenburgi Rétmesterk 'pző Inté-

zet szolgált. 

A külföldi példát Kvassay Jenő azonüan megfelelően igazitot-

ta a magyar vizgazdálkodási igényekhez./13/ 

A tanulmányi időt három évben határozták meg,  

A Rétmester-- iskolában az elmélet és gyakorlat oktatása nem 

heti órarendi váltakozással folyt, hanem a foglalkozásokat 

tömbösitették. 

A téli időszakban/november-ri  rciu:/ volt az elméleti okta-

tás, s ezt követően ugyanannyi idejü gyakorlati munkát végez-

tek a hallgatók. /lecsapolás, natakszabályozá.s, öntözőcsator-

na épités stb./ A városi hatóság engedélyezte, hogy a Cser-

mely patak vizét a hallgatók öntözési gyakorlatra használ-

ják. 
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A ké'pzési létszám nagyságát engedi becsülni, hogy az iskolá-

hoz lo-12 személy ellátására alkalmas kollégiumot épitettek. 

Az első beindult évfolyamnak 5 államköltséges hallgatója volt. 

/19/ /5.sz.mell./ 

A Földmvvelés, Ipar, -és Kereskedelemügyi hinisztériun körle-

velet adott ki a saját költséges tanulók beiskolázására./2o/ 

Példaként említhető am  iskolaszervezésben megtestesülő elmé-

leti és gyakorlati tevékenység összhangja, és gyorsasága. 

Ezt igazolja Rétmesteriskola 1879. október 17_én megjelent  

szervezeti szabaál;Tzata.  /6.c2. mell./ 

A tantár?yakat, gyakorlatokat is a mellékletben lévő szer-

vezeti szabályzatban lehet olvasni. /21/ 

Az intézmény irányítását a Gazdasági Tanintézet igazgatója 

/Iiakner József/ végezte. 

A Rétmesteriskola egyre lendületesebben fejlődött./22/ 

A megszervezett kulturr2érnöki kerületek közül 1833-tól a 

kassai kerület is gondot forditott az iskolára. Annak  veze-

tője Bolla nihály vette át az irányítást. 

A Rétmesteriskola kezdett külön válni a Gazdasági Taninté- 

zettől. 

Az első tanfolyami cso -lort 1882-ben végzett. A következő min-t 

den évben folyamatos volt a felvétel, s igy 1884-ben már 36 

tanulója volt az iskolának. /23/ 

A korábban emlitett elhelyezési korlátok miatt/lo-1$ fő/ a 

Gazdasági Tanintézet nem tudott több hallgatót fogadni ere-

deti képzési feladatának csorbitása nélkül. A Rétmesteriskola 

tapasztalatai alapján az anyaintézet is áttért a bentlakásos 

formára. 
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gyre világosabbá vált, hogy a két  inté zmény nem fér meg 

egy épületben. A rétmester jelöltek közül 2o fő máris a 

városban  lakott. 

hég 1884-ben  a Gazdasági Tanintézet területén uj épületet 

épitettek. Az 1884. évi tanfolyam már abban kezdte meg a 

tanulást. Ez az objektum 32 tanuló elhelyezését és okta-

tását biztositotta./24.97.old./ /7.sz.me11./ 

Az 1885-ben kiadott vizjogi törvény alapján létrejött Or-. 

szágos Kulturmérnöki Hivatal lett az iskola operatív irányi-

tója a Földművelés e  Ivar- és Kereskedelemügyi hin.isztérium 

főhatósága alatt. A konkrét gazdasági és szakmai irányítási 

feladatokat a Kassai Kulturmérnöki Hivatal k a -ota. 

A hallgatók felvételének jogát a minisztériu m  magának tar-

totta meg.  Ezzel a kezében maradt a minőség, és az ország 

különböző területén jelentkező szakemberigény idelégitésének 

irányitása. Az iskolai felvétel előtt katonai  szolgálatot, 

vagy rétmesteri próbaidőt kellett  igazolni.  Az á.11nmkölt- 

ségen beiskolázott hallgatóknak végzés után a számukra ki-

jelölt munkahelyeket kellett elfogadni. Ebben egy erős raci-

onális munkaerő kiválasztás és irányitás nyilvánult meg. 

A hároméves képzési időn belül a ilarmadik év nemcsak ismét-

lést jelentett, hanem ott is tanultak uj ismereteket. 

A tantár ,.vi ismeretek között  erősödött a vizügyi szakjelleg.  

A rétmüveléshez kötődő tantárgyak mellett tanitottak lecsa-

polást, alagcsövezést, patakszabályozást, vizépitést, viz- 

rajzi térképezést. 
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A harmadik évben többletként jelentkezett a vizjogi tör-

vénnyel és ehhez kapcsolódó jogszabályokkal való ismerkedés. 

Mindezeket és az uj épületben érvényes egyéb előirásokat az 

1886-ban megszövegezett uj szervezeti szabályzat  fogalmazta 

meg. Uj vonása volt, hogy a tantárgyak felsorolása mellett 

rögzitette a tantárgyak tanitására forditható heti óraszámot 

is. Ez a tervszerübb oktatást szolgálta, hisz ez alapján ké-

szitettek először órareLdeket. 

A szervezeti szabályzatot házirend eészitette ki. 

A következő tantárgyakat és óraszámokat irtók elő: 

I. évfolyam: heti óraszám: 49. 

Számtan 6 6; mértan 12 6; természettan 14 ; talajtan 

növénytermelési ismeretek 2 ó ; földrajz 2 6 ; szabad-

kézi rajz 4 6; szakmai gyakorlat 3 6. 

II. évf.:!h_eti óraszám: 42. 

Számtani ismétlés 2 6; ábrázoló ::tértan és szerkesztés 

5 6 ; szépirás 2 6; ügyirattan 3 6; rétmüvelés 3 ó; 

földmértan 3 6; térképrajz és szerkesztés 5 6; gazda-

sági vizmütan 5 6; vizmütani rajz 5 6; épitéstan 5 6; 

épitéstani rajz 4 6. 

III. évf.: heti óraszám 42. 

számtani ismétlés 2 6; ábrázoló mértan 2 6; ügyirattan 

2 6 ; rétmüvelés 2 6; földmértan 2 6 :, gazdasági viz- 

mütan 2 6; épitészet 2 6; szerkesztések tervezések.26 6; 

vizjogi ismeretek 2 6. 
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Alapozó ismeretek tanitása utón a szakmai tantárgyak óraszá-

mának aránya rohamosan növekvő volt. /I.o.:lo,2  ;', II.o.: 

71,4 	TI.o.: 85,7  ./ 
1839 a rétmesterképzés tizedik évét jelentette.  Bolla iihály  

erről az időszakról összefoglalást készitett./25/  

Az első tiz évben 97 tanuló iratkozott be. alvégezte az isko-

lát 67/69;/, nem a rétmesteri pályán ' _elyezkedett el 15  

/15,4 /.  

Ezeket az adatokat összege*ve a később leirt mai mutatókkal  

meállapitható, hogy a lemorzsolóds gagasabb, mig a pályát  

közvetlenül elhagyók száma kevesebb volt mint manapság.  

Az okok azonosak. A gondos felvételi vizsgálatok ellenére is  

beiratkoztak a pályára kevésbé alkalmasak, s a végzettek kö-

z~ l néhányan / a nem államköltségesek/ jobban  fizetett pályá-

ra mentek.  

A lemorzsolódási adatok részletes elemzéséből kiolvasható,  

hogy érdemesebb volt leszerelt altisztek tanitá.sával fog-

lalkozni. Igaz, hogy kevesebb szakmai gyakorlattal rendel-

keztek, de jobb volt a fegyelemtörő képes gik, s megtanultak  

emberekkel foglalkozni.  

A  képzés szinvonalára jellemző volt, hogy az elhelyezkedő  

rétmesterek olyan munk ákat végeztek, melyeket korábban az  

átlagos képességi mérnökök/25/  

1890-től ujabb érdeklődési hullám érte el a Rétmesteriskolát.  
O 

1890-ben 3o, 1893-ban 43, 1895-ben 37, 1897-ben 42, 1899-ben 

36, 19o2-ben 39, 19o5-ben 37, 19o8-ban 52, 1911-ben 6o fő 

iratkozott be az első évfolyamra. /26/ 
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A minisztériumokat 1889-ben átszervezték. Ennek kapcsán a 

vizű gyek intézése a r Udraüvelésügyi Minisztériumhoz került. 

z hatott ki a Rétmesteriskola átszervezésére. Az volt a cél, 

nemcsak a kulturmérnök '.<k mellé képezzen segédszemélyzetet, ha-

nem adjon szakembereket a folyammérnöki hivataloknak, vizsza-

bályozó társulatoknak, és gátőrként is dolgozhassanak. Szak-

emberek kellettek az elkészült védmüvek és csatornák fenntar-

tására is.  

Az adatokból az is kiden 51, hogy a kulturmérnöki hivatalok 

hatáskörében működő segédszemélyzet létszáma telitődött. Ez-

után a területről évente csupán 15 fő képzési igénye jelent-

kezett. 

Igy az iskola kaacitása nem lett volna kihasználva./27/ 

Ez a képzési karakter-véltás oda vezetett, hogy az iskola ne-

ve is megy ltozott. 

1890-től a Rétmesteriskola Vizmesteriskola néven müködött to-

v'bb. /23/ 6.4s 9.sz.mell./ 

A képzési ismerete,:.  bővültek, ami egyben azt jelentette,  hogy 

a vizügyi szaktárgyak szaporodtak. 

Ez a következőkből -mollt: 

Az első évfolyamon heti 3 órában a vizépitéstan keretében hid-

rológiát, vizsebességmérést, vizfolyás rendezést, lecsapolási 

ismereteket tanitottak, amit gyakorlat egészitett ki. 

A második évfolyamon heti 5 órát kapott a vizépitéstan, mely 

az alagcsövezés, öntözés, zsilipek, tiltók, gátépités alapis- 

mereteit tartalmazta. Heti 2 órában rétművelés és 5 árában viz-

rajzi térképezés tantárgyak szerepaeltek. 
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Az ügyirattan tantárgy neve ügyirálytanra változott. 

A  harmadik  évben heti 4 órában folyószabályozás és árvizvé-

delem tanitása folyt. E keretben megtanulták a vizszabályo-

zási, töltésépitési, árviz, lleni védekezési, a vizutaka 

vonatkozó alapismereteket. Heti 3 órát kapott a vizjog, a 

vizügyi szervezeti ismeret, a műszaki adminisztráció. 

A tanitás évfolyamonként heti 39 órában folyt. 

A felsorolt tantárgyak kaptak domináns szerepet. Fontos volt 

még a korábbi tantárgyi rendszerből a számtan, mértan, mü-

szaki rajz. Az  általános ismereteket adó tantá;ryak/pl. nyelv-

tan,  szépirás, földrajz, U y4rá.iytan/ háttérbe szorultak.  

/29/ 

Az igy kibővitett szaktárgyi ismeretek lehetővé tették, bogy 

más munkaterületről is történhessen beiskolázás. 

A kulturmérnöki és folyammérnöki hivatalok által küldtt 

hallgatók  államköltségen, a társulatúk és magánosok által be-

iskolázottak saját, vagy a küldő költségén tanulhattak. 

A beiskolázást segitendő, a minisztérium 1890-ben felhivást 

kűldött a társulatokhoz, folya..mérn_öki hivatalokhoz, állam-

. költséges hallgatók  toborzása érdekében. 

A társulatok nem akartak áldozni gátőreik képzésére. 1890 ben 

csupán 1 gf_tőr iratkozott be. Kifogásként emlitették, hogy a 

gátőrök idősek, családjuk van, otthon gazdálkodnak, olyan 

énitkezéseken dolgoznak, ahonnan nem lehet elvonni őket. 

A Tiszavölgyi Társulatnál végzett felmérésről az derült ki, 

'.rogy a hároméves képzést hosszunak tartották.  



- 42 -  

Azt javasolt `k ,  Kassán szervezzenek néhány hónapos előkészi-

tő tanfolyamot, a az ott megfelelő képességUnek minősitette-

ket vegyék fel a másod_ .__ évfolyamra. A minisztérium hajlott a  

megoldásra.  

1891-ben  8 fő iratkozott be a gyorsitott tanfolyamra. 6 fő  

végezte el. /3o/  

Az előkészitő után szájtan, vértan, te. 	iiészetrajz, vizápités-  

tan, magyar nyelvtan tárgyból kellett vizsgázniuk.  

Ez a gvorsitott oktatás nem hozta meg; a kivánt eredmén: :-t.  A  

tanulás fel zinessé vált, a  tantárgyi rendszer az eredetihez  

viszonyitva sekélyesebb lett. , hallatók nem tudták utol-

érni a többieket.  

A beiskolázás biztositása érdekében a minisztérium ujabb pró-

bálkozást tett.  

1894-ben  megkisérelték a 3 éves tanfoljam összevonását 2 évre.  

A tarvitást novembertől  áprilisig szervezték és volt nyári gya-

korlat is.  

Az első évfol:amban a korábbi épitéstan szaktárgy mellett meg-

jelent a felső ~ b évfolyamból a vizépitéstani rajz, térképraj-

zolás heti 2-2 órában.  

A második évfolyamnak jutott a befejező szerep. Tanitottak ár-

vizvédelmet `s folyószabályozást, vizű;yi jogszabályokat, ame-

lyek a korábbi harmadik év anyagát alkották.  

A heti 39 órás keret nem vf.itozott. Uem kell részletesebb elem-

zés annak megállapitásához, hogy a szakmai feladatok, tananyag,  

óratervek összhangja hiányzott ebben a változatban. Tehát ma-

gában hordozta az eredménytelenséget is.  
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Az 1894—es rendtartás  különlegessége még az is, hogy szá-

mot vet az adminisztráció növekedésével. Eszerint az igaz—

matónak évente 15 jelentést kellett kfisziteni a tanulói 

létszámról, tanulmányi eredményekről ós a pénzfelhasználás-

ról. 

Ez a mennyiség a mai viszonyok között elenyészőnek tűnik. 

Az iskolai  oktatás módosításával egyidőben 1891—től a Föld— 

müvelésüg;yri Minisztériumon belül létrehozott Országos Viz-

épitészeti 4s Talajjavitó Hivatal lett a Vizmesteriskola uj 

felüMyeleti szerve./31/ 

1894—től  részben a változások miatt a Gazdas . i Tanintézet  

oktatói nem vettek részt a vizmesterkénzésben.  

1895—től a.7, igazgató mellett né p Lérnek tanitott. Ez a lét-

számarány elegendő volt az eredményes oktatáshoz, igy tel 'lát 

a Gazdasági Tanintézet oktatóinak kiválása a képzésből nem 

jelentett nagy problémát. 

A Qazdasági 7anintézet telkén 18(.34—ben  épített ui épületet 

bővíteni kellett, hogy 4o személy ellátásúra legyen alkal-

mas. /24 . lol . olc'. . . / 

Közben kiderült, hogy az összevont tanítás sem eredményes, 

pedig a beiskolázást a FöldmH?velésUyyi Iliniszter is támo-

atta körirat kibocsátásával./lo sz.mell./ 

Igy a kétéves próbálkozás csupán hat éven át működött. 

1899—ben  ujra visszaállitották a hároméves képzést.  

Ugyanakkor az Országos Vizépitészeti és Talajjavító Hiva-

talt Országos Vizépitési Igazgatásággá szervezték át. Az uj 

Igazgatóság Kulturmérnöki Osztálya lett a Vizmesteriskola irá-

nyítója. 
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A szervezeti változ ások éreztették hatásukat a tantárgyi 

rendszerben is. 

1899-ben kiadott rendtartás uj tantárgyként vezette be a mq-

sod és harmad évben heti lo-1 _o órával a hal$szati ismeretek 

oktatását./32/ 

A tantárgyak bővítése a rialászati Felügyelőség kérésére tör- 

, tént. 

Ez jelzi a vizgazdálkodási feladatok kiterjesztését a hal és 

tőgazdálkodásra is. 

A segédszemélyzetet fel kellett késziteni az ilyen jellegű 

munkavégzésre./33/ yzt igazolja az ebben az időben kiadott 

vizmesteri szakvizsgálati bizonyitvány is. /13.sz.mell./ 

A szakismeretek bővülése miatt uj munkahelyek érdeklődtek 

az iskola iránt. 

l°o6-ra ujra több lett a ;gall ;atók létsz 'ma, mint az iskola 

befogadó képessége. A  város telket ajándékozott az iskolának 

uj épület építésére, ahol 5o-7o hallgató oktatását és el-

helyezését tervezték./34/ /7.sz.mell./ 

Az uj é Fület birtokba vételével ujra módositották az alap-

szabályzatot és a tantárgyakat. 

1iegszünt az ábrázoló mértan és a szabadkézi rajz. Ezek  he-

lyett műszaki raizot tanitottak. Jó példa volt a tantárgyak 

integrációja. A müszaki adminisztráció sem maradt tananyag. 

Csökkent az épitéstani órák száma. Nagyobb hangsulyt kapott 

azonban a speciális vizépitéstan. Ebben főleg a városi és 

községi vízvezeték építéséhez adtak segitséet. /35/ 
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Ez a mai tantervek szerint fogalmazott település vizazdál: 

kodási feladatok megjelenését példázta. 

19o9-ben az iskola vezetését r ohringer $á.ndor vette át. /3G/ 

Uj h `zirendet dolgi ;ozott /11. s ..mell. / és órarendet adott 

ki. /12.sz.mell./ 

Munkáját alapos helyzetelemzés után kezdte meg. Véleménye 

szerint a magasabb szintU elméleti oktatást nehezen birják 

a gyengébb előképzettségű hallgatók. Ezért is nagy a lemor-

zsolódás. Koncenciája szerint az oktatást erősebben  tapasz- 

talati ala-)ra szándékozott helyezni. Azt mérte az oktatóktól, 

hogy tanórákon a gyakorlati tapasztalataikat : oadják el,  a-

zokra alanozz•'k az elméleti ismereteket./57/ 

koncepció változást eredm.én,,emett a tantárgyakban és óra-

szárokban is.  A  müszaki rajz óraszrna meTemelkedett, de meg-

nőtt a tananyag  is.  - em jutott kellő idő a gya'korl :'.sra. 

: gyszerilsödL tt a számtan és irattan tanitása. 

Elvont és tul el-leti lett a talaii smeret és nvénytermesz- 

té tantárgy. /38/ 

1890-tői a hallgatók tudásának minősitésére osztá lzatokat  

használtak. A tantárgyi teljesitményre kitűnő, jeles, jó, 

elégséges, elégtelen bejegyzést használtak. 

A szorgalmat igen szorgalmas, szorgalmas, kevésbé szorgalmas, 

hanyag fokozatokkal jelölték. /39/ /13.sz.mell./ 

1911-ben  a kitűnő osztályzatot 	/40/ zobriner 

igazgató arra adott instrukciót az oktatóknak, rogy mellőz-

zék az irásbeli számonkérést, inkább szóbeli feleletek alap-

ján tárják fel a hallgatók tudását, alkalmasságát. 
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A szóbeli gondolatkifejtés '.-épességét azért szándékoztak fo-

kozni, mert a vizmestereknek szabatosan  kellett megadni a  

mUszaki feladatokat, és i„y fejlesztették a kapcsolatterem-

tő képességet is.  

1911-ben a szervezeti  szabályzat zrt ujra. módosult. /41. 175-

137.sz.old./  

Ez- kb. 	évig 	ál^tban,. azaz az edd' ismert ,ri~ volt használatban, 	 ~_j_ 	t le ;r-,=  

hosszabb ideig szabályozta az iskola életét.  

A  szabályzat a vizmesteriskolai felvételhez nem irt elő is-

? olai előkétizettség,et.  

A hallgatónak kötelezetts `et kellett vállalni,  hoar a viz-

mesteri oklevél LaegszerzéPe után ', .=.ro_o évig állami szolgá-
latban fog dolgozni. Ezt két tanuval kellett raegerősiteni.  

Korábban már emlitésre került, hogy az általános ismerete-

ket hordozó tantárgyak jelentősége csökkent.  
Az uj szervezeti szabályzat intézkedése szerint az általános  

mtivelt ~  ég tantárg;,-ai teljesen kimaradtak az áratervből. iTem  
tanítottak magyar  nyelvtant, f'ldrajzot. A számtan és ter-

mészettan tanitása csupán né: ~á n i alapfogalomra, alapművelet  

elvégzéséra korlátozódott.  

Az épitéstan, vizépités, műszaki rajz továbbra is fontos volt.  

A fol ~- ószabályozás tananyaga azonban csak a védmüvek fenn-

tartását, a gátfelUgy elől tennivalókat tartalmazta, uj tan-

tárgyként lépett be az elsősegélynyujtás. Ez volt tulajdon-

képpen a mai munkavédelem csirája.  

A tananyag csökkentésének oka tulajdonképpen az volt, hogy a  
vizmesteri feladatok egyszerűsödtek.  
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hegnövekedett a mérnökök száma. Igy a komoly munkák szin-

?nelyén többet tartózkodtat., ezután a vizmestereknek nem kel-

lett mérnöki munkát véezni.  

továtbi következménye termszetesen a lemorzsolódás 

csökkenése volt. 

1913-ban a képzést megzavarták a katonai behivások. Sok 

hallgatónak be  kellett  vonulnia. 

Az akkori másodévesek nem tudták volna befejezni a tanfolt; -a-

r ot. Az iskola 1913 novemberében pótfoglalkozásokat szerve-

zett /42/, hogy az 1911-191 .-es tanfokam hallgatóinak se- 

git, en a tanulmányaik befejezéséhez. 

tanulókat a magatartásuk, ozor"a1muk, és osztályzataik alapján  

rangsorolták./43 / 

A pontozásos rendszert vezették be.  

A jeles osztályzat 5, a jó 4, az elégséges 3, az elégtelen 2 

pontot jelentett. 

A m nkakÖr .betÖltóse szempontjából  fontos szaktárgyak/épités-

tan, vizépitós, müszaki rajz/ pontjait dupl án ozAmitották. 

1914 nyarán a Kassai Vizmesteriskola mlködése megszUnt . 

35 éves működési idejét az első világháboru megszakitotta. 

A háboru ideje alatt :nem volt tanitás. 



- 48 - 

4. 	A.  vizmesterkérzés az első világháboru befejezésétől 

ft. második világháboru végéig.  

4. 1. hagyarország vizgazdálkodásának főbb jellemzői. 

A fejezetben jelzett időszak feladata volt a Tisza-

- úza  mosköz, a borsodi ártér, a lernád, gajd, Zagyva, 

^arna, a Lajta egy részének, az Ipoly és a Mura ár-
vizmentesitése. 

Foglalkozni kellett a  korábban  megépitett védmUvek  

raegerősitésével is. /14. sz.mell. / 

A  :anácsköztársaság szabályozási  tervei  az egész or- 

szág gazdálkodására nézve jelentősem volta:... Ezek kö-

zül nagyon kevés valócuit meg a két világhéboru között. 

hanirenden tartották pl. a mrVIII . sz.-ban is  ter-

vezett una-Tisza csatorna megépítését, 

1921-ben a Margitsziget partepitési munkáit végezték 

el.  A Juná.n folyó szabályozási Eunkák célja főleg a 
jeges árvizek megszüntetése és a fokozódó hajózás ha-

jóutjainak biztositása volt. 

Az  első világháboru után megállapított uj határoknak 

megfelelően a magyar-cse -kszlovák közös Duna szakaszon 

/142Wmindkét ország végzett szabályozási munkát. 

Először esetenként egyeztették az elvégzendő felada-

tokat. Az első vizügyi egyezményt 1937-ben kötötték  

meg.  /13. 22o.old./ Ez biztosította hosszabb távra a 

tervszerű szabályozási munkát. 
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A váci Duna-ág  elzátonyosodott és már 1919-ben akadályozta 

a  hajózást.  Ezért 1923-ban  vezetőmüvet épitettek./13.221.old./ 

A  Dumaföldvár alatti szakaszoli is a hajózás és a jég levonu-

lásának biztositása volt a feladat. 

1912 és 1924 között megépitették a Kvassay-zsilipet és 1927-

ben a Tass-i zsilipet. 

1934-ben befejezték a :ió 	sz. közepén elkezdett szabályo- 

zását. /1%23o. old. / 

Ebben az időszakban  jelentős  volt a miszán folytatott gázló-

rendezési munka,  mely a tiszai hajózást józást szolgálta . /13.23 4.old. / 

1945-ig a i'ur szabályozsa befejeződött. 

A Szamoson tulajdonképpen a munka ebben az időszakbor erősö-

dött. /átvá _;ások, kétoldali árvizvédelmi töltések, partvédő 

művek/. 

A Körös völgyében 1937-1942 között a békésszentandrási duz-

zasztóinü és hajózsilip érült meg a hajózáss biztosít-ása érde-

kében./13.242. old./ 

A  3alaton üdilőkulturá,iránt nőtt az érdeklődés.  

nartfalépitéssel foglalkoztak. 

1930-194o között több tervet készitettek a Fertő-tó szabá-

lyozására. 

..rét vi lágháboru között egyre többször  foglalkortak a vi z-

erőhasznlosité,sával. /13. 279. old./ 

Kezdetben jelentősége az elektromos energia előállitásában 

mutatkozott. 
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A vizmüvek érütése, fejlesztése elmaradt az igén:,Tektől.  

/13.313. old./  

1928-ban a váci, salgótarjáni, egri és gyöngyösi vizvezeté-

keket fejlesztették./15. sz. mell./  

1935-ben a vizellátást és csatornázást irányitó Iparügyi  

iinisztérium főképpen a meglevő állapotok fenntartására tö-

rekedett.  

A csatornázást néhány városra korlátozták csupán. Lz össze-

függ a gyenge minőségü lakásállománnyal is. /16. sz.mell./  

A két világháboru között gyorsan fejlődött a vegyipar és a  

~ 	 nzervipar is fe lődött.  répgyártás. A  texti_ ~_nar és a ~-o~ ~ 	 j.  

Ezek nagy mennyiség;.i vizet igényeltek /13.3$6. old. / 17. sm.  

re11. / "~ ehá.t az ilja,ri vizellátás is fontosságot kapott. Ez  

felismertette, hogy a viz értékes nyersanyag, és .zazdálkod-

ni kell vele.  

1925-ben megkezdődött az alföldi 'Hévizek feltárása a`idu-  

s. zobosz16 . 	

~~tT 1923-ban :o ~ ringer S_ hdor muegye y- Vel_li tanár a ecskemét- Íze-  

ed környéki vadvizterület és a borsodi nyilt ártéri vizek  

rendezésére ':,.ívta fel a figyelmet. /13. 43o.old./  

A gazdasági válság idején a vizrendezési munkák egyszerű esz-

közökkel is végezhetők voltak, igy a társulatoknak alkalmuk  

volt sok munkanélkülit foglalkoztatni/u.n. inségmunka/.  

Ilyen "nyomorenyhitő" munkával nagy horderejU vizrendezés  

nem volt végezhető.  
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Nagyobb arányv vizrendezés csak a Dunán folyt. 

Budapesttől Bajáig 1925-1929 között épült meg a Dunavöl- 

gyi Főcsatorna./titokcsatorna/ 

194o-1942-ben  a -ú.ársulatok a vizrendezési munkáikat kiter-

jesztették az ártéren kivúlre is. A tec_lológiák sokat fej-

lődtek e téren. 

_h r kotrógépeket és szivattyukat is alkalmaztak. 

Az öntözés igénye az időjárás szeszélyei szerint változott. 

193o-ig uxn. szórványöntözést alkalmaztak. 193o ban jó 

lemer kimutatta, hogy az ország vizLazdálkodé.sában jelen-

tős helyet kap az öntözés. /13. 465. old. / 

Innex súCr it,iuk  az  zntez _ é.ir r  öntözés reindulá,•.át . 

mezzel egyidőben fontosnak tartották, hogy a gazdákat meg-

tanitsák a berendezéseket szakszerűen üzemeltet.li, a he-

lyres rétművelésre. 

1937-ben  megalkották az 1937. évi úgy. tc-et, ami a.z öntö-

zési törvény  néven lett közismert. 

Végrehajtására létrehozták az Országos ?ntözésügyi hiva-

talt. l evékenysé,-;e alapján 1940-ben az ország első nagy ön-

tözési rendszere valósult meg/ Tiszafüredi Öntözőrendszer/ 

113. 467. old./ 

Az 1942-ben megépít békésszentandrási duzzasztóisiz a körös-

völgyi öntözőrendszer főműveként is funkcionált. 

4. 2. x magyar vizügyi igazgatás jellemzői 

Az egységes vizügyi igazgatás  megszervezése először a 

Tanácsköztársaság idején sikeriilt.  
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A vizü.,yi m nkákat a Vizgazdálkodási Osztály  szervezte a 

%öldmüvelésügyi Apbiztosság felügyelete alatt. Vezetője 

Bogdánfy Cdön volt.  A  tervek nem valósultak meg. 

A Taná csköztársaság bukása után a viz, azdálkodási felada-

tok a I öldzüvelésugyi inisztériumboz tartoztak. 

Az 1928. évi III. te a  békeszerződés utáni földrajzi vál-

tozások figyelembe vételével szabályozta a vizgazdálkodás 

feladatait. 

A szűkös költségvetési összegek miatt a karbantartást és a 

folyó_ h_ajdzhatáságának biztositását tűzték ki célul./13. 

521.olú./ A vizügyi igazgatásban a két világ'láboru között 

kevés változás történt. 

1929-ben az Országos Vizépitési Igazr7atóság megszűnt. 

A korábban is müködött foly -ammérnöki hivatalok fennmaradtak. 

A kulturmérnöki hivatalok száma csökkent, majd nőtt.  Ez  

összefüggésben volt azzal, hogy a gyarorszá.g területe is  

változott a hatá rmódositások miatt.  

A karbantartási  és mederfenntartási munkák miatt jelentős 

szerepet kaptak a vizit, rst?latok mind a Duma, mind a Tisza 

völgyében. Iöldmiivelésügyi hinisztérium nem tudta ellátni 

a szakirányitást minden területen. Ezért volt jelentős ese-

mény a szakhivatalok életre Nivása. 

1929-ben az Országos Vizépitési Igazgatóság helyett létre-

jött a Vizrajzi Intézet. 

1937-ben megszervezték az Országos Untözésügyi hivatalt. 

/44. 22.01d./ 
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1940-ben az Orszégos trvizvédelmi Kormánybizottságot 

hozták létre. 

1942-ben  )edig a Vizerőügyi Hivatal kezdte meg, r- ködését. 

/45. 53. old . / 

Elnevezésükből kiolvasható feladatuk  is,  továbbá megálla-

pitható, hogy e -pre terebélyesedett a vizazdálkodás fe-

ladatrendszere, erőteljesen megindult a szakosodás. 

4. 3. A vizmesterképzés 1918 - 1945: között. 

Az első világháboru következményeként  192o-ban  Kassa Cseh- 

szlovák területre került a határok módositása miatt. 

n cseh Földmiivelésü yi i'_ini sztériur a Vizmesteriskola épü-
letében talajjavitási iskolát létesitett. Ez a vizmeste-

reknél magasabb képesitésü műszaki tiszteket leépezett./24. 

lol.old./ 

Ezért itthon 1921-ben indult ujra a vizmesterké&zés.  

A  már munkába állók számára a le;fontosabb ismeretek meg-

tanitását tervezték. Ezért kétéves tanfolyamot szerveztek.  

Két helyen idnult a épzés . _ Budapesten  és Miskolcon.  

Miskolcra tömöritették a helyi, a debreceni 4s sátoralja-

ujhelyi Kulturmérnöki Hivatal, illetve Folyammérnöki Hi-

vatal dolgozóit. 

A többiek Budapestre kerültek. 

A  miskolci tanfolyam a kiskolci Kulturmérnöki Hivatalban 

folytatta a tanulmányokat. Ide 12 fő iratkozott be. 

A hallgatók elszállásolását a város vállalta. 
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Az első tanévben 3 hónapos volt a tanfolyam, 1921. febru-

ár 1-től 1921. ".prilis 3o-ig. /46/  

A heti óraszám 24 óra volt. A Földművelésügyi minisztérium  

előirásában szépiráct, számtant, gyakorlati mértant, építés-

tani alapismereteket, vizimunkrlatokat tanultak.  /47/  

A második tanév négy hónapja 1921. november 15-től 1922.  

március 31-i_, tartott.  

Számtant mértant, ügyvitelt, műszaki rajzot, közgazdasági  

ismereteket, ápitéstant, vizimunkálatokat tanitottak. /48/  

Iudspesten 7 fő kezdte meg a tanfolyamot.  A  tanfolyami mun-

kához szüksége, tankön. veket, rajzeszközöket . :i skolcról kér-

ték es r:artak Tőadókat a 3u _abesti T ulturmc k hivatal rnö i r-:ivat ~.1  

teriilet "ről nem volt nehéz biztosítani. A  tanfolt;ram vezetője  

uraközy Endre osztálytanácsos volt.  

A hallgatók elszállásolását az egyik  csepeli raktárépület  

átalakításával a Kikötő isitő Igaz gatóság biztositotta./49/  

A tankol: arn indítása nem volt fol_ amatos. A következőt ugyan-

i s 1926-ban szervezték, és 1928-ban végeztek a hall,ggaták. A  

tanfolt-am mo st is '.ét rész,ől állt. Az első évtok -  a-ri 1925  

novembertől 1927 márciusig, a második pedig 1927 novembertől  

1928 márciusig tartott. /5o/  

:zen a tanfolyar3on 3 fő végzett.  

1929-1931-es oktat:Ison 34 hallgató szerzett képesitést. 

A kudapesten -üködő tanfolyam ki tudta elégíteni az országos  

igényeket.  
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A  csepeli épület 1932-től 	-torol.sári Dunaág Hunkála .tainak  

hirend_eltsége hatáskörébe került.  

Emiatt a miskolci tanfolya:ot nem inditották ujra. /51/  

A két vil.'ghé:boru közötti utolsó tanfolyamot 19 338-194o -ig  

szervezték meg 3udapesten.  

`elhivá st küldtek  a vizügyi szervekhez / folyammérnöki hiva-

talok, kulturmérnöki hivatalok, csatornázási kirendeltsége '- ,  

társulatok,, hogy a szakképzést propagálják.  

akció hatására 155 hallgató jelentkezett. Ebből a tömeg-

ből 58 főt vettek fel.  

~y~  yi 	~ 	n 	r 	r r_ a i ~~ ~T  r. 7 	~ r a tiszántuli ~7  A n~,~, .,z ~~..0 ele ~t__e ~es ~:e_l vi>.. ~a~ ~_~i~ ...odi. ~. ~-. ~i~ .ántuli  

ösztönzőrends zerek kibontakozó raunkája : i atti szakember szük-

séglet, az országos ntözésür,yi. Hivatal fokozódó szervező  

munkája.  

Tavy Lajos osztálytanácsos lett a tanfolyam igazgatója.Kégy  

r^üszaki tanácsos és egy főmérnök tanitott az, iskolában. A  

tanfolyam utolsó évére lo-re növekedett az oktatók száma.  

Az oktatás szervezése közelitett a közé pis '-olai formákhoz.  

azaz a klasszikus iskolai jellemzők növekedtek.  

Oszté.l;r_:önyveket vezettek be,a tanórák között  lo Derc szü-

netet rendszeresitettek. A szemléltetés eszközei közé  

beépült a film is.  Figyelemmel  voltak az óratervi érákon ki -  

vüli elfoglaltságokra is. Iluzeum, szinház, hangversenylá-

togatásokat szerveztek a hallgatóknak.  

A tanórákon kivü.l egyéb ismeretterjesztő előadásokon is  

részt vettek.  

Az oktatás szervezettsége, a tananyag minősége, az egyéb  

kiegészitő ismeretszerzés hatására a hallgatók tudása 
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magasabb szintet tükrözött, mint a .aaboru előttieké.  

Gyakorlati tudásuk is jobb volt. /52/  

A második világháboru eseményei, területszerzési akciók  

következményekért Kassa az uj határ megállapit ~~.sakor ismét  

1 agyarországhoz került.  

194o-beöl a Vizrnesteriskolát megint Kassára, a régi épületbe  

vitték. /53/ Az .jjá;zervezett Kassai Kulturmérnöki Hivatal 

szakemberei oktattak. 

A műszaki tanácsos igazgató mellett 3 mérnök volt az elóadó. 

A vizmesterképzésben ilyen gyorsan bekövetkezett tárgyi és 

szeméji, szervezeti változások nem szolgálták a szakmai  

sz nvonal 'oizto itá stlt . Lz az intézkedés bizor" ;'Os sz _'].yonal-

esést 'elentett a budapesti képzéshez viszonyitva, ahol az  

iskola az ország középpontjában volt, s a fővárosi kört lmények  

l on lan biztositották a szai r ai és e; yéb 'mai: -; szitu ta 1ul s  

feltételeit.  

A Kassán indult ujabb tanfol„ a::lot három évesre tervezték.  

A háboru eseményei,a katonai behivások miatt az 194o-ben  

beiratkozott 58 hallgató nem  1943-ban  végzott, hanem 1942  

márciusában./54/. /18.sz.mell./  

1941 októberében ugyanis ugy döntöttek,hogy a második és  

harmadik év anyagát összevonják.  

A háboru zaklatott körülményei között központi rendelkezések  

hijján 194o-ben az első évfolyamon a tanrend a testület  

saját értekezletén '.11apitotta meg.  

Heti 24 elméleti és 15 gyakorlati órában tervezték meg a  

tanitást. 
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Csak szakmai anyagot tanitottak.  

Ezek az ügyirattan, számtan, mértan, müsza_-i rajz,  fizika,  

`pitéstan, vizélaitéstan, vizépitéstani raja tantárgyak vol-

tak. 

n rajzi munkával szembeni követelméneket jól mutatja a mel-

lékletben szereplő egy eredeti vizépitéstani rajz feladat. 

/19. sz. mell./ 

Kimaradt az órarendből a természetrajz. Az összevont második,. 

harmadik évfolyamon a heti óraszám 46 volt.  

TJz az óraszám növekedésénél fogva is a terhelés növekedését 

jelentette. 

.i sz km^.i i=  eretek eretek az első t'vfolaii on is taz itotta } ~  a 	első 	 s 	;, ~ 	~.  _~o~_ tul  
halászati, elsősegélynyujtá si ismeretekkel bőv`dltek.  

A beiratkozott 58 hallgató közlt az összevont második, har-

madik , vfol arcot csak 51 hallgató kezdte meg.  49 hallgató  

járta végig a tanfolyamot, de csak 47-et uinősitettek a -o -

lrára alkalmasnak a vi z sg ,gin.  

1942 juniusában indult az ujabb tanfolyam. Erre 71 személy 

iratkozott be. Ezt is  a másod és harnad évfolyam összevoná-

sával szervezték./55/ A hallgatók 1943. április 22-én vizs-

gáztak. Ez a tanfolyam volt az utolsó, amit a felszabadulás  

előtt be is fejeztek./56/  

1943-ban  ugyanis 68 növendék iratkozott be, de ők csak az  

első évfolyamot tudták elvégezni. /57/  

A hirtelen Kassára visszatelepitett iskola rövid idő után  

ujra fellendült.  
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Tankbnyveket, munkafüzeteket adtak ki, Llkészitették az  

iskola uj házirendjét.  

;ég ugyanebben az évben a Földművelésügyi I;inieztérium 

jóváhagyta az iskola szervezeti szabál-Tzatát./58/ 

Ennek lényeges megállapitása: A tanfolyam megkezdése előtt 

felvételi vizsgát kellett tenni a minisztériumban. 

Csak 3o év alatti fiatalokat lehetett felvenni/kivéve a 

már szolgálatban levő vizmester próbaszolgálatosokat./ 

A felvétel feltétele négy középiskolai osztály vagy négy 

polgári elvégzése volt. 

1z államköltséges tanulók  a fizetési fokozatnak me4felelő 

legalacsonyabb bért kapták ösztön a_i jként, amiből az iskolai 
ellátást meg kellett tériteni. 

Az államköltségesek, ha elvégezték az iskolát, kötelesek 

voltak hat  évig állami szolgálatban maradni. 

I ;i nden év végéig záróvizsgát kellett tenni.  Az  iskola elvég-

zését igazoló bizonyitvánt•t nem a  hallgató  kapta kézhez, ha-

nem a hallgatót beiskolázó munkahelynek_,_üldték meg. 

Az 1943-ban előirt tananyag lényegét tekintve azonos volt 

az 1S11-es szervezeti szabály7atban irtakkal. 

Változást jelentett azonban, hogy építéstant, vizépitéstani 

rajzot mindhárom évfolyamon gyakorlati órák váltották fel. 

Az első évfolyamon a vizépitéstanban kizárólag hidrológiát 

tanitottak. A harmadéves tananyag vizerőhasznositási isme-

retekkel bővült. 

A szervezeti szabályzat azonban csuhán irásos dokumentum 

maradt.  
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A gyakorlatban nem  valósult  meg abból semmi.  Ennek oka, 

hogy a tervezett koncepciót a -_áborus k'o`:túlmónyekhez kel-

lett i  tgazitani/óvfolyan összevonás, katonai behivások, 

tananyagv ltozások/. 
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5. 	A  vizmesterképzés a második vilá,Úbáboru után 1957-ifi _  
5. 1. Magyarország viz azdálkodá.sának főbb jellemzői 

A  h boru után az árvédelmi ::süvek helyreállítása volt 

a legfontosabb. 

1947 be?i az elpusztult siófoki zsilipet építették uj-

j 	.'zok a védmüvek, melyek jelentős népgazdasági ér- 

tékeket szolgáltak állani kezelésbe kerültek. 

1944-1955 között az igazgatóságok hatáskörében árviz-

védelmi gépesített osztagokat  szerveztek.  Az  anyagok,  

gépek osztagok elhelyezésére telekhelyeket létesitet-

tek. j13. 182. old./ 

195 -ban behlvetkezPtt nagy Orv'.  ut ,  _ ::én:7zerUvé  

vált, Y ogy a korábbi adatok r nd . szerezével :iónszeres  

kutatás indul on, me1 a nej: témája a idrológiai alap1 ér-

riések, a védelmi 	kialakítása, egyéb fontos véc? e- 

L- ezési eljárások voltak. /13. 184.01(1 . ./ A  fol:. ószabál -o- 

zás . _ 'boru miatt abbamaradt 	, k  k .1 indult. y 

szeren jutott a vizlépcsők épitésének/13.214.old./ 

korn•lex viz, azdálkodá s szemlélete  erősödött. 

A aszna magyarországi felső szakaszán a hajózás bizto-

sitása igényelt jelentős munkát. 

előbb sikvidéki, majd  domb és hegyvidéki tározókat 

épitettek. 

A második világháboru után fokozottan szükséges volt 

a vizellátás biztosítása. 3zé :mba vették a kutakat, s 

vizasüvek épitését fokozták. 
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Előbb az ipari területeken. Téhán helyen a városi közmü-

vesités is megindult. 

A csatornázós ütere továbbra is elmaradt a vizellátás mö-

gött. A hr'borus káros helvreá llitása elégi nagy erőket kö-

tött 12i  s ezért a csatornázás csuhán 1950-ben indult na-

gyobb lendülettel. 

Az ipar intenziv fejlesztése igényelte az ipari vizellá-

tást is. A megnövekedett vizfelhasználás az iparban is szük-

sgelte a viz tisztitását. Ez lassabban fejlődött. 

1945. március 17-én kiadott földreform rendelet sok nincs-

telen embert földhöz juttatott. 	nem tudtak /anyagilag, 

szakmailag/ eleget tenni a tulajdonosokra kötelező vízren-

dezési feladatoknak. A kor é bban gondozott vizfolyások fel-

töltődtek, elfajultak.  

A vizfolyá'_sren_dezésnek a  6060/1948. Korm.sz. rendelet  a-

dott lendUletet azzal, ' .lo gy az r`lla.:i érdekeket előtérbe 

helyezte_, majd az 1075/1957. I;orm.sz. rendelet a vizrende-

zések anyagi bázisát is meghatározta. 

Az 1950 ben kötött magyar-román együttműködés keretében a 

közös érdekeitségü területek belvizrendezésében állapodtak 

meg. A háboru pusztitásának áldozatul esett művek, szivaty-

tyuk az öntözésben is gondot okoztak. 

1947-ben inditották be a hódmezővásárhelyi öntözőrendszert. 

/13. 469. old./ 

A szivattyurendszer az öntözés mellett arra is szolgált, 

hogy belvizes időszakban a belvizet átemelje a Tiszába. 



- 62 - 

A hároméves terv mezőgazdasági koncepciójának megfelelően  

az öntözés lendületet kapott.  

A  rizs, zöldségtermesztés, rét-legelőgazdálkodás kibonta-

kozásával az öntözés sulypontja az Alföldre helyeződött. 

A tógazdaság kára óriási volt. ll.000 ha-ről l7oo ha-ra 

csökkent a halastavak területe 1945-re/13. 5oo.old./ 

1953--a elérte a  1, áboru előtti szintet. A Talastava  komp- 

lex vizgazdálkodási szerepe nőtt a halhússal történő élelme-

zés elterjedése miatt. /2o.sz.mell./ 

1953-ban  a magyar- Csehszlovák Közös I'iüszaki Bizottság meg-

határozta az egységes dunai főmeder kialakitásának irány-. 

elveit. /13. 22o. old./ 

A dunaföldvári szakaszon 1948-ban került sor rendszeres sza-

bályozásra. 

Az  ercsi dunakanyar szabályozását 1949-ben fejezték be. 

195o-ben a Budapest-D',naföldvár közötti szakaszra uj sza-

bályozási tervet készitettek_. 

1943-ban .Bulgária, Jugoszlávia,on•'nia, kagyarország, Szov-

jetunió Belgrádban megkötötték a dunai hajózásra vonatkozó  

egyezményt./13. 226. old./ Ennek értelmében a dunai hajózás 

lehetősége nyitva állt minden állam számára. 

1955-ben megkötött magyar-jugoszláv vizügyi egyezm'n.y a 

Dráva szabályozását is biztositotta. A háborus hid és ha-

jóroncsokat akkor távolitották el. 

1956-ban  a Mura szabályozását is közös tervek alapján vé-

gezték. 
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5.2. 

A Tiszán. is  a pusztulás okozta  károk helyreállitása, és 

a hajózhatóság biztosítása volt a feladat. 

A többször napirendre került Duna-Tisza csatorna 'pité-

sét a hároméves terv keretében kezdték meg 1947-ben.  22 

km hosszu szakasza készült el, fél szelvénnyel Dumaharasz-

ti és Sári között. Feladata lett, hogy a belvizeket össze-

gyűjtse, aszályos időben öntözővizet szolgáltasson,  s 

Magyarországon belül összeköttetést teremtsen a .Duna és 

Tisza között. 

A felszabadul ás után 1945-48 között elkészítették az or-

szág első vizerókataszterÁt. Erre alapozva  dolgorták ki a 

vizerőhasznositási tervet. /13. 23o. old. / 

1950 ben kezdődött meg a tiszalöki vizerőmU építése. 

Ugyanebben az évben junius 9-én kötötték meg a magyar-

szovjet vizügyi eg yezmónyt Uzsgorodban/Ungvárott/. Ez a 

szerződés szolgált a későbbi kétoldalu szerződések mintá-

jául. Az átfogó viztazdálkodási tevékenység keretében a 

tározók építése fontossá vált. 

A magyar vízügyi igazgatás jellemzői 

1948-ig a vizügyek felügyeleti szerve a 'öldmüvelésügyi 

Iinisztérium volt. 

1948. junius 2-án megjelent a 6o6o/1948. Korm.sz. rendelet, 

mely a vizügyek államositásáról szólt. Ugyanakkor létre-

hozta az Országos Vízgazdálkodási Hivatalt.  



64 - 

A Földművelésügyi HHiinisztériumnak és a Közlekedésügyi Mi-

nisztériumnak volt aláxenelve.. 

Az Országos Vizgazdálkodási Hivatal létrejöttével először 

fordul elő, hogy önálló szerv végezte a vizügyek országos 

irányítását. /59. 22o-23o-.old.,! 

Az  említett rendelet ugyanakkor megszüntetett egy sor olyan 

szervezetet, melynek feladatát az Országos Vizgazdálkodási 

Hivatal hatásk'irébe utalta. 

1iegszUnt pl. az Országos Cntözésügyi Hivatal, a Vizrajzi In-

tézet, a Vizerővyi és Folyócsatornázási Hivatal. 

Az Országos Tíz azdálkodási Hivatal 7 szervezeti egységgel 

végezte munkáját. 

hunkája teljessé vált a, lakossági és ipari vízellátási fel-

adatok odacsatolásával. 

Az Országos Vizgazdálkodási Hivatal irányítása alatt a viz-

;; yi igazgatás területi  szerveiként 1340 augu s ztusától lét-

rehozott vizgazdálkodási körzetek voltak. 

A viz4if.ryi szolgálat kettős felügyelete miatt a vitás kérdé-

sek lassan oldódtak  meg.  

A  szakterületek érdekeinek koordinálásra a 4295/1949./1.24./ 

ht. határozat kimondta az Or s zágos Vizgazdálkodási Tanács  

létrehozását  11 főhatóság megbizottaiból.  

1949 decemberében megváltozott a vizgazdálkodási körzetek 

beosztása. A korábbi helyett 12 körzetet '_oztsk létre, terü-

letükön pedig 13 szakaszmérnökséget határoztak meg. 
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A mezőgazdaság növekvő vizhasanálási igénye miatt a 15o/  

195o. /V.27./ It. rendelet kivette az Országos Vizgazdál-

kodási Hivatal hatásköréből az öntözési és talaj javitá.si  

ügyeket.  

Az Országos Vizgazdálkodási hivatal ezután a Közlekedés és  

Postaügyi linisztérium XIII. főosztályaként funkcionált  to-

vább.  

Az  58/1951./11.28./1:b.  rendelet a vizügyi feladatokat  

szétosztotta a különböző szaktárcák között. A  

  

vizazdál 

 

ko-

aa ~ egy-y éges ir~ny fása a éttagoltság miatt megsziint, 

 

ugyanakkor erős ödött a ':oordinálö Orsz ágos Vizgazdálkodási  

Tan.cs szerepe.  

l9?5o novemberében ujra megalakult a ''Tizraj zi Intézet, de a  

2o48/16/1952. /V.27./ ht.  határozattal létrehozott Vizgaz-

dálkodási Tudományos Kutató Intézet bekebelezte azt.  

Az egyre sokasodó vizépitő Diunkák igényelték a tervezés és  

kivitelezés 7yorsitását. Ezért különböző Tervező Irodákat  

és 	Vállalatokat roztak létre.  

1953-ban változás történt, mert az lo6o/1953,/IL 3o./Korm.  

sz. határozat az egységes irón itás érdekében megszervezte  

az Országos Vizügyi I 'őigazgatóságot.  

Fennhatósága alatt előbb 11 vizügyi igazgatóságot létesi-

tett. hajd 1955. január 1-től a 11o9/1954./XII.31./Dit. ha-

tÚ.rozat engedélyezte a Bajai Vizügyi Igazgatóság müködését  

is. Ezzel a vizügyi igazgatóságok száma 12 lett s ennyi ma  

is.  
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1954-ben  elkési"lt az első Országos Viz gazdálkodási  

Keretterv./So. 2o.old./ 

A vizgazdálkodás országos feladatait foglalta össze. 

Főként vizhasznositási, fejlesztési feladatokat, és 

azok megoldását forgalmazta meg. Tulajdonképpen 15 év-

re szóló fejlesztési tervet jelentett. 

hibája az volt, hogy nem illeszkedett be az ország :ak-

kori népgazdasági tervezési rendszerébe, de a népgazda- 

ságban az első il;hen volt. 

Jelentősége az volt, hogy előszar mutatott rá a viz ;az- 

dálkodá.s és a többi népgazdasági 'razat kapcsolatának 

fontosságára, s arra, hogy a viz véges mennyiségű erő-

forrás. 

A  társadalmi erők felhasználása érdekében az 1957. évi 

48. tvr. lehetőv tette a viz azdálkodá si társulstok 

működését./59. 23o.old./ 

5. 3. Á vizmesterképzés 1945 - 1957 között 

A felszabadulás után nem indult meg azonnal  a vizmester-

képzés.  A  teljes figyelem, és energia a háborus puszti-

tások helyreállitására öszpontosult. 

1947-ben szervezte meg a Földmüvelésügyi 1inisztérium  

az 1942-ben és 1943-ban Kassán a katonai behivó,sok miatt 

csak első évfolyamot végzett ',1a11,7;atók befejező tanfolya-

mát. /összevont II. és III. osztály/ 
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A tanulmányokat magán uton lehetett folytatni és ezután 

tehettek vizmesteri vizsgát. 

38 volt vizmesterjelölt vizsgázott. /51/ 

Az álla.rnositás után a vizmesterképzésről az Országos Viz- 

gazdálkodási Hivatal gondoskodott. Az öntözés, és mezőgaz-

dasági vizhasznositás iránt megnövekedett igények inspirálták 

a szakemberképzés folytatását. 

A tanfolyamot megint a régi Vizmesteriskola csepeli épületé-

ben szervezték meg.  

A növekvő igények miatt az épületet emeletráépitéssel bővi-

teni kellett. A  képzés 1954—ig bentlakásos formában folyt. 

A hallgatók fizetést kaptak, családi pótlakot folyósitottak 

nekik, r_ Eágyhetenként egyszer a hazautazási költséget az is- 

kola fedezte. Az ellátásért az eg7edUlálló hallgatók kerese-

tük 5o %—'t fizették be. rz az összeg a többi hall=,aténál el-

tartott családtanonként csökkent. 

A beiskolázottak munka könyvét bekérték a vállalatoktól, mun-

kahelyektől és az iskolában őrizték. 

Az SZTK járulékot is az iskola fedezte, igy a tahfol°am ide-

je munkaviszonynak számitott./62/ 

A tanítást két évre tervezték.  

1949 szeptemberében beiratkozott 45 tanuló azonban már 195o 

márciusában  vizsgát tett. /63/ 

Ennek okaként a sürgető szakemberigényt, és a szervezeti; 

működési rend hiányát emlithetjük. 

A tanfolyamon olyanok is voltak, akik nem a vizügyi szol-

gálatból jöttek. 
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Társadalmi ismereteket, számtant, gyakorlati mértant, épités-

tant, vi;."pitést tanultak. 

A következő csoport 195o szeptemberében kezdett tanulni. 

sokkal körültekintőbb volt az előkszit's. Az igazgató meg-

határozta a tanulmányi és házirendet. 

Kern  állt rendelkezésre kellő segédeszköz, igy a hallgatók 

csupán az előadások alapján tanultak. 

Naponta 8 órát tanítottak. 

szabadidőben egyénileg, vagy csoportosan tanultak, és uj-

ságolvasás volt a program. 

A tanitás 1951 márciusában befejeződött, de a hallgatók csak 

1952 rárciusában tettek vizagát, és kaptak bizonyítványt. 

1951-ben az emlitett jelentős ágazati átszervezés kihatott 

az oktatásra is. Ekkor osztották meg az Orszá;os Vizgazdál-

kodási hivatal feladatkörét. 

A  csepeli iskola a t`öldmüvelésüg:ri hinisztérium . atáskörébe  

került.  

Az épületben mezőz azdazági szakislholát indítottak. 

• Ebben a rendszerben 1951. májusában kezdődött a tanitás. 

Ennek keretében folyt tovább a vizmesterképzés./64/ 

51 hallgató kezdte meg a tanulást. Tizenöt hónapi tartamra 

tervezték a tanfolyamot. 

A tananyagban 2:1 arányban szerepelt elmélet és gyakorlat.  

A  tanítás 1952 márciusában fejeződött be ., de vizsgát csak 

augusztusban tettek. /65/ 



A  próbálkozások  után az 1951/52-es év tanfolyami tapasztala-

ta alapján rögzitettók a felszabadulás utáni vizmesterképzés  

kereteit.  

A képzés tervezettsége, céltu3 .atossága érdekében a  minisztéri-

um előirta tantervek k . észitését./.»/  

A tantervek  számtant, műszaki irást, ábr zoló geometriát, ge-

odéziát, épitéstant, rnező azdasági ismereteket, természettant,  

vizimunkálatoka.t, munkaszervezés-üzemi ismereteket, géptant _ 

soroltak fel tantárgyként.  

Problémát jelentett, ro gy nem tanultak a hallgatók müszaki  

rajzot, ami miatt terveket olvasni nem tudtat:.,,/65/  

Az általános ós szakmai kébsés érdekes ellentmondása terem-

tődött meg.  

Nagyobb gondot forditottak a '-hallgatók ideológiai, politikai  

nézeteinek formálására. :' ~:nnek a nevelőmunkának szervezése az  

igazgató ko . krét feladata volt. h politikai tárgyat is neki  

kellett tanitania a minisztérium intézkedése szerint.  

Létrehozták az iskolában a társadalmi szervezeteket.  

A tanulókat beszervezték agitációs muikóra, és részt kellett  

venniük különböző keri leii rendezvényeken. A társadalom po-

litizéló karaktere megjelent az iskolákban is. A tankönyv,  

jegyzet és segédeszközök hiánya éreztette hatását.  

A szakmai é•zés szinvonala a.laoson-  volt. ezt azonban elta-

karta az osztályzat, ugyanis majdnem minden hallgató jeles  

minósitést kapott./57/  
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1952 márciusában  az iskolctt a Közlekedés és Postaügyi Mi-

nisztérium vette át. Az iskola elnevezése ettől kezdve 71z-

mesterképző Szakiskola lett.  

1952. október 1-én kezdődött ujabb tanfolyami tanítás. 61 

tanuló iratkozott be. A csoport 1953 juliusában végzett. 

Az augusztustól októberig terjedő időt az iskolavezetős ég 

arra használta, hogy a szakmai felszereléseket, se,édesz-

közöket beszerezze. 

A  minisztérium intézkedéseket tett arra, hogy a  szakmai ós 

politikai képzés e , ensul,i(t megteremtse. -)5/11-1/ 1 952. szén_ . 

rendeletétre?_ az iskolába tanulni n-  i felüzyel "t nevezett ki  

az igazgató mellé.  

Feladata volt a hallgatók szakmai fejlődésének felügyelete. 

/68/ ?::z a tanévi beosztás m-ár a mai tanitási időrendet köze-

litette meg. 

A  következő tantárakat tanult''.: ideológia, egészségtan, 

légvédelmi ismeretek, vizépitéstan, épitéstan, geodézia, 

üzemi ismeretek, mezőgazdaságtan, géptan, matematika, ábrá-

zoló geometria, fizika, műszaki rajz. 

1953 b iskola felügyelete a létrehozott Országos Viz- 

Ugyi Főigazgatóság hatáskörébe került. 

1953. október 15-től inditották meg a következő vizmester-

képző tanfolyamot. Akkora volt az érdeklődés, hogy 2zolno-

kor_ és Békásmegyeren is inditottak csoportot.  

Csepelen 53 tanuló kezdte meg a tanulást. 1954 augusztusá-

ban fejezték azt be. 
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A tananyag az előző évitől abban különbözött, hogy most nem 

tanultak egészségtant, légvédelmi ismereteket és géptant. 

géptan tantárgy elhagyása nem segitette a tec hnika fej-

lődése által igényelt gépészeti, miszaki ismeretek fejlesz-

tését. 2gy év mulya ujra óratervbe is vették. 

1954  azért is emlitésre méltó dátum, mert a szervezett viz-  

mesterképzés befejeződött.  

rilkarékossági szempontok miatt a következő években az Orszá-

gos Vizügyi iői,mazgo .tósé.g a képzést levelező formában szá .ndé-  

:ozta me ggold alti.  

1954-1956 lföz:ftt a tanfolyai ot 	ilyen for ^ban 'hir  .ettók  
7e 	A  korizult `c! ciákat azoka vi21-1 `r" i igai atosLok és v '.'. 11 a-  

la .t -)k szervezték, ahol a jelentkezők dolgoztak. Az  őket tani- 

t6 helyi oktatók javaslatá  1 	?'y 	e ~ ` 	Orsz goe Viz-  u~~ . ~ .~i ,. ele.b vesse az 	~ 	 ,  
ik 	^ _,a z 

~"t6 gon tehettek  t 	r.  7 	1 	" 	elsó ,.y  `oi ~ .._.. 	te__ tt ~ ,rizs : -.t a a.11 ,ato~ az luo év- 

fol ;am anyagából.  
A 

 
másodrk 4vfol'arzból ugyanig:,' lehetett vizsg ázni 1056 juli-  

usban. 

e kellett adni az előirt :::; _szaki rajzfeladatokat és vizs-
gé,zni kellett számtanból, ábrázoló geometriából, geodéziából, 

természettanból, épitéstanból, vizépitéstanból, géptanból, 

mezőgazdaságtanból, Uzer ;li ismeretekből.  
59 hallgató kapott ebben a rendszerben bizonyítványt. 

1957-ben még lehetőség volt arra, hogy az előző tanfolyamon 

sikertelenül vizsgázók ujabb próbát tegyenek.  
Ezzel az Országos Vizügyi Fő i , azgatóság hatáskörében a viz-

mesterképzés befejeződött.  
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A  vizmesterképzés 1')57 - 1979 között 

5. 1. ha,gyarorszé.g vizgazdálkodásának főbb jellemzői  

E~ 

 

vízgazdálkodás mai, dinamikusan fejlődő szakasza  

1957-ben kezdődött. "_'erjedt, és ,általánossá vált a  

tudományos megalapozottsá.gu, és hosszabb távra is ha-

tó komplex munkavégzés. keÁnőtt a kutatás jelentősége,  

korszerüsödött az előrejelzés. Jelentőssé vált a viz-

ügyi munkák gépesitése, az automatizálás. 

4 vizépitésber. megjelent a müan~ agok felhasználása  

' eg(11a;Oitották, 	nem kell minden árvizi fővédmü- 

vet loo éves gJakorisó:. u árvizek ellen épi teai. '"azda  

s_í:gosabb a =_unka., ha vésztározókat alakitanak ki kevés-

bé hasznosítható t::ezősazdasági területeken.  

Fokozódott  a határmenti folyók /Tisza,  Duna,  Dráva/  

szabályozása kapcsán a nemzetközi együttműködés.  

Nagyberuházások indultak. Pl: tiézalöki iiajózsilin 1958;  

rakacai viztározó 1962; kiskörei vízlépcső 1967; békési  

duzzasztómű 1968. /13. 283.  

Az üdülés, a vizi sportok tömegesebbé válása a tósza-

bályozásban jelentős paraméterré __ett.  

Előkészitések után 197o-től bontakozott ki jelentős mun-

ka a Balaton és a Velencei tó térségében. A szabadidős  

tevékenységekkel összhangban a magyarországi kistavak  

hasznositása is fokozódott/üdülés, sport, környezet-

védelem/.  
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Ugyanakkor adták Bit a lázbérci tározót ivóvíz biztositására. 

Az áruszállítás gazdaságosságának biztosít ása egyre fonto-

sabbé vált.  

"agyarország európai fekvése miatt a Duna és Tisza hajózha-

tósági feltételeinek megteremtését nemzetközi igények sör-

gettók. 

1969-ben szerelték be a tiszalöki vizlépeső vízerőtelen é-

oészeti berendezéseit. 

A vízerő további hasznosítását egyre szélesebb krben ter-

vezték. 

Előkészités ós egyeztetés utáJ 1975-ben megkezdődött a gabci-

kovo-nagymarosi vizerőmürendszer épít ése. 

A nemzetközi hajózás biztoeitwsa mellett, villa=s energia 

termel:'s, magyar és csehszlovák mezőgazdasági terü_;let} aszno-

sitás a feladat. 

,z iparositás és a mezőgazdaság nagyüzemmé szervezése, a vi1- 

lauosit t s narT lendületet adott iiari_ vízellátásnak és a csa-
tornázásnak. /21.sz.mell./ 

A gazdasági igények miatt az iparban egyre több helyen viz-

visszafor,atással biztositották a  viz  ujra felhasználását. 

1966-197o között nagyobb gondot forditottak a települések csa-

tornázására. 

nrinch lendülete 1975-től tovább fokozódott. őként nagyipari 

területeken és fontosabb lídülőhelyeken. 

Igetővé vét a szeAnyviztisztitá.s fejlesztése. 

197o-es évektől a magTarországi idegenfornalom is felfedezte 

a gyógyvizeink, hévizeink hasznosithatóságát. 
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A  .~~_évizet a mezőgazdasági melegházi termesztés is igé-

nyelte. Fontossá v-ált a belvizrendezés, mert a mezo"ga.,d.:-  
sá .gban .- ~roncepcióvá vált, hog: egyre több fctldteri3letet  

kellett a mezőgazdasági termelósbe bevonni.  

:4em volt elég lokálisan vizsgálni_ a témát és csak egy-

egy hálózati elemet megépiteni. Belvizlevezető - rendsze-

rekben kellett gondolkodni. /22. sz. mell./  

196o-1964 Löz'dtt meg' á.romszorozódott az ::ntözött  ter~~let.  

1964-ben l,el:,eztó. i, .zembe a ..:.alor.sai esőztető 'sntözőf';r-  
töt. /23.;z.rell./ Uj `nt6zési fo^ <<at vez=tte:c ~ c.  

A kor , nie._ szerlélet ',erjedt tov'bb. a ,, jelentő:é  __ el 

éDlilt be a 'f:3rn~ -ezetvédellA  tennivalók sokasá.ga.  
6. 2.A magfar vizügyi igazgat :': j elle. zői  

Az államositáskor felállitott vizizgyi szervezet elég  

hosszu idei; kiszolgálta az országos igényeket.  

A miiködő viziigy i igazgatóságok elnevezését 1959. julius  

1-től a 33/1959. OVF utasitással a természetföldrajzi  

terület szerinti elnevezésre v ltoztatták. Ez a mai el-  

nevezés.  

A 2oo1/1951. Kormsz. határozat fogalmazta meg a vizgaz-

dálkodás fejlesztési feladatait.  



- 75 - 

1964. évi IV. tv./vizügyi törvény/ szabta meg a tenniva-

lókat generélisan, s a tervezés alapjául a Vizgazdál-

kodási Kerettervet fogadta el. 1 eghaté.rozta az Országos  

Vizügyi F őigazgatós óg főhatósági jogállását.  +Té.greha j tá-

láról a 32/64./FII. 13./ Korm.sz. rendelet intézkedett. 

Az Orsz6n-os 	Kerettervet a  kormány  1965. 

október 28-án hagyta ,-jóvá, /13. 623. old. / 

1967-1968-ban átdolgozták a  társadalmi  munkamegosztás alap-

jós?. a 14-ogazdasr g, ágazati rendszerét. 

1958. o ]-tóber 3o-án a Kormány szabályozta .a. vizi't;yi i gaz- 

gs tó.s renv . j ét. -z Országos Viz agyi t' ői ;az ;.^tős : ;ot Orszá- 

?,os Vi tiznyi :'ivatallá szervezte ót  a  39/1968. Korm.sz. ren-

delettel. Az Elnöki Taröcs 1968. évi 5. tvr-vel az Országos 

Vizü°yi Hivatal élére <' .l1amtitk4 rt nevezett ki. /F8/ 

A nerzetk ' ^i igényeket is figyelembe véve 197o. január 1-

-től lépett életbe a nép;azdacág ágazati besorol'sa./24.sz. 

ell. /17. 7o7.sz.old. i 

Ezen ber'1 a.szakégazati feladatokat a 25.sz. melléklet 

sorolja fel. 

A 21/1976. /V.:.15./ OVH utasitás létrehozta a Viz zgyi Doku-

rentációs és Továbbképző Intézetet. 1977-ben ennek kereté-

ben jött létre az Ors ágos Vizit yi Levélfa r. A  vizügyi szol-

gálat kapcsolatrendszerének, feladatainak, bővülésének, nem-

zetközi egyí;;.ttrnüködésér_ek sulya igényelte a régi, és uj 

iratanyag megőrzését. Ennek a szakasznak főbb feladatai 

tehát a Műszaki fejlesztés, a vizgazdálkodás közgazdasági 

vonatkozásainak felismerése, a nemzetközi együttműködés erő- 

• 
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6• 3. 

södóse volt. 

lönösen a Szovjetunióval erősödött az együttmüködés. 

A  szovjet mérnökök, tervdokumentumok, földmunkagépek, 

jégtörőhajók megjelenése a magyar vizgazdálkodásban je-

lentős esemény volt. 

A nagy vizilétesitmények létrehozósa is jellemző erre a 

'corszakkra. 

1975 decemberében az orszigyü1és törvénybe iktatta a 

magyar népgazdaság ötödik ötéves tervét. Ekkor emelték  

a vizgazdálkodást önálló népgazdasági ág rangjára .  

Erről dr. Gergely István akkori államtitkár igy irt: 

" A vizgazd tlkodé.snak a társadalmi-gazdasági fejlődésben 

betöltött jelentőségére ::utat ró..., hogy az V. ötéves 

tervben már önálló népgazdasági ágként illeszkedi be a 

népgazd=ság tervezési, statisztikai óc irányítási rend-

szerébe" , /69. 7. old. / 

A vizmesterképzés 1957 - 1979 között 

A Közlekedés és Postaagyi hinisztérium hatáskörében levő 

iskolarendszerű hid ás vizműépitő technikumi képzés mel-

lett szükség volt a vizügyi szolgálat számára olyan szak-

ember képzésre, arelyet az említett iskola nem tudott ki-

elógiteni. 

A 7/1957. \WF utasitás intézkedett ugyan a gát- és csator-

naőrök képzéséről. Azt a vizügyi igazgatóságok hatáskörében 

rendelte el. Az oktatás a szakaszmérnökségeken folyt. 
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A  tananyagot az Orszégos Vizügyi Főigazgatóság határozta 

meg, s a tanfo1,am összóraszá.mát 72 órában állanitotta meg. 

Tananyaga, igen szük volt, 2_7, ár és belvizvédel_mi ismerete-

ket tartalmazta. /70/ 

A hallgatók a tan .folam elvógzése után a vizű yi igazgató-

ságokon h;'rom fős bizott.:ig előtt tettek vizsgé. .t. 

Ez a t^.nfol -am messze a. vizmesterkénző iskolák színvonala 

alatt maradt. Hiányzott tananyagából a vizellátás, csatome•-

názás, öntözés, vizépités stb. tanitása. 

Ez a mai értelemben inkább egy-egy igazgatóság teri?1etón 

órvón;es betanité, jogosítvány szerző tanfol_amnak felelt 

meg. Az 195o. cvi 40. tvr. alán 'n 1950-ben EéV , scsab- _z lét-

rehozott i_.:- és Tizr_iiépitő Technikum az ország vizgazdálko-

dááának szakember ellátásához alig járult hozzá. 

1957-ben Eudanesten indult ugyanilyen tecrnikum sem segitett 

ezen a helyzeten. /11. 2o. old./ z természetes is volt, 

'gisz más felügyeleti szerv /7:22:/ hozta létre azokat, és a 

vizmüépitcc szak szili•: volt a vizgazdálkodás számára. 

Egyébként a vizintiépitő szakra az 196e/69-es tanévben már nem 

iskoláztak be tanulókat, s igy a lo6/1966. /1e:.K.2./ MM uta-

sitás alapján ez a képzés is megszűnt 1971-ben. 

Egyre süt etőbbé vált a vizügyi szolgálat számára a vizgaz-

dálkodás komplex feladatrendszerét figyelembe vevő középfoku 

szakemberképzés megszervezése.  

érre 1962-ben került sor.  

összhangban az ország regionális vizFazdálkodási feladatai-

val 1962 szentemberétől aján, Győrött ós Tkyiregyházán a 
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uvelődésügyi Minisztériumi, az Országos Vizügyi Főigazga-

tóság, és a területileg illetékes megyei tanácsok egyezte-

tése utE.n beinditott4k az első vizü_gyi szakközépiskolai 

osztályokat. Ezek az osztályok az érvényes magyar közokta-

tási rendbe illeszkedő, iskolarendszerűen működő középisko-

lai osztályok voltak az 1961. évi III. törvény szerint.  

.üvelődésl?gyi 1°.ini:=ztériuLl irányitá si hat h.s'-ö.rébe tartoz- 

tak. Ezt a hatáskört a megyei tanácsok utján gyakorlota. 

A vizazdálkodá s területi igényeinek jelentkezése  szerint 

telepitettéI: ajz iskolákat. 

1962 után az alábbi iskol jk inditasa törtónt meg: 

1963-ban ze5r,eden, 1971-ben Barcson, 1972-ben `)zolnokon, 

1973-ban l iskolcon, 1974-ben Eékéscsabán, 1975-ben Duna-

harasztiban. /71. 626.  o1./  / 26. sz. mell./ 

A beinditott osztályokban a viz azdélkodás akkor jelentős 

ágazati feladatainak kielégitésére alapozt:4k a szakképzést. 

iskolák vizé.itési é viz,azdálkodási szakme elölést 

kaptak. 'Iás ágazati igények jelentkezése miatt ujabb osztá-

lyok indit ása vált szükségessé. A viz- és szel nyviztechno 

lógiai szakon  1963-ban  Győrött, 1975-ben C"zolnokon indult 

tanitás 1-1 osztállyal. /26. sz.mell./ 

Az utóbbi szak fejlődésében, változásában is azonos szakmai, 

pedagógiai koncepciók érvényesültek. Ezek óraterveinek, 

tanterveinek részletes elemzését mellőzöm. 

A vizügyi szakközépiskolai osztályokat már meglevő, tanácsi  

irányitás alatt működő középiskolákban iilditották. övétel 

csak a szolnoki telepítés volt. 
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Egy már működő középis':hola keretében történő i ndit sn',1 a 

szervezésben, utkeresésben, nevelési eljárásokban sok fárad-  

ságot lehetett megtakaritani. 

Tehát az inditási gondolatok azonosak voltak a vizmester-

kőpzésével. 

A nevelőtestület énitésében is inkább csak az uj szaktár-

gyakat tani tó kollégák beillesztése volt a feladat. 

A testületek uj szinnel gazdagodtak a vizügyi szakoktatók  

megjelenésével.  

Az első évben még a szakképzést t .Fogató vizügyi igazgató- 

s'gok mórnökei tartottak ór.4kat, hisz az első osztályban 

lég csekély volt a czakt ór, ak heti óraszáma. /7 óra el-

mélet, 12 ára gyakorlat,/ 

A következő tanövtől kezdve folyamatos volt az iskolák fő-

állásu szakoktatókkal történő ellátása. 

A Dunaharasztiban inditott osztály előtörténetéhez tartozik, 

hogy az 1974-75-ös tanévben a vizügyi szakközépiskolai osz-

t-11,t Budapesten a 3ajáki Ferenc zakközépis'holában/ XI. 

Tejut u. lo-12.! tervezték elősz ör beinditani. Ez a terv 

iskolai, tanácsi, bázisüzemi egyeztetési nehézségek miatt 

nem  sikerült. Ezután fordult a figyelem a dunaharaszti 

iskolára. / hUvelődésU yi Kzlöny 1974./4.91048/1974.sz. 

Hivatalos Közlemény/ 

Igy az orszát-;ban 9 vizüv yi szakközépiskola működik, össze-

sen 12 osztállyal. 

A regionális szakember ellátási igény szerinti telepitést 

az is mutatja, hogy az Országos Vizügyi Hivatal meghatá-

rozta az iskolák beiskolázási körzetét./71.634.0ld./27.rnell./ 
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Az 1962-ben először indult három iskola esetén erre még nem 

volt szükség. A beiskolázási körzeteket először területi fel-

sorolá: .al az Országos Vizi?gyi F .7igaz tatóság 1966. február 

15-én kelt 6003o-21/19=6.sz. leirattal közölte a vízügyi 

igazgatóságok utján az iskolákkal . 

Az utolsó iskola beindulásával alakultak ki a mellékletben 

köz'ilt végleges beiskolázási körzetek. 

A vízügyi szakképzés történetében először vált lehetővé  

leán.'ok beiskolázása.  

Az Országos V zügyi Fői ;gaz?atós g megítélése szerint a szol-

gálatban voltak olyan munkakörök/tervezési csoportok, labo-

ratórium, ügyviteli rn nkák... / ahol nődolgozók foglalkoztat ása 

lehetségesnek tü.nt. Kezdetben ez a gesztus az uj munkaerő-

tartalékok feltárását is szolg lta. Igy azután a felvehető 

leányok számát az Országos Tizi yi Főigaz:atóság, és have-

lődésügyi '_iinisztérium, a mindenkor felvett tanulólétszám 

5 -ában határozta meg. Erről intézkedett  a i»üvelőd _ ésügyi 

I:inisztérium 1962. Lércius 23-án kelt 16637/1961. III . sz . 

leirata. 

A tanitás külön kiadásban  megjelent gratervek alapján indult  

meg. /28. sz.mell./ 

A DdvelődésüL;yi Minisztérium Szakoktatási Főosztálya 1962. 

szeptember 14 dátummal adta ki " A vízügyi szakközépiskola 

óraterve és szakmai tantervet" cirnü dokuméntumot Váradi Tibor 

és dr. Jisnovszky Iváni szerkesztésében. 

-bevezetőként a vízügyi szakközépiskola céljaként a  következő-

ket tűzte ki: "Olyan müvelt, szakmailag jól képzett szakmun-

kások kiképzése, akik az állani és helyi vizgazdálkodás kiz- 
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lönböző területein jelentkező szahmunkásigényeket kielégi-

tik. A tanulók érettségit és vizépitési szakmunkásvizsgát 

tesznek... két (vi g-rakorlat megszerzése után elnyerhetik 

a vizmesteri címet és beoszt ást." 

Az első három Évfolyamon 35 tanit ási hétből állt a tanév, 

negyedikben 3o-ból. Egy-egy osztály 	óratervi terhelése 

jelentős volt, hiszen első osztályban 36, másodikban 38, 

harmadikban 4o, negyedikben 4o tanóra szerepelt az órarend-

ben. Az óratervben az első két évre ösznontosult a vizépitő 

jelleG, s rninte7y megalapozta a harmadik és negyedik osztály-

ban a vízgazdálkodási ismeretek tanít ását. Ez a megoszlás vé- 

Yigvonul a  későbbi  óratervekben is.  

Az évola.flok heti üsszóraszá?ából a szakmai elmélet és gya-

-orlat együttesen az első osztályban 52,7 -kal, másodikban 

52,) -kal, harmadikban 6o -kal, negyedikben 57,5 -kal ré-

szesedett. Ezen belül minden évfolyamban a  gyakorlati  órasz'-

mok magasabbak voltak, mint az el?léleti tantárgyaké. Az óra-

tervekben és tantervekben kife l ezésre jutott a tanulókkal 

szembeni  azon igény, hogy a kivitelező munkában legyenek al-

kalmasak munkavégzésre, s ehhez kellő elméleti ismerettel 

rendelkezzenek. 

szakmai gyakorlatokat három csoportra bontva tanitották. 

köz végig érvényes maradt a vizügyi szakképzésben. 

A gyakorlati munkáknak minél jobb elsajátitását szolgálta 

még a tanévek után, de azok szerves részeként kötelezően vég-

zendő nyéri szakmai gyakorlat. 
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Az első három évfolyam esetén négy hót volt a kötelező nyá-

ri szakmai gyakorlat. A negyedik évfolyam után két hetet kel-

lett teljesíteni. Az említett óraterv és tanterv a 12. olda-

lon a IV. osztály év végi szakmai gyakorlat feladataként 

" előkószité s a szakmunkásvizsgára" tennivalót határozta meg. 

Minden tanuló, függetlenül évfolyamétól, napi 8 munkaórát 

volt köteles dolgozni. 

A.  negyedik osztályban előirt kéthetes kötelező nyári szakmai  

gyakorlat beillesztése gondot orozott a tanóv rendjében. A 

tanóv befejezése, az írásbeli ós gyakorlati, szóbeli érett-

ségik szabályozott programja nem biztositott annak érdemi te-

ret ós jelentősóget. Az 4v végi szakmai gyakorlatot a negyedik 

osztályban az ivásbeli érettségi_ /május/ ás a szóbeli vizsga 

/junius/ között bonyolitották le. 

tanítás megindulásával együtt folyt a szakképzés feltéte-

leinek megteremtése. Ami z_ég ma sem szűnt meg. 

Az elméleti képzésnek az iskolák tantermei adtak teret, de 

a gyakorlati képzéshez mühelyek, gyakorlóterek kellettek. 

Ezek igényeltek nagyobb beruházást, ós anyagi tái1ogatást. 

A vizgazdálkodás ágazati sajátossága miatt inkább gyakorló  

terület volt szükséges, mint zárt mühely. A vízgazdálkodás  

ugyanis nem teleoitett ipar jellegii. Igy pl. földmunkák, épi-

tési, vizgépészeti, geodézia, vizgazdálkodási feladatok nagy 

részének elvégzéséhez természetes környezet szükséges. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság aüvelődésügyi Miniszté-

riummal karöltve segítséget adott a szakmai gyakorlati kép-

zéshez azzal, hogy az óraterv és tantervek végén közölték az 

egyes. szaktárgyakhoz szükséges eszköz, szerszám igényeket 
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" Felszerelési norma" cimszá alatt. Érdekessége volt, h 7y 

a szükségletet a cikkszám megnevezése mellett beárazva ir-

tók le. 

Az emlitett dokumentum 1o9. oldalén négy felmenő osztályra 

előírt eszközök beszerzési értékét 32o ezer forintban álla-

pította meg. Ilyen él;;'ségü és részletes eszközjerzyzék ki-

munkálása nem található más szakközépiskolák esetében. Ez 

nagyban hozzájárult az iskola egységes fejlesztéséhez. A 

e ,zerzés szakmailag koordiné .lt és U.temezett volt. 

Az uj szakközépiskola fajta beindulásáról és első tansvá-

nek tapasztalatairól a "Viz; azdá .lkodá .s" folyóirat 1 963/3./q4. 

old./ szémába.n részleteket i s  érintő elemzést adott Fekete-

Kovács Győzőné igazgató "Egy esztendő mérlege a bajai viz-

ügyi szakközépiskolában." ci?üü ci'kkében. 

Az első évek eredményeihez nagyban ''ozzájárult a Vizü yi 

Igazgatóságoknak, mint bázisüzemeknek az egyi. ttmüködése. A 

152/1962./i..K.19./isi:, utasítás alacján az iskolák és igazga-

tóságok részletes együttrniködési szerződést kötöttek. Ez a 

minisztériumi utasit.ás jól szolgálta a szakközépiskolák tá-

mogatását, mert a gazdasági körülmények és a szakképzési 

igények  változása ellenére érdemben csak 1977-ben kertit 

módositásra. Jellemző az együ.ttmi ködésre, hogy annak kere-

tében a vízügyi igazgatóságoktól jelentős anyagi erő áramolt 

az iskolákhoz létesítmények, eszközök, szerszámok, müszerek, 

szállitás formájában. 
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Egyik sarkalatos feladat volt induláskor a tanulók tan-

könyv ellátása. Az Országos Vizü;yi Főigazgatóság a FF1 üve-

lődésü,7yi Y .inisztériummal egyeztetve néhány könyvet ro-

kon szakközépisko16kéból vett át.  

A  IMvelődésügyi 1=:ini sztérium Ipari Szakoktatási Osztálya  

1962 februárjában kiadott "Ipar_i 7zakközépiekolák Tankönyv-

jegyzéke 1962/63. tanévre" kiadvány 17. oontjéban közli a  

vizügyTi szakközépiskolában használatos tankönyveket.  

Eszerint a szakrajz tantárgyhoz Szabadkézi rajz 25511 rsz;  

it észeti mU.zszaki rajz 25956 rsz; ábrázoló geometria  

25500 rsz; anyagismeret tárgyhoz óoitőioari an:agok 2555o  

r~, z; épitési ismeretek  és rajz tárgyhoz a kőr-tIves szJikma  

elmélete 2554; rsz. és 25544 rsz. tankönyveket a .̀ zerelő-  

kőL.üves 3za'- _-öépiskolÓvál, a Géprajzi alapismeretek 2563/a  

tankönyvet a Génlakatos 5zakközénisk_o1 va1 közösen asznál-

ták.  

A felsőbb osztályokban bel'nő coecifisan vizügyi szakisme-

reteket tartalmazó tankönyveket sikerlift időre megiratni.  

/71.vizgazdálkodás/  

A tankönyvek késői megjelenése ugy látszik állandó kisérője  

a tantervi változásoknak.  

Az 1962-es intézkedés azért értékes, mert a tankönyv hiány  

tudatában azonnal döntött a rokon szakon meglévő átvételéről.  

Ez az oktató-nevelő munka folyamatos biztositásához eredmé-

nyes közbülső int.'zkedésnek minősült.  

1963/64-es tanévhez uj óraterveket és tanterveket adott ki  

a Fiüvelődésügyi iAnisztÉ rium Szakoktatási F osztálya. /29. sz.  

mell./  
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Jellemző sajátossága, hogy a tanévet az első három évfolya-

mon 35 lielyett 73 hétre méretezte. r"1 negyedik évfolyamon 3o 

helyett 29 tanitázi ' .etet állapitott meg, s ez hosszu távon ' 

igy is maradt. 

A "Tá .rsadal:li ismeretek" tantárgyat "Iilágnézeti ismeretek" 

váltotta fel. Célja lett volna e tárgynak, hogy  a kö.,épfoku 

végzcttségi.z szakembereknek szükséges társadalmi, filozófiai 

alapismereteket biztositson a negyedik évfolyamon. 

A tantervek tananyaga lényegében nem változott.  

1964/65-'s tanévre másik  óraterv jelent mez.  

A r,vetkező módosulást teia_ sztah . i eb s-i: 	"Világnézeti iE . - 

veretek" tant'rg:- a ne;_;edik osztályban "`lil`grézetün'r alap-

jai"  elnevezéssel jelent mer, 3-ra megnö-relt óraszámmal. Az 

elnevezés változás mögctt a tantervi célkitiizésben is megfo-

galmazott t .r^sadalx  i igén:, jelenik meg , mely  szerint 

rialista szemléletez szakrneQerképzést kell segiteni. 

A  társadalom ugyanis nemcsak képzett munkaerőt vár G. szak-

oktatási intézményektől, hanem a  fennálló  társadalom célja-

ival azonosuló állampolgárt is.  

A testnevelés óraszáma megjelent a negyedik osztályban is, 

hisz eddig nem volt. heti 1 órát kapott, de harmadikban le-

csökkent 1 órára. Igy azonban minden évfolyam teljesit'h.et- 

te azt a  feladatát,  hogy a szaktárgyak és gyakorlatok fizi- 

kai igénybevétele miatti terheléseket kompenzálja. 

A szaktárgyak tanitásának eddigi tapasztalata, és a követke-

ző években belépő tantárgyak elemzése további eseményeket 

indukált az óratervben. 
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Yiegállanitást nyert, ho?y az anyagismeret és épitési isme-

ret tantárgyak, valamint a harmadik osztályban belépő viz- 

gazdálkodás tantárgy tanitásához nagyobb kémiai ismeret 

szükséges. 

Ezért a kémia tárgy óraszáma as első osztályban 4-re növe-

kedett. A viz azdálkodá.s egyes fejecetei, viztisztitás, szenny-

viztisztitás, tógazdálkodás stb. biológiai ismereteket igé-

nyeltek. Ezért jelent meg uj tantárgyként a második osztály-

ban a biológia 2 órával. 

A  biológia bizonyos mértékig tehermentesitette a munkaegész-

ségtan tantárgyat, ki_lnadsen az általános egészségtani isme-

retek területén. Ebből a. megokolásból ez a tárgy a második 

osztályból átkerült harmadikba, Es heti 1 órára csökkent, 

elnevezése 	r..unkavédele:., lett. 

Tekintettel a vizgazdálkodás más jellegé előkászitésére, 

ezen  tantárgy óraszáma negyedik oszt ályban 3-_ra 'sökke__t 
A munkaszervezés tantárgy átalakitása üzemgazdaságtanra ki-

fejezte, hogy a kivitelező szakembernek egyre többet kellett 

tudni a költségvetésről és a gazdálkodás szabályozóiról. 

A szakmai gyakorlatok óraszáma harmadik és negyedik osztály-

ban  14-re esett vissza. A heti órarendi órák száma igy  1.0.  

37; II.o. 33; II1.0.39; IV. o. 4o-re alakult. Ez azt je-

lentette, hogy első osztályban egy órával nőtt, harmadikban 

pedig egy órával csnkkent az óratervi. terhelés. 
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A változások ellenére a szakmai elméleti és gyakorlati tan-

tárgyak óraszámának aránya elsőtől harmadik oszt .lyig szinte 

azonos maradt. /I.o. 51,3 	II.o. 52,6 ; III.o. 59,2 I/ 

Csak negyedik osztályban  tapasztalható indokolatlan rész-

arány csökkenés /IV.o. 50 j/. Itt a  szaktárgyaknak még ak-

kora hányad sem  jut, mint elsőben.  

tFritervi előirások teljesitéséhez, a szakmai tantárgyak 

követelményeinek összehangolásához, a tanulókban kialaki—

tandó komplex müszaki szemlélet fejlesztéshez az Országos 

Vizügyi )'őigazTatós 'g ideiglenes használatra ":zakmai szint" 

meghatározást adott ki.  

Az első bekezdésben a vizénitő s zakmunkás rmlka-eriilet "nek 

jellemzőit írja le. 

Az I. fejezetben a "`za . ai_ gyakorlat követelményei"—t so—  • 

rol a fel a "Alapk é pzés szakas zjban" :'s az  "Önálló --.unkára 

képzés időszakában." 

.«z el raja titán r..°l;; se ét készség és gyártassa.<°, foks. szerint 
• 

határozza Meg az egyes szakismeretek felsorolásával. 

Kiemelten szól "I'_unkásvédelemről". 

A II. fejezetben "A szakmai elmélet követelményei"—t so-

rolja fel  tantárgyanként. 

Ezzel a kiadvány nemcsak a tanulók komplex müszaki szemlé-

letének kialakitását segitette, hanem a termelésben dolgozó 

és tanitwst vállaló, a főállásban tanító Mérnököknek is i-

ránymutatásul szolgált, ahhoz, hogy szakközépiskolában 

lyen mennyiségü szakismeretet kell átadni, és milyen ösz-

szefüggésben. 
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Az Országos Vizügyi Főigazgatóság nemcsak a szakmai e zkö-

z^k beszerzésére adott támogatással segítette a szakokta-

tást, a szemléltetést, -yenem felismerve a tanórán kívüli 

lehetőségeket az 1965/S6-os tanévre a vizügyi szakközépis-

kolai tanulók számára modell pályázatot hirdetett./1966. 

február 21-én kelt  61753/1966. 0V? leirat/ 

CéljA. az volt,  hogy  vizépitéli művek, mütárgyak készítésé-

vel tovább bővítsék a tanulók szakismereteit. 

Az 1966. julius 19-én az Országos Vizügyi :őigzagatós=`g Viz-

gazdálkodási Főosztályán felvett "Jegyzőkön-öv" tanusága sze-

rint e pályázaton 	vizii.-yi szaki>özépiskola részt vett. 

Kiemelt első díjat kapott s. ;győri szak_közpiskola a Répce-

Hőveji duzzasztó modellje. lső dij«Jan részesült a bajai 

szakközépiskola tározógát és n_ütá,rryai modellje. 

Két második díjat adtak ki a bajai/árvizkapu/ és nyiregrhá-

zi /0mros barátzsilip/ iskoláknak. 

riarm,, dik díjbah ré ° esült a nyíregyházi szakközépiskola/hun-

katér víztelenítés belvizc:,,atornán./ 

1966. juliusában a Jivelődésü ,yi hinisztérium az. Országos Viz-

ügyi Főigazgatósággal közösen készitett ujabb tanterv és uta-

sitást adott ki. /31. sz. mell./ 

Ennek első bekezdésében már az 1965. évi 24. tvr-rel össz-

hangbah a kor; zerü általános műveltség biztosítása és közép-

foku szakmai képzés nyujtása fogalmazódik meg. 

Az óraterv elemzéséből kitiinik, hogy a vízügyi szakközépis-

kolai képzés időszakánai' legna , obb tantárgyi rendszer v'lto-

zása következett be. Ez összefüggésben volt a célokban meg-

fogalmazott feladatok teljesitésével. 
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A szabadkézi rajz, ábrázoló geometria, vizépitési szerkeze-

tek, épitészettörténet és a vizépités története uj tantárgy-

ként jelentek meg, bár az  elsők  a vizmesterképzőből bukkantak 

uj ra elő. 

A szabadkézi rajz /I,o./ a leendő szakemberek vázlatrajz ké-
szitési biztonságát volt hivatott szolgálni. 

Az ábrázoló geometria/I.o./ pedig a térszemlélet fejlesztősé 

iaez, a térbeli alakzatok sikbeli ábrázolásához adott segitsé-

get.  Mindkettő tulajdonképpen a szakrajz ás vizépitési rajz 

tantárgy  alapozását biztositotta. 

A vizépitési szerkezetek 111.0.'  bizonos dinamikus, statikus 

erőhatások, terhelések, nyomatékok viz s gá.l8.tára , szr:1i tás:''ra 

tanitott. 

Az építészettörténet és a vizénités története/I V. o. / csak fa-

'_,7ultativ jelleggel épült az óratervbe. 

Szerepe lett volna a szükséges szaktörténet megismertetésé- 

ben. disz nem kellően laiivelt az a szakember, aki nem ismeri 

saját szakrájának történetét, fejlődését. Ez a lehetőség nem 

épült be a tanitsi gyakorlatba, csak az óratervben maradt, a 

következő évben pedig már abból is eltűnt. 

:rdekessége azonban abban rögzithető, hogy a szabad választá-

son alavuló tantár me 'elenésének első  esete volt a vizügyi .  

szakközépiskolában. 

A biológia második osztályból harmadikba került változatlan 

óraszámmal. Igy egyidőben tanitották a 2-re megemelt óraszámu 

munkavédelem tantárggyal. Ez segítette a két tárgy közötti hap ,-

csolatot, egyben megkérdőjelezte a g- unkavédelem óraszár,- emelé-

sét. 
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A gazdasági földrajz negyedik osztályból lekeriilt a második 

osztályba. 

A fizika-elektrotechnika a korábbi második, harmadik, negye-

dik osztályos sorozata helyett első, második, '_n;,rmadik osz-

tály tantárgya lett. Elsőben 3-ra nőtt az óraszáma. Ez az 

eloszlás érvényes ma is. Ennek szükségessége a vizépitőipa-

ri gépek, vizgazdálkodás, és az ujabban belépő vizépitőipa-

ri szerkezetek tantárgyak jobb alapozásában jelentkezett. 

A szakrajz tantárgy átkeriilt második osztályba ós óraszáma 

lecsTrkent 2-re. Ez logikus is, hisz az előbb emlitett sza-

badkézi rajz ós ábrázoló reorsetria sol at átvállalt az eléké-

szitésből és s  szakrajzi alaaismerctekből. 

Az anyagLzmeret tantárgy neve vi zpitési anyagokra v to-

zott. Ebben lejeződött  ki,  rogy az általában használatos  épi-

tőipari anyagok közül a vizépités anyagaira irányult jobban 

a figyelem. 

UEanilyen gondolat vezetett az épté.si isr:eretek tárgy viz-

épitési ismeret ós rajz elnevezés cseréhez is. 

A második osztályba  került szakraiz és a vizépitési rajz  ' 

szervesebb egységet alkotott amint  korábban. A vizé pitésben 

használatos rajzi ismeretek erősebb karaktert kaptak. 

A vizgazdálkodás tantárgy óraszáma harmadikban 5-re, negye-

dikben 4-re növekedett. Ebben a "Tanterv és utasitás" 5. ol-

dalán megfogalmazottak öltöttek testet: "A vizgazdálkodás nép-

sazdasági jelentősége az ipar, mezőgazdaság és közlekedés fej-

lődésével együtt nő. A vizgazdálkodás középszinten képzett 

szakembereire tehát fokozódó feladat hárul." 

A földméréstan óraszáma is nőtt harmadik és negyedik osztály-

ban 3-3-ra. 
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Ez az előbbiből következett, hisz a vizgazdá.lkodáshoz szvk- 

céges EUtárgyépités kittizéssel kezdődik és a munka folyamán, 

végén felmérés 4s ellenőré. mérések kellenek. 

Az üzemgazdaságtan tárgy elnevezése épitésszervezésr_e válto-

zott. Ebben bizonyos spoAtaneitás, esetlegesség állavitható 

meg, hiszen a tantervben gazdálkodási, Üzemelési, szervezési, 

költségelszámolá.si és üzemszervezési `eladatok szerepeltek. 

Fontosságát pedig az mutatta, hogy óraszáma 2-re növekedett. 

A  szakmai  gyakorlatok óraszáma jelentősen csöl-kent.  

1. osztlyban 7 órára, II. osztlyban 3  órára, III osztlyb n  

g- 
.~ 

 

órára, TV.  U ° Zt ,"1`-ban V2] _ t0 atla?1ul_ 14 '7?'~ i•?ar~•:dt a  i'?E  
válto:ott tanterv?_ Cé1oknc' me.? e1elően. i;z a tendencia vé-'  

"ig vonul a további tanterveken is.  

A negyedik osztáli után előírt kéthetes nyári szakmai gya-

korlat előirása sem szerepelt többé az óratervben.  

A szakmai gyakorlatokhoz kiadott tanterv és utasítás a ko-

rábbi':zoz hasonlóan közli a szakoktatáshoz szbksó es norma-
jegyzéket. Ebben is tükröződött az a  változás, mely közép-

vezetői munkakört betölthető, és továbbtanulásra felkészülő  
szakember eszközhasználatában jelentkezett a  korábbi igő-

nyekhez képest.  
A felsorolt eszközök " mUszerek beszerzési összegeként  

405.505,- Ft-ot éllapitott meg a négy évfolyamra./tanterv 

34. old./ 

A növekedést kevésbé az áremelés okozta, inkább a tantervi 

célokat jobban szolgú.ló uj műszerigények megjelenése. 

A heti óratervi órák száma az első és második osztályban 

változatlanul 37 és 38 maradt, de harmadik és negyedik osz-

tályban 38-38 -ra csökkent.  
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A változások összefoglalásából kitűnik, hogy a szakmai té.rT 

gyak aránya évfolyamonként elsőben 29,7 , másodikban 50 %,  

harmadikban 52,6 negyedikben 6o,5  

A tantervi koncepcióval összhangban bekövetkezett átrendező-

dés az első két évfolyamban az általános műveltség hordozói-

nak jelentőségét emelte ki. 

hindkét évfolyamon csökkent a szakmai tantárgyak aránya, leg-

erősebben első osztályban, nintegy 21,5 -kal. 

A harmadik °='s negyedik osztályban egészségesebb '..trendeződés  

következett be a szakmai tárgyak javára.  

~c7 ezeket a százalékos értékeket grafikonra rajzolju k , Ugyan-

ott ábrázoljuk a  viz::cste ~~-pzés és a  későbbi soobi  óratervek ada-

tait r_egállapitható, horry a sza _tár-yak legarányosabb elosz-

lási tendenciáját ez határozza meg. 

A mindenkori módositásh.oz segitséget adhat az vfolyamok 

közti szaktárgyi óraarány változás elemzése. :..egoldésnak  

kin?lkozik a változás nagyságának ésszerű szab ályoz_sa.  

/45. sz. L _etl. /  

Az 1965-os év azért is érdekes még, mert ekkor érettségiz-

tek az országban először vi zü ;Ti szakközépiskolai tanulók-.  

Az érettségi vizsgát a 114/1965./11.K.6./111 utasitást kiegé-

-zitő, az ihari szakközépiskolák ideiglenes érettségi vizs-

gáit szabályozó, 126/1966. /I , .K. 8. /T'I utasitás alapján  

kellett megszervezni. 

A vizsgabizottság elnökét a megyei tanácsok szAgazgatási 

szerve, a szakmai tárgyakat felügyelő társelnököt az Orszá-

gos Vizügyi Főigazgatóság bizta meg, és gondoskodott a SZOT 

/itt a EDOSZ/ és a bázisüzem képviselőjének jelenlétéről is. 



-q3 -  

A vizsga irásbeli, gyakorlati és szóbeli részből állt.  

A  vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom/irásban, szóban/  

történelem/szóban/, matematika /irásban, szóban/ szakmai el-

mélet /irásban, szóban/ szakmai yakorlat/gyakorlatban/.  
A szakmai elmélet a vizgazdálkodás köré tömörülő komplex  

ismeretet ötvöző tárgy volt.  

A végeredményt az irásbeli és szóbeli, gyakorlati teljesit-

mények egsIittese adta. /32. sz.mell./  

Érettségi után először léptek ki a középiskolákból közép-

foku vizügyi szakvégzettségü emberek.  
Az Orszégos 'Tizügyi Föigazgatócá kiadta a 12/1966.   /T:E.lo./  
0 `/F utas]_tósát  a V1Zi' ~'~ sza__l'_ozépis:_ol ában vé'g`kő, kezd szak-
emberek elkel íezked é séről, ós a vizmesteri ci :- elnyeréséről.  

A TI. fejezetben a tervszerű elhelyezés érdekében előirta,  
hogy a vállalatok mindenév január 31-ig a területileg ille-

tékes vizügyi szakközéniskol:`val közöljék a . _, :ikaerőigén U- 
'-et. 	végzett tanulók alkalmazását az első '.ét évben vizmester  
gyakornokként tette lehetővé, majd ezután enged _ él- ette a fel-
sorolt munkakörökbe történő" besorolásukat.  

-3zek a következők:  

Vizügyi Igazgatós4gokon: csatornafelügyelő, gátfelügyelő,  

öntözőmester, munkavezető, épitésvezető, szerkesztő- terve-

ző, Lüvezető, müszaki ellenőr.  

Országos Vizügyi Főigazgatóság vállalatainál: szerkesztő,  

:munkavezető, épitésvezető, művezető, :.üszaki ellenőr.  

Tanácsi viz- és csatorn.amü vállalatoknál:  mezvezető, ü nemve-

zető, nüszaki ellenőr.  
Vizgazdálkodá.si Társulatoknál: művezető, üzemvezető, müsza-

ki ellenőr.  



Az utasitás III. fejezetében intézkedett a vizmester cím el-

nyerés lehetőségéről. Eszerint a két éves vizmester gyakor-

noki Idő eltelte után kér és ére vizmester cirnet kaphat a dol-

gozó. Az erről szóló oklevelet az Országos Főigazga-

tóság adományozta. /33. sz.mell./ 

Előremutató az utasitrsnak az a része, melyben más középisko-

lai érettségi mellett elvégzett vizmesterképző tanfolyam, és 

hároméves tényleges szakmai gyakorlat esetén is adományoz viz-

mest er cir et. Azt, ho gy a vizkig-yi szol,m:'lLt szé .r órs nem volt  

technikumi képzés uz;y hidalta ^t az  Országos Vízügyi F- őigaz- 

stóség, hogy a vizmester civet a szolglatban techni kus mi-

nősítéssel eg;enértékünek ismerte el.  

Az  első szakemberek '-_ibocsátásával befejeződött a vizügyi  

szakközépiskoláknak a  magyar iskolarendszerbe történő beéxpü-

lése. A később alakuló is'iolák . ..'r a kimi nklt utol haladhat-

tak. 

A rendelkezésre álló tapasztalatcsere le.etőségr -el rlve Fyor-

sitották sti?,ödésü.k teljessé válósát. 

Az országban akkor még mu kaerőgazdólkodés extenzív formája 

érvényesült. A végzett tanulókat a szolgálat maradéktalanul  

felszivta. 

A munkaerőigények vezettek oda is, hogy, a 173/197o. 

1 utasitéssal 197o. szentember 1-től megindult a tanitás a 

dolgozók vizügyi szakközépiskolájában is. Ennek feladata volt 

a pályán dolgozó, de nem szakképzett emberek iskoláztatása. 

Tekintettel a munkahelyek szétszórt voltára/nem telepített 

ipari jelleg/ levelező tagozat formájában indult a képzés. 
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;Heti  egy  délutánra vette igénybe a dolgozókat a konzultá-

ción való részvétel. Ennek részletes kibont 4 sával szintén  

nem foglalkozomp.  

A vizü gyi szakközépiskolák négy évének felfutása alatt az  

Orsz'gos Vizügyi Főigazgatóság közvetlenín figyelemmel  ki-

sérte az uj szakmai tárgyak belépését és tanítását. Erre a 

figyelemre a tanácsadás volt a jellemző. 

A teljes négyévi tantónyi rendszer kialakulása után létre-

'-ozták a szakfelügyeleti gárdát.  

A munkában a tanácsadás, segítés mellet Megjelent az ellen-

őrzés / rzés is.  

A 68.648./1967. -z. 07F leirat i:5zlte az iskolákkal, hogy a  

UvelődÉsizgyi i i.nisztériu-'r_^al egyeztetve megbizta a  szakmai  

tantárgyak szakfelücyelóit.  

A fiatal szakközépiskolák tanárai k ízül még nem lehetett  

szakfelügyelőket v a la ztani, i;?y természetes, i io?ry a felso-

rolt  szernél, ek iin ~'e Tike az Orszá> os '~r iziz .yi, 'ői az;atóság 

hatá.sk'Srében dolozó mérnök és főőm6rnök volt.  

Ez a  szakfelügyeleti rendszer minden áttétel nélkül tyüjtöt-

te az információt a szakmai főhatóság számára. Szükséges e-

setben gyorsabb volt a beavatkozás. Közvetlenebb volt az is-

kolák fejlesztésének ösztönzése, s annak számonkérése.  

Az irányitó szakmai főhatóság igénye torzulás nélkül fogal-

mazódott meg a szakképzéssel szemben.  

Megállapitható ugyanakkor, hogy a nevelési, didaktikai eljá-

rások vizsgálata nem volt elsődleges szempont a szakfelügye-

leti munkában.  
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Miután most már negyedik osztályok is működtek, az Orsgos  

Vizügyi főigazgatóság, a többi közé.piskolábau létező tanul-

m nyi versenyek ötlete alapján a vizi7gyi szakközépiskolák  

tanulói számára országos tanulmányi versenyt hirdetett.  

Az első versenyt az 1966/67-es tanévtől kezdődően, évente is-

métlődően hirdették meg a 66.341/1966. OT leirat alapján.  

A tehetséggondoz='s jó formáját választotta ezzel a szakmai 

főhatáség. A felkészüléstől a befejezésig áthatotta az isko-

lákat a minőségi munkára törekvés. A benevezett tanulók az 

iskolásban szakmai dogozatot készítettek. /nen zérthelyi/.  

Ezeket az Orsz' .gcs ViziLr ;yi FőiÉ;azcatós_'.g felülvizsgáltatta,  

s a legjobb munkák kászitőit az orsz'.os versenyre meghívta.  

Azt valamelyik vizvg ~i i ,azatású.g terJletén rendezt ék, ahol  

versen-rbizot tsé :-  előtt t%bb 	munkát, mérést kellett  

elvégezni. A  teljesítményeket rangsórolták. 

A győztes erre az alkalomra _észi tett nlaket tet és pénz u-

talhat kapott az Országos Tizv_ yi Főigazgatóségtól. 

1973-i ez a ver-en`,'z'eL°io él1 j  ellegti volt, a"1 azt jelen-

tette, hogy a iAivelődésUgyi lAnísztérium a résztvevő iskol ák  

és tanulók 'Tis száma miatt nem tartotta nyilván az országos  

szakközépiskolai tanulmányi versenyek között, bár figyelemmel  

kisérte azt, személyes képviselője is jelen volt.  

A hüvelődé üyi hinisztérium a 163,/1968. / .K.l8. / ; _ utasitás-

sal ujabb óratervet léptetett életbe  a  vizügyi szakközépisko-

lákban /34. sz. mell.,/ 

Jelentős változást nem tartalmazott. Ésszeri? tantárgyi össze-

vonások és átcsonortositésok t'$rt éntek.  
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A biológia tantárgy harmadik osztályból átkerült második-

ba változatlan  óraszámmal. Igy  minden  fiziológiai ismere-

tet előbb tanitottak, __gint munkavédelmet, tehát ott  fel  le-

hetett használni azokat.  

P gazdasági f'3ldrajz nem tul szerencsésen második osztályból  

harm~a~ ikba ker`dlt .  

A matematika  tárgyban egy ára átcsoportositása VIrtént har-

madikból elsőbe. Igy az I. osztályban 5 óra, II. osztályban  

4 óra, III. osztályban 3 óra, IV.  osztályban 3 óra eloszlás a  

fizika, vi z pités i szerkezetek, f' ldr órástan, vizgazdálkodás lkodás  

sz,!rlitásait jobban  megal  .poz ta.  
testnevelés tantárgyban a 1,onvédelmi _;yakorlati isr.eretek  

nagyobb hangul:yt kaptak. Ezért az óraszám minden  osztályban  
2-2-2-2-re változott. Ennek gy:4kerei a vizmesterkápzők légvé-

delmi Ismeret  tant-yában felismerhetők.  
:egsziint a szabadkézi rajz, á't •rázolá-,eometria, szakrajz, de  
helyettük, feladataik átvállalásával belépett a mi?szaki rajz  
első osztályban 4, másodikban 2 órával. 

A géptan óraszáma 3-ra nőtt annak eredményeként, hogy a viz-

ügyi szolgálatban is jelentős mértékű gépesitós volt észlel-

hető.  

A vizgazdálkodás óraszáma harmadik  és negyedikosztá .lybr fel-
cserélődött. A korábban fakultativként szereplő épitészettör-

ténet ás vizénit4s tOrténet teljesen elmaradt. 

A szakmai gyakorlatok óraszáma második ós negyedik osztályban 

7 órára és 12 órára csökkent. 
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A heti óraszám első, harmadik, negyedik osztályban válto-

zatlan, a másodikban pedig 37-re csökkent. 

Az első és harmadik oszt ly óratervében nem következett 

be a szakmai tá.ryak ar'r:y_'ban voltozás. A második osz-

tályban azonban 43,2 -ra, a negyedikben pedig 57,8 -ra 

csökkent. 

A világnézetünk alapjai tantárgy tanitásának szünetelteté-

séről a 13o/1.968. /M.K.11../MM utasitás intézkedik. 

A  fokozatosan készülő dokumentumok ós iskolai feltételek 

alakulásától függően nem  egyidőben történt a bevezetése. 

A vízügyi szakközépiskolában lányegében az 197o/71-es tan-

évben kezdődött meg a tanitása. 

A korábban és most bemutatott óratervi változások nemcsak 

órasz-' .nok és tantárgyak áthelyezését jelentették, hanem ezek 

mögött tananyag átrendezés is meg'huzódott. 

Az  Országos Vizügyi . ivatal se ; _ tette a tanárokat. Gondosko-

dott a szakoktatók pedagógiai képzéséről.  

671o/1966.sz. leiratban 	konferenciát irt elő. 

Lélektan-361 1, didaktikából 2, oktatásszervezés és oktatás 

módszereiból egy témát kellett feldolgozni. A konferencia ve-

zetését a közeli Tanárképző Főiskolák, Felsőfoku '_ ' anitókép-

ző Intézetek tanáraival ajánlotta megoldani. 

Javasolta bemutató órák tartását is. Elegánsan vállalta a 

konferencia tartásának óradij költségeit is./25 Ft/ óra/ 

A gyakori változások a segitség adása mellett sem tették 

lehetővé, hogy a tanárok tanitási. módszerei kikristályosod-

janak. 
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Egymás tantárgyának haladási Utemére is figyelniük  kellett.  

A megv:'ltozott tantárgyi elhelyezkedések miatt még hasznos  

esetben  is más és má  s ismeretekre ébithettek. Az óraszámok  

és a tantárgyak tananyagának összerendezése sem állandósult.  

Ez azt az érzést alakitotta ki a tanárokban, hogy a tantár- 

yak/nem is egy/  nehezen taniithaták. Ebből  tovább vont ~k a  

következtetést, hogy a tanórai tanitás nem  kellő mélysége mi-  

att is, a tanulók tulterheltek. 

A koré bbi óratervekkel összhangban a 157/1969. /_1.K.15 /: : . 

utaci ts az 1969/7o-es tanévtől kezdődően me:T,szv_:tette a  

net  dik osztály után a kötelező 4v 	szakmai.  -, ako l-la}  ot.  

E-;zel az i_ 1t>`zhec;'ssel a r_eyedik orztál:' tanév véri 7rog-  

ra.mj a kiegyensulyozottabb lett.  

Folytatásként a auzvelődésü-gyi inisztérium kiadta a 16o/1973.  

utasitását a szakközépiskolai tanulók tulterhe-

lésének csökkentéséről.  

Eszerint a biológia 2 órás tantárgy megszünt. Ez mindazt 

innyá változtatta, amit bevezetésekor pozitivumként jelentett.  

Ekkor már társadalmi méretü volt az egészséges életre neve-

lés igénye. Az ifjuságkutatási adatok, orvosegészségügyi mé-

rések és katonai sorozáskar megállapitott alkalmatlanságok  

szárma figyelmeztetett erre.  

A biológia tárgy elmaradása miatt nem kaptak a tanulók önma-

guk megismeréséhez biológiai, fiziológiai funkcióinak megér-

t4séhez, életük tudatos éléséhez segitséget. Az általános 

iskolai  ismeretekre  kellett hagyatkozniuk további életükben. 
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A testnevelés órasz'.ma 3-ra emélkedett. Az előbbiekkel össz-

hangban csupán a testi nevelós fokozása volt a vezérgondolat.  

Az üzemgazdaságtan és szervezés/IV.o./ óraszáma 3-ra, a viz-

gazdálkodásé /IV.o./ 6-ra nőtt, a szakmai gyakorlaté /IV.o./  

10-re csökkent.  / A szakmai tantárgyak óratervét a 25. sz.mel-

lékl   et tartal.mazza. /  

A heti óraszó az első, harmadik és negyedik osztályban 38;  

39; 39 -re nőtt,  másodikban  36-ra csökkent. r2ulajdonképnen  

a heti óratervi terhelős nem csökkent, hanem nőtt. Érdemben a-

lig indokolható változást hoz>tt az intézkedés a szaktárgyak a-

rányaibcn. /I.o. 2'2,9 ; II.o. 44,4 ; III.c. 51,2 	; 

IV.o. 5 6 ,4 %;/  

A  hivatkozott utasítás korlátozta a tanulók számára feladható  

otthoni munkát is, mint házi feladatot. Ez az intézkedés azonban  

nem oldott meg se mit az óraterv ős tanitási anya gmenn iség  

zötti fesz;ltsé,gbő"l.  

A vizügyi szakközépiskolákban 1973-ban sok sneci.'lis és  más 

szak_-özéni kol ára is érvényes módosulás történt. z bizonyos  

mértékig feszülttó tette  a  ;,anitást és nszict .ológiai terhelést  

okozott a tanároknak. Ugyanakkor jelentős eseménye volt az év-

nek, hogy az 1973. évi 25. tvr. alapján a 7/1973./V.E.14./OVH  

eln. utasitással a bajai és győri valamint niregyházi szakközép-  

iskolákat kijelölté' :, a technikusminősités szervezésére.  

Vizépitő, területi vízgazdálkodási, település vizgazdálkodási,  

viz-, és szennyviztechnológiai technikus szakokat állapitottak  

meg.  

A szervezésnél az Országos Vizügyi hivatal kellően megőrizte a  

vizmesterképzés tapasztalatait ós figyelembe  vette a más minisz-

térium által életrehivott technikusképző formékat.  

~,, 



Igy szervezeti kereteit, szakmai tartalmát, költségeit te-

kintve, jó vizügyi technikaképzést hozott létre. 24 havi 

tényleges szakmai gyakorlat után lehetett jelentkezni, amely-

ben a katonai szolgálat ic e j ét is elismerték. 

A 11. 	kimondta, hoy az érettségizett vizmesterek külön 

minősitő vizsga nélkül jogosultak a technikusi 	viselé- 

sére. 

A felkészülésre tanfolyami /24o óra/, konzultációs /120 ó-

ra/ és egyéni tanulási lehetőséget nevezett meg. 

A  szervezés azonnal megindult, s az első vizű: yi_ technikus 

inősitésre 19 7 4-ben került sor.  

Lltaléban a 12o órás ko._zultációt választották a jelöltek. 

A részvétel önköltsé,ses volt, de a költségeket a  munkahelyek  

átvállalták. A konzultációkat minden év január és szentem-

ber hónapja 	tartották ugy, ',ogy 3, vagy 4 alkalommal 

h i vték be a j el 3 lteket egy-egy ;hétre. Az időpontokat az is-

kolák maguk választották, igy nem okvetlen azonos ritmusban 

folyt a felkészités. Az órákat az iskolák tanárai, és a bá•-

zisU9 . zemek mérnökei tartották. 

A konzultációk tantárgyai mi?sza?i igazgatási, iizemszervezé-

si, technológiai és vezetési ismeretek voltak. Ezekhez az 

Országos Vizügyi Hivatal a Vizügyi Továbbképző Intézet utján 

jegyzeteket, forrásanyagot jelentetett meg. A technikusi vizsga 

két részből állt, Az írásbeli időpontját az Országos Vizügyi 

Hivatal egységesen jelölte ki/október hónap/. Tárgya műszaki 

igazgatási és iizemgazdaság-ani és technológiai ismeretek vol- 

tak. 
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A szóbeli vizsga a.: Országos ?vizügyi [hivatal ál T - a1 megbi-
zott vizsgabizottság előtt fol ;°t/november hóban/. 

ginnek időpontját a bizottsó.g elnöke ti°zte ki az iskolák 

javaslata alapján. 

A mechnikusminősitő 3izottzágnak egz,  elnöke, és négy tagja 

volt. A nésy tag közül kettő, az iskola, és a bázis vizügyi 

igazgatós^ .g igazgatója t ivat;alból vett részt a bizottság 

munkájában. A vizsga tárgya a technológiai és vezetési is-

meretek voltak. 

'.z irásbeli és szóbeli vizsga egytüttes telj esitmé nye alap-

ján értékelték a jellteket. Kiváló — jó — megfelelt 

citést '..:_asziláltak. 

A technikusi oklevelet a vizs_,abizottsá>g elnöke adta ó.t a 

T inősitetteknek. /35. sz.mell. / 

A technikusi oklevél megszerzése ner. ., jelentett az é  rettségi-

nél magasabb végzettséget, csuhán szakmailag  shecializ ált 

képzett 	et igazolt. 

Az évente jelentkezettek általában 70 ;-G—a szerezte meg a 

tech i _kusi oklevelet. 	a szám 13o-22o fő között ingadozott. 

/71. 634. old./ A lemorzsolódás tehát kb. %o 	körül mozgott. 

Ez magasabb, mint a vizügyi szakközépiskolák négy éve alatt 

bekövetkezett  kb. 12 ;>" —os veszteség. 

A technikusok megjelenése szükségessé tette a betölthető munka-

körök megnevezését és a vizügyi szakközépiskolai érettségivel 

elfoglalható munkaköri  jegyzék módocitását. 

Ezeket a 7/1073./V..14./ OV:1 elnöki utasitás 1.sz. és 4.sz. 

melléklete tartalmazta/ 37.sz.mell./ /38.sz.mell./ 
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A korábbi években az érettségi vizsga csak némile g, válto-

zott, Ebben az évben jelentősebben módosult.  

A végrehajtott tantervi módositások, értékelési koncepciók,  

tulterhelés csökkenus az  érettségi vizsgákra is hatással  

voltak.  

A 148/197 3./k.K.14. /1_, utasitás szerint megszUnt az érett-

ségi teljesitmények osz -V17zattal történő minősitése.  

Teljesitménytől függetlenül "érettségi vizsgát tett" bejegy-

zéssel végződött a sikeres vizsga.  

A gyakorlatban az ugy történt, ho y az érettségi vizsgán a  

tantárgyak ra. mellett dicsérettel me"felelt, megfelelt, nem fe-  

lelt meg e j eg,,, .`st tett _. vizsgabizot ts' -. 39. s7.r._e11.  

z a lépés nem bizonyult megalapouottnak, Jert ezy óv raulva  

ezt a d ~Untést hatálytalanitották.  

A 	4/  974 /i .T` . ' 	utasítás szerint az  érettségi    érj- r  lo 1, 	i 	: u_ utasítás ,eszerint - 	t ~~ . _., ~ ak  

a magyar nyelv ós irodalom/ir : .sban, szóban/ matematika./irás-  

ba .n/ vizga .zdlkodás /írásban, ::-zóban/, `izerigazdasá . ,_;tan és szer-

vezés/szóban/, szakmai  gyakorlat/Jvakorla .tban/. A történe- 

lem megszUnt kötelező  érettségi tárgy lenni.  /4o. sz.r_ ell. /  

Lásik fontos lépés volt, hogy az 1973/74-es tanévre-  most  

már a Művelődésügyi iLinisztériummal is elismertetve - meghir-

dették az Országos Vizügyi Szakmai Tanulmányi versenyt  a ne-  

gyedik osztályos tanuló'. számára. Ez a hűvelődésü,yi Közlöny  

1974. évi 2. számában a 31497/1973.sz. Hivatalos Közleményben  

látott napvilágot. Itt mondták ki - a résztvevők számát, a  

többi középiskolai versenyhez mért arányokat figyelembe véve  

- hogy az dlső öt helyezett  továbbtanulás esetén felvételi  
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vizs.a n élkül juthat be a megjelölt felsőoktatási intóz.món;be.  

1974-ben már az is -hol:kban is tapasztalható volt az intenziv  

munkaerőgazd lkodás ere"södéce. 

Az iskolák körzetében különösen órződött a runkahelyek telitő-

dése. A végzőkkel szemben cskkent a kereslet, a különböző 

létszámzárlatok hatása miatt is.  

Azokból az általános iskolákból volt célszerü beiskolázni a  

vizüyi szakközépiskolába, piskolá.ba, amelyek körzetében a  vi zi gyi szol-

gálat szakember hiánnyal számolt.  

Ehhez a munkához a vi zügyi igazgatóságok szakaszmérnökségeinek  

a. területen  történő tájékoztatására volt szükség.  

i`apirendre került, a nép ga,zda .:ági ágak érintkező területein  

feltárni a vizügyi  szakemberek foglalkoztatósának l e17.etőségét.  

gazdasá gossági és szakszerüségi paraméterek miatt ipari viz-

felhasználá`ban, ipari  szer_nyviztisztitásban , mezőgazdaságban,  

a termelőterületek előkészitésóben, öntöz'sben fokozódott a szak  

-épzett munkaerő foglalkoztatása.  

sikerült elérni, 	az évente végzők k'.°zü1 csak 17  

_örüli lé'tszó.t_. helyezkedett el idegen szakmai területen.  üz 

.jobb mutató, rint más szakkdzépiskolákból a  pályát  közvetlenül  

elhagyók számaránya.  

Felsőfoku intézményben továbbtanult az évente végzők kb. 1 ,5 -a.  

A többi tanuló a szakmában hel ~ ezkedett el.  

A szakisában elhelyezkedők között növekvő tendenciát mutatott a  

szakmában, de az ágazaton kivül munkát vállalók száma. Ez is a  

rokon népgazdasági ágazatok viznyi szakember igényét tükrözte.  
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Az Orsz4gos Vizü yi Hivatal a korábban ideiglenes használat-

ra kiadott szakmai szint leirást tudatosan feliilvizsgálta, és  

1975-ben ujrafogalmazta a "Szakmai követelményeket"./41.sz.  

mell./ ezt két fejezetben - I. A munkakört jellemző tevékeny-

ség. II. A munkakörök elméleti és gyakorlati követelményei a  

szakemberrel szemben - rmgzitette.  

A szaktanárok, munk=ját segitendő a. 202/1975./1 .K.2.0. /Oid—U .!  

egyi.tteo utasitás alapján gondoskodtak a szakmai tárgyak szak-

fe1 gyeletéről.  

73852/1975.sz. 1 ,175• szentember 5-én kelt leirattal az  

Or.zá,gos 	z_ivatal zen él ., Eti s Oktatási  Főo:~ zté.l; a 

u :i szakfelUjs .Telői megbizásokat 	+ '_~i. 	 r, 
~. 	~ o ~ t 	>> ~ e_. a  li ~ t• T .i_a.r 

két tanár i szerene1t a három főmérnök 7ellet;,.  

E bonyolult ;ga. zd? .asági, r_unkaerőgaz(lálkodási helyzetben is  

szem előtt tartva a vizgazdálkod á .s növekvő szerepét av, Orsz-

7os Vizü: yi i ivatal elnöke fonto snak tartotta a v _ z,_ ?yi szak-

'- épzést, Ezért létrehozta a Vizit :yi Oktatási_ 3izott ~,áf ot.  

hzt a döntést az Ors,/.á .gos Jizügyi _i _Vata.l 	emé1: ,  zeti é. Ok- 

tatási Főosztá1ra a 86.488/1975.sz. 1976. szeptember  

kelt irat éban közölte.  

Ebben egy elnököt, egy titkárt ós tizenkét tagot nevezett meg.  

A tagok között a szakközé iiskolá.kat e munka szerzője képvisel-

te. 	bizottságnak az volt a feladata, hogy a szakképzést min- 

denkor a val -s szakmai igényekhez igazitsa, eredményességét  

vizsg=`lja, ajánlósokat fogalmazzon meg  a  főhatóság számára.  

:unkatervében meghatározott napirendek között a vizUgyi szak-

képzésről hall gatott meg  tá ékoztatást 1977-ben.  
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A tecnnikisképzés helyzetét és fejlesztés szükségességét 

tárgyalta 1977-ben és 1988-ban. 

1979-ben  a k ö zépfoku vizt?gri szakemberképzés tartalma, kor-

szertisége iránti igén.yek és a képzés összhangját vitatta 

meg. 

A minisztertanács jónak látta az iskolai szakképzés és vál-

lalati ka-)csolatok vizsg'lat'i.t. E:nek eredményeként jelent 

meg a 1o19/1976. /VI.24. !th. sz. határozat  a szak .ö zépisúo-

lé:k és a képzésben érdekelt vállalatok egydittmizködéséről. 

Ezutár ezt továb szabál .-ozta. a 3/1977./I+T.2G./ Oi1h egyUt-

tes rendelet a középfoka képzési célu szakkczépiskolák vonat-

koz_.asáoan. 

Az Országos Vizü{.yi hivatal _zer élyzet _ és Oktatási 1 őosztá-

lya 1977. december 7-én kelt Sz-1418 .,/1977. iratában ösztön-

zést adott a vizUgyi szolgálat teriiletén az  iskolák és válla-

latok együttm1.ik3déséh ez. hővitette és hatékonyabbá tette azt. 

Ez nagyon jelentős vállalkozás volt, uTy a.nis az akkori _ azda-

sági :6ri.i17ények között már  a vállalatok sem szivesen vállal-

tak anyagi terheket, s a termelésből  nem  akartak időt veszi-

teni a tanulókkal foglalkozás miatt. 

A termelés és a szakképzés kapcsolatában a lazulás tünetei 

mutatkoztak. 

Az emlitett leirat 1.sz. mellékletében ct évre Utemezetten a 

szemléltetési eszközök, müszerek, uj felszerelések beszerzé-

sére az Országos VizUgyi hivatal a bázisüzemek utján évente 

és iskolánként 145-44o ezer forintot biztosított. 



A 2.sz. mellékletben szélesitette a bázis i zeri egy .tt ü-

köast. Az iskolák  székhel:-e szerint illetékes 'TizUgyi  

Igazp;atóságokat koordináló bázisüzem rangjára emel.te,s a  

sok szakmai területet érintő tantervek miatt, általában még  

két bázist:zemet rendelt az iskolák mellé viz- és csatornamű  

vállalatok, vizgazdálkod si vállalatok, vizűt.;yi épitő vál-

lalatok, vizmü és fiirdő vállalatok  k Izü.l. 

Ezen előkésziletek után  a.z iskoláknak át kellett dolgozni  

korábbi eg;dittaUkidé^i szerződéseiket. i ; egvalósulá .sukat az  

Or,F.z'gos VizU yi _ Aivatal l9Jl. és l9_-2-ben ellenőrizte.  

Ennek w közoonti törődé: _.ek köszIn , .ető, ha  - 7 a vis gyi szak-

képzésben az iskolai, vállalati és .szakágazati érdekeket si- 

került ;ss

._

zee;yeztet:i. 

A VZz^az álkoUás 

 

népgazdasá ~l ággá válása belső   szak- 

ágazati  étren d_ ez "d é^t indukált. U r;y gondolta. az Országos  

ü_ yi i vatal, hogy ezt __ife j ezésre juttatja as aj óratervek- 

, _,,en 	
tantervekben is.  

Igy 1975-ban érvén, .be lépett óraterv- és tanterv a vizel >  

szakon belül területi vízgazdálkodási és település vizgazdál-

kodási ágazati képzést rendelt el./1o4/1978./M.K.l./OM. ut./  

Ez az intézkedés indokolatlanul vett át feladatokat az érvény-

ben  levő technikus minősitéstől /42. sz.L ell. /  

_élyLeható változások következtek be a dokumentumban és a  

tanitás fol -amatában.  



Az á azati szakképzés azt jelentette, hogy harmadik osztály  

befejezésével nyilatkozhattak a tanulók milyen ágazaton a-

karnak oklevelet szerezni, s eszerint tanultak negyedik Cs :z- 

" tártban területi, vagy település vizgazdálkodási ágazaton.  

szaktárgyak negyedik osztályos tantervi tartalma eszerint  

k lU_ ~bözUtt. 

Az orosz nyelv óraszáma igaz, hogy nem változott, de az or-  

szágban a nyelvtan_tással szemben erősödő i ényesség miatt a  

tanórák 'Pét csoportra bontva folytak. Ezzel a hatékonyabb ok-

tatás feltétele bővült.  
A  világnézetünk alapjai ára-sz -'.ma 2-re csökkent.  

A f ndraj z természeti f ldra j z lett a ;azdasó i f(ildraj z  

1 -,ett, s az első két oszt á lyban kellett tanitani 2-2 óré.ban.  

Óraszáma te1_ , 4,t nevekedett. A D ldrajz, terület és  az ott jel-  

lc_mzJ viz azÖálkodzsi problémák oksági viszonyait jobban se-  

';i tette : _̂ege jte_ai.  
A matematika korábbi 5; 4; 3; 3; óra eloszlása 5; 5; 4; 2-re  

változott.  

Itt a matematika óraszáma a  második és _-n .armadik osztályban  

megnőtt. Ezzel sok műszaki tárgynak jelentős előkészit&st  

biztosított.  

A kémia korábbi első osztályban érvényes 4 órája az adott 

tanévben nagyom zsufolt tanítást igónyelt. Ezért az első két 

osztályra osztották meg az anyagot 2-2 órával. 

A műszaki rajz heti 2 órája a második osztályban megszünt.  
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A munkavédelem harmadik osztályos 2 órája étkerült a máso-

dik osztályba, de csak 'eti 1 órát kapott, azzal, hogy fe-

ladata az éltalános munkavédelmi ismeretek elsajátittatása 

lett. A konkrét előírásokat a gyakorlati órákor_ kellett is-

r 	A testnevelés az utolsó két évben ujra heti 2-2 

órára csökkent. A vizéoitési szerkezetek tantár ;°y étkerült 

harmadikk osztályba.  A  vizga zdálkodá^ 4raszáma pedig negye-

dik osztályban  5 órára. csökyent. 

Uryan_ebben az osztályban megjelent e y fakultativ tárgy 2 

ónéval. 

A 11b/1981./1.1.12./': _ utasit á szerint ez azt jelentette, 

o ;y agy, óraszámot a továbbtanulók a matematika tant .rY r ta-

nulásóra, a munkába állók nádig a  viz azd .'lkod .sra fordit-

'_atták. Lz szellemesen növelte a két tant árgy óraszámát a 

tanulói érdekviszonyok figyelembe vételével. 

A  szakmai gyakorlatok óraszáma osztályonként jelentősen csök-

kent a korábbi 7; 7; :; lo-ről 5; 6; 5; 

Ennek  jellegében  lénye stes változás volt,  hagy a !érés, vizs-

g-?lat, Llüszerek, távjelzések használata erősödött. hrre u-

talt a méréstechnikai és technológiai elnevezés is. 

A módosulásokkal a heti óraszám 38, 36, 39, 39-ről 36, 36, 

36, 36-ra csökkent.  Ha  elfogadjuk azt, 'hogy a tanulók az el-

ső osztálytól a negyedikig szellemileg, fizikailag fejlődnek, 

az egységes 36 óra óratervi terhelés csak akkor arányos az 

adott évi szellemi és fizikai fejlettséggel, ha a tanitandó 

tananyag menn ;isége és minősége annak megfelelően fokozódik. 

E téren felborult az összhang. 



Legnehezebb 4s legnagyobb terhet jelentette a harmadik osz-

tál  .övid indoka ennek - a szakmai gyakorlatot nem számit-

va - a belépő négy u ,j tant _r_,y/vizépitési szerkezetek, gép-

tan, vizgazdálkodá s, földi:éréstan/. 

hiudezek mellett a szaktárgyak ar nya I. osztálybaj 36,1 

II. oszt ályban 35,1 	III. osztályban 52,7 !, INT. osztályban 

61,1 	eloszlással megfelelő képet mutat az első két osztály 

kivételével. 

Az előbb leírtak okozták az első két cozt ly változatlan 

szPIrtyt óra arányainak hirtelen növekedését, ami valóban 

arán:talan termelést jelentett a tanulásban és tanitásban. 

A  tanítás szervezeti formáira jellemző és hatékonyság növelő 

tényező volt, hogy az érvényes szakközépiskolai Rendtartás 

szerint harmadik és negyedik osztályban a matematikát és a  

vizgazdálkodást két csoportra bontva kellett tanitani. 

Egyéb kiegészítő dokumentumsokkal együtt fokozott ha gsuly 

futott a szakember nevelési feladatoknak.  

A 13o/1979. /H.K. 22./01, utasítás épp a  történelemszemlélet 

erősítése érdekében ujra kötelezővé tette az érettségi vi zs-

:St is történelemből. /43. sz.mell./ 
Az Oktatásügyi Iinisztérium 2oo59/1979. V.sz. irata alapján 

a  vizügyi szakközépiskolák között az országban először a  

bajai iskola szervezett összevont érettségi-felvételi vizs-

gát.  

A Vizgazdálkodási Főiskolán továbbtanulni szándékozók számá-

ra jelentett egyben érettségi és felvételi vizsgát. 



Ez  a vizsgaforma - több felcőoktatá.si intézményre kiter-

jesztve - jótékonyan növelte a szakközépiskolai tanulók be-

jutási lehetőségét a szakir ányu felsőoktatási intézményekbe.  

Ennek eredményei szZmszeri_nt is kimutathatók az ezen dolgozat  

által átfogott időszakot követően.  

Az Orsz:'gos 	és Oktatási nőosztálya  

uj szakfelügyeletet szervezett, most már a szakmai és pedaf ó-

via.i • w zerlvontok fig Telembe vételével.  

loG4/1979.sz. leiratb a n pedagógiai végzettsé 'gel rendelkező  

gyakorló oktató szalrelabereket bizott :neg a szalr° ;'ak szak-

felü ;; elet r'vel .  

Ugyanebben az 'vben korábbi utasittmtt :lód .o s itva a 17/1979.  

/7.`;. 1980.1./011H elnöki utasitá.ssal ujabb technikusi szako-

kat létesitettek.  

Az i ^ko1 k az  alábbi sza .koli rzerveztek technikusf_inősitő  vi zs- 

Laja: vizénitós, területi vizgazdálkod :$s, teleni;lós viz4:az-  

dá .lkodás, területi vi zipepész.  

Győr: vizépitós, területi vizgazdálkodo.s, telepi;1ós vizgaz-  

d•á.lkodá,s, viz- ős szennyviztechnológia, település viz-  

gazdáikodási gépész  

i;yiregyháza: vizépités, területi vizJazdálkodás, települ ós  

vizazdálkodás  

Dunaharaszti: vizónités, vizügyi szerkesztő, viz'ü <;yi kutató  

c~ zolnok: vizkutfuró, 	szerkesztő  
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A bevezetett uj szakok fol;iamatos i nditá a kétséget - vetett  

fel. 

Azonnal meggondolás tárgyávé, vált időszakos szervezésük, 

esetleg megszüntetésük is. 

Egyébként a bet I1th.ető munkaköröket közzé tette az Orszá-

gos Vi zügyi hivatal az utasitás mellékletében. /^!! . sz.mell. / 
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7. 	összegezés  

/Tapasztalatok  és fejlődési lehetőségek a vizügyi szak-

képzés folyamatában/ 

vizügyi szakképzés szép lvü fejlődése megrázkódtatás-

tól centes volt. Ebben az iskola fajtában nem történt  

Sok ti us változás.  

A vizraesterképzés lAzonyos hagyományai napjainkig élők 

maradtak. A belső tartalmi gazdagodás a vizgazdálkodás 

ut7azati feladatainak változásával együtt harmonikusan 

kivetkezett be. i viz; :z yi szakképzés konzerváló és fej-

lesztő fel'.datai dialektikus egységben valósultak meg. 

A vizü g  yi szakképzésnek 1979-cel csak egy dáturmal, 6n-

kén& esen meghatározott szakasza zárult le, Az ad meg-

kül%3nböztetést ennek az évnék, ho,y a vízügyi szakkén-

zés száz évét határolja el. 

A következő években, a tJbbl c za'__ ; : éni skolá ural együtt, 

a népgazdas ági igények szerint kell szolgáltatásait tel-

jesitenie. 

A képzés perspektiváját az Országos Vizügyi Livatal 

Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Főosztályának 1984. 

április o-én kiadott SzT 518/1984. sz. köriratából lehet 

kiolvasni, melynek cinre: "Az L3ZT1P XII. kongresszusa ha-

tározatainak végrehajtása a vizgazdélkodásban." 

Ennek a "Vizgazdálkodás létszám és béralakulása"  adatait 

tartalmazó mellékletében1990-ig az alábbi létszámigénye-

ket foglamazták meg: 
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198o 1985 1990 

Létszám/ezer  fől: 77.685 80.330 95.1oo 

Ebből fizikai: 6o.774 61.800 59.600 

nem  fizikai: 16.911 18.53o 25.5oo 

Ebből megállapitható, hogy 1985 és 1990 közötti időben 

22oo fős fizikai állományu csökkenési és a 6970 fős nem 

fizikai 6,11ományu növekedési igény lesz a vizü gyi szakkép-

zés minőségének egyik meghatározója. 

A szakértők becs1Ése szerint a teljesen automatizált munka-

helyek aránya l:agyarországon az ezredfordulóra lo-15 9 lesz. 

/72. 971.old./ 

A gépesités, automatizci gyí, 	 k?5vetr_eztében a 

tanulók i:reativit si,t ez ir ?.nyban kell fejleszteni, szelle-

mi i k nacitásu:at ésszerűbben kell kihasználni. 

Tel kell késziteni a tanulókat, 	a technológia és tech- 

nika válto:,ásának megfelelően rugalmasan bőviten_i tudják 

ismereteiket.  

A szakmai tárgyakban rejlő nevelési lehetőségeket  jobban 

kell realizálni/73. 298. old./  

ha ugyanis nagyobb mulasztást követünk el a nevelés elha-

nyagolásával, mint egy-egy szakismeret'elhagyásával. 

Felnőtt egy olyan szülői generáció, akiknek nevelésében már 

jelentkeztek nevelési hiányok. Rz a gyermekekben olyan 

tov_'.bbi hiánTokat indukált, melyek zavaróan hatnak a szak-

ismeretek elsajátitásában, run.kában. 
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A  termelési kultura metanitása szinte az egész személyi-

séget formálja. Lár az iskolában megköveteli a munkafegyel-

met,  felelősségérzetet, anyag és időtakarékosságot, szerve-

zettséget, gazdaságosságot, 'ínkontrolli, balesetmentes mun-

kakörülmények megteremtését.  

Az iskola feladatai megnőnek a korszerű általános alapmü-

velteég adásában./74.984..)1d./  

Az a kijelentés azonban, hogy a szakközépiskolákat közelit-

jük a gir'náziumokhoz pontatlan fogalmazás, hiszen itt össze-

heverj i:k a százalékos, arányokat mutató szá mokat az abszolut  

nagyságokat kifejező számokkal. Igaz a ° , an, hogy az általános  

müve1ts°g Hordozó tantárgyak óraszám ar`n; :: a nő a S 'tárgya  Z2.r c:.- . ~ .Y  uk-  

kal szemben/négy éves távon 60 	- 4o 	, 5t4ves távon 5o  

5o q. Ez azonban a szab répző intézén ek rendszerén belül  

érvén; :- es.  

A gimnáziumokban viszont ugyanazon tantárgyak óraszáma, tan-

anyag mennyisége is  minősége minden esetben nagyobb volume-

nű, ne .  beszélve a művészeti tantrgyak jelenlétéről.  

A természettudományos s müszáki ta ._Ztár_gya): oktat ósa révén  

az alkalmazott tudományokat kell tanítani.  

Előtérbe kell helyezni a pedagógiai ökonomizmust. Az adott  

heti óraszámon belül a leggazdaságosabb tantárgyi arányokat  

kell meghatározni. Célszerü megvizsgálni a képzésre fordi-

tott anyagi és pedagógiai erők és a termelésben történő  bej 

válás viszonyát. Ezért célszerü az átfedő ismereteket hordo-

zó különféle tantárgyak integrációjának lehetőségét megvizs-

gálni. /pl. vizépitési anyagok és vizépitési ismeretek tan-

tárgyak/. 
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A jelenlegi tervezetekben a "méréstechnika és technológia" 

elnevezésű tantárgy reprezentálja bizonyos tantárgyak in-

tegrálását./pl. vizépitési ismeretek, géptan, geodézia, viz-

gazdálkodás, iizemgazd.as ágtan/.  

z azonban első lépésre tul sokat markol. Olyan -- korábban  

önálló - tantárgyakat ötvöz, melyeket kiilönbözóségLiknél fog-

va egy pedagógus nem  tud tanitani.  

Cálszerii lenne ezen, mesterségesen megalkotott, tantárgy 

Méréstechnikai és technológiai ismereteit odacsatolni azok-

hoz a tantárgyakhoz, melyek egyébként az óratervben létez-

nek. Igy az adott tantár -a'_k elmélete és gyakorlata, azok  

méréstechnikai, technológiai ismeretei szervesebb egységet 

alkotnának. 

Célszerit lenne annak feltrása, hogy a szakközépiskola négy 

sve alatt milyen szakmai jogositványt szerezhetnek a tanu-

lók tanfok-ami for ~ ában tanórán kivi5li foglalkozások kere-  

nbe 7. /'Jl. gv?pke zelJi, ^ivat(sos gép; ármiivezetCi logo-  

^i tvány stb./  

Az :'ltalános iskolai tanulók 98, 	valamilyen középisko- 

lában továbbtanul. Tehát ez szinte általános.  

A középiskolákban tanulók nagyobb része pedig szakközépis-

kolában végzi r_unkáját.  

Arra kell törekedni, hogy a tanulók, akik belépve a szakkö-

zépiskolába még csak a pályairányt látják, erről a legala-

csonyabb szintről képességeik szerinti szintre jussanak el  

/75. 99o. old./, még akkor is,  ha k3zben kiválnak az iskolai  

oktatásból/lemorzsolódnak/.  
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Ezek számára az addig végzett iskolai tanulnányra alapozot-

tan valamilyen vizsga letételével segiteni kellene a munká-

ba álláGt, a szakmaszerzést, illetve a tanulmányok későbbi 

folytatását.  

Ehhez az eddig tervezett uj középiskolai szerkezeti tago-

lódás is  lehetőliget teremthet. 

A szaktárgyak mindegykével segíteni kell a pályaorientációt.  

.lég az iskolában fokozni kell a pályaismeretet. "Szakmai 

szint" meghatározását tartalmazó dokumentumot  be  kell vinni  

a nevel:`-s fol'amatába.  

Célszer.: a szakközépisknlai képzés és technikus rli a ő:sités  

össze'.^annol'sa. /vl. nem c élszeri_z jelenle:?, ho 	a vizügyi  

szakközépiskola negyedik osztályéban az ágazati bontás  átvet-

te a technikus képzés szakmailag specializáló feladatát./ 

ha a technikus minősités nem képzés, hanem továbbképzés. 

Jelenleg nem ad a szakközépiskolai érettséginél magasabb  

foku végzettséget, mellette igazol egy specializált ismere-

tet. A terv szerint a jövőben sem ad végzettséget, de beé-

pül  a szaközépiskolai képzés folyamatéba, iskolai rendszerü-

vé válik, és hosszabb ideig megmarad a felnőttek szárára 

szervezett technikus minősités is. 

Tehát e téren mec,  kell teremteni a '.étizés és továbbképzés  

Pedagógiai összhangját.  

Ugyanakkor döntést igényel, hogy a négy tanév után, az érett-

ségi birtokában milyen követelmére tel ' e itése esetén fol ~rtat-

hat valaki technikusi tanulmányokat az ötödik évben. 
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Szükséges ez azért is, mert a tervezetben érettségiig a 

szaktárgyakból nincs vizsgakötölezettség, s ez s. tanulásra 

vonatkozóan gyengülő motivciót jelent. 

Célszerü lenne pl. az érettségi vizsga és az addig tanult 

szakmai tantárgya_ eredményeiből számított vontértéket_meg-

határozni feltételnek, vagy az érettségi eredményét, mint 

"hozott" pontot tekinteni `s a szaktár gyak lényeges isme-

reteiből felvételi vizsgát tartani. 

Tovább kell bőviteni tartalmilag a szakközépiskolai képzés 

üzemi bázisát, hisz e » edvl a.z iskola nem képes a szakmai 

szint elérésére. 

A  tantárgyi rendszerek, arányok tananyag változásai miatt 

érdemben kell foglalkozni a nyári összef igaő szakmai gyakor- 

latok aód_osí tásával. fizok szereoe, fontossága növekedni fog, 

s vállalati háttér nélkül azok sem szervezhetők ered:ényesen. 

Vizsgálatot igényel az uj szakközépiskolai szerkezetben a Q 

év ut í.n, illetve  5 év után felsőfokon továbbtanulni szándé-

kozók lehetőségeinek  szabál , ozé sa. kd .dig u2yanis egységesen 

négy középiskolai év után kerültek a felsőoktatásba a tanu-

lók. Ezután négy és öt éves középiskolai mult után jelent- 

kezők is lehetnek. 

tananyag átrendezése miatt tudatosan vigyázni kell arra, 

'l .og y a felsőoktatási intézményekben ne csökkenjenek a tovább-

tanulás esélyei, sőt növekedjenek. 

Ennek figyelembe vételével kellene módosítani a fakultativ 

tárgyak választusát. 21. a tovább nem tanulóknak ne legyen 

Kötelező a fakultativ tárgyak választása. 
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Ők egy alapóratervi éraszámmal fejezzék be szakközépiskolai 

tanulmányaikat, vagy ezen óraszámot valamilyen tanfolyami 

vizsga  letételéhez haszné.lha.ssék fel./Ez kb. egy 5o órás 

tanfol, annak felelhetne meg. / 

A  továbbtanulók számára viszont iindkét felvételi tárgy fa-

kultativ választásának lehetőségét célszerit lenne biztositani. 

v--villalatok munk_aerőgaz !álkoc?á'cal foglalkozó szakembereit  

is sziiksó ,es tájékoztatni a szakképzés változásairól. Nemcsak 

a szakembert képzőknek, hanem a szakembert "fogad6knak" 

is ismerni kell azt. 

A munkaerőTazdálkodásban  a partikuláris szemlélet helyett a 

eneré .lis szemlélct ródot kell kialakitani, összhangban az 

erős ödő által^.nos és alakozó szak-érezéssel. 

A szakkékzést 45 foglalkoztatást jobban össze kell hal.olni.  

Időben és egységben szemlélve .nii él előbb fontos meghatároz-

_.i a szakközépiskolai érettségivel betölthető munkaköröket, 

és a technikus us . unkak'-I-re eI .ői yt I övete_ a n'eket 

`a hierarc_: ia-zavar 	A kUlönböző statisztikai adatok sze- 

rint amérnöki mumkakörök j ele ,  ütős rés zében/kb . 4 o , V rLö-

ki diploma nélkül, a szakmunkás munkakörök egy részében/kb. 

3o szakmunkás végzettség nélkül dolgoznak. 

(szakközépiskolai végzettséggel foglalnak el munkaköröket 

technikusok elől, és sokan vannak, akik valamilyen diplomával, 

vagy oklevéllel alacsonyabb végzettséget igénylő eunkakörökben 

dolgoznak. 

A vizgazdálkodás egész nemzetgazdaságot átfogó rendszere 

miatt, a vizmesterképzéstől napjainkig, szakembereitől szak-

mai, hazafias  és gazdasági elkötelezettséget követelt meg.  
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Ez mws szak;'gazatban ner_i jelentkezik ilyen olaszti :usan. 

Igf,zolja ezt a fejezet elején emlitett Sz-518/19 q . .sz. kör-

irat 2. oldalán megfogalmazott adatsor. 

"A... védett nemzeti vagyon értéke mintegy Goo-7oo milli-

árd Ft, itt él a lakosság eyharmada, itt van az ország 

szánt6 teriiletének kétötöde." 

Ezzel kapcsolFtos tennivalók végzéséhez sziikséges emberi 

jellemzők formAlása a tovébbfejlódésben is megmarad az is-

kola feladatrendszerében. 



- 121 - 

3.ellékletek jegyzéke 

1. 1883. évi 	tc. á izépiskolákról 4s azok tanára- 

inak képesitéséről 

2. Az ármentesités fejlőrése 197o. 

3. A folyó és tószabályozás fejlődése 13oo-1985. 

4. hévizkutak feltárásának fejlődése 137o-197o. 

5. Beiratási kenyv 

6. hétmester iskola szervezeti szabályai 1879. 

7. Vizmesteriskola Kassán 1384. vs  19o8. 

8. Jegyzőken-rv 189o. 

9. Vizmesteri iskola szervezete 189o. 

lo. A Ftldmivelósügyi Minisztérium kórirata 1895. 

11. Házirend a magyar királyi vizmesteriskola részére 

19o9. 

12. Órarend 19o9. 

13. Vizmesteri szakvizsgálati bizonyitvány 1905. 

14. Az árvizvédelmi fővédvonalakba beépitett f:Sld_mennyi-

ség 192o-1985. 

15. A vizvezetékkel ellátott lakosság számának alakulá-

sa 193o-1985. 

16. A települések csatornázásának fejlődése 193o-1985. 

17. .a:yarország vizigény-nevekedése 192o-199o. 

18. Bizonyitvány 1942. 

Vizé ,Ditéstani rajz 1942. i n
. 



- 122 -  

2o. A tó'azdasógok fejlődése 1890-199o.  

21. A jelentősebb ipareso -oorto? 197o. évi vizforgalma  

22. A belvizlevezető rendszerek fejlődése 190o-1985. 

23. Az öntözés fejlődése 1dagyarorsz6gon 182o-1988.  

24. A népgazdas_tg 	szerkezete 1970.  

25. A vizgazdó.lkodés szakágazati feladatai  

25. A vizügyi szakközépiskolai képzés kialakule.sa  

27. A vizüyi szakközépiskolák és tanulófelvételi te-

r;J1 e t ek  

28. Oraterv 1962.  

29. Óraterv 19 .53.  

3o. ' Óraterv 1964.  

31. Oraterv 1965. 

32. Szakközépiskolai érettségi oklevél 1966.  

33. Vizmester oklevél  

34. A vizű yi szak1:ö zépiskolé.k óraterve 1968.  

35. A szakmai tazt '.ryak módositott óraterve 1973.  

36. Technikusi oklevél 1974.  

37. A vizügyi technikusok által bet:at2lető munkakörök  

1973.  

38. A vizUgyi szakközépiskolai középfoku képesitéssel 

betölthető munkakörök 1973.  

39. Szakközépiskolai érettségi bizonyitvémy 1973.  

40. Szakközépiskolai érettségi bizonyitvé.ny 1974.  

41. Szakmai követelmények 1975.  

42. 61-loo vizépitési és vizgazdéikodási szakközépisko-

la ó .aterve 1978, 

. 	• 	~ 



— 123 - 

43. '':Izakhözépiskolai 6retts4gi— képesitő bizonjitvány 

1979. 

44. A 	technikusok által betölthető munkakörök 

kiegészitése 1979. 

45. A  szakmai tantár,,yak óraszá.mának szG.zalékos elosz-

lása a különböző ávfol;;-amokon. 



-  124 -  

9. 	Irodalomjegyzék 

1. Felkai László: 	középiskolai alaptörvényünk  

1833. évi =.tc. Pedagógiai Szem-  

le 1983/9.  

2. Táncsics Kihá.ly: 	Kézrnii .vesek iskoló  ja /I~~~~~lunkások ujsá- 

ga 1848/iTálogatott  írásai Táncsics  

K.  Összeállitotta:Geréb László  

3. Kornis 

	

	iiag;;Tarorszag hözoktatá.sügye a világ-  

há.boru óta 1-_TlI". 37). 1927.   

József: 	7á1o£,,atott ped agógiai 1- it'.vei r'ankcnyv-  

kiadó 3p. 1957. C ssze!ólli totta:  

kai Iászló  

5. 8zakmán:T László: 	szerkesztósóáen: 80 éves a közó -o-  

foku ioaroktatás 1879/80. - 1959/6o.  

Tankönyv K. 3-). 1 9 ó2.  

6. dr. Diószegi nvörhy:A kö..épipa .rtanoda ós a Technológiai  

Inarmuzeum a.la oitáca, 4s  együttr:ü-  

ködésUh. Pedagógiai `)zersle 198o/7-8.  

7. dr.  Bakó  Mátyis 
 • 	Egyetemes és  magyar  iloveléstörténet  

	

dr. Vaskó László 	
I-II. Tankönyv K. Bp. 1975.  

8. dr. Vendégh Sándor: A középfoku szakoktatás évszázados 

utja Ped.zemle 1979/11.  

9. Az állami oktatás. helyzete és fejlesztésének feladatai 

Az SZi P KB. 1972. junius 14-15-i  

határozata Kossuth K'. 3o. 1972. 



— 125 — 

lo. dr. Ledgyes Béla: 	Iskolarendszerű szakoktatás az 

európai szocialista orsz ágokban. 

iemzetközi Oktatásvgy/23.OPKM 

1981. 

11. dr. Salain Pal: 	A vizUgyi felső - és középfoka 

oktatás 2oo év távlatában/II./ 

magyar Vizgazdálkodás 1982/4. 

Lapkiadó Bp. 

12. dr. Vendégre SL'ndor: A pedagógiai kutat ások jelentő-

sége a szakképzésben. P ed.8zemle 

1981/4. 

13. dr.  Nagy  Zászló szerkesztésében: A vizgazd'lkod/,s fej-

lődése TIT 1971. 

14. Ihrig Dénes szerkesztésében: A  magyar vizszabályozás 

t:Irténete . OVII kiadvány Bp.1973. 

15. Tru=er zrpád, Lászlóffv `Toldemár szerkesztősében: 

A  kultu érnöki intézmény hat 

évtizede 1879-1939. B1). 194o. 

16. ,,,agyar Országos Levéltár /OL/K 184. 1890-16-188897; 

9212/1897. 

17. Borovszky Samu: 	i,iagyarország vármegyéi és váro- 

sai Abauj-Torna megye. 

18. OL K. 184. 189 0-16-18897; 14197/1897. 

19. Országos Vizügyi Levéltár /OVL/ Beiratási könyv 1879. 

2o. OL K. 184.1890-16-18897. 28246/1979. 

21. OVL Kassai Vizmesteriskola 1579. Iratmásolatok 



- 126  

22. OL K 184. 189o-16-18897. 32637/1879.  
23. 01, K 184. 189o-16-18897. A Rétmesteriskolára vonatko-  

zó  szabályok 1386.  

24. OL K 168. 1884-1-13541 A  kulturmérnöki int4zmény...  

25. 01 K 184. 139o-16-13897.  3o942/1889.  

26. OVL Beiratási  k önyv  1879-19o9. 4s 19o9-1942.  

27. 071 Jegyzőkönyv 189o. Iratmásolatok  

28. OL K 184. 1891-16-1553 24585/189o.  

29. OVL Irptmásolatok 189o. 

30. OVL Beiratkozsi könyv 1891. 

OL K  134. 1891-16-71o09.  

31. OVL Iratm~  sole.to'. 13^4.  

32. OVL Iratm'solatok 13 19.  

33. OZ K 184. 19o4-2o-37146 3733/182a.  

>4. 	OL I. 184. 1910-2o-8213.  

35. 	01 K 184.19o8 -2o-36953.  

35. 	v'L  hasai Tizm.esteriskola. iratai 19o9.  

37. OVI  Jegyzőkönyv 19o9. december 1.  

38. C?VL Jegyző'_,ön,-v 1 9l o . L16 rcius 25.  

39. OVI :zakvizsgálati bizonyitv áilyok 1897-1911.  

40. .OVI Jegyzőkönyv 1911. november 22.  

41. Vizügyi müsza,ki szolgqlatra vonatkozó szab6,1yzatok  

éÚ  rendeletek. Bp. 1913.  

42. OVL Jegyzőkönyv 1913. október 15.  

43. OVI Jegyzőkönyv 1914.  március 25, 26.  

44. Az Országos Vizügyi Levéltár iratainak alapleltára 

VIZDOK Bp. 1978. %?sszezllitotta: dr. Dóka Klára 



- 127 - 

45. dr. Dóka Klára: 	A vízügyi szakigazgatás fejlődése 

II Vízügyi Közlerén :er 1083/1. 

Lapkiadó Bp. 

46. OVL Országos Vizénitési Igazgatóság iratai 136/1921. 

47. OVL Jegyzőkönyv  1021. február  1. 

48. OVL Jegyzőkönyv  1921. szetitember 15. 

49. 071 Kassai Vizmesteriskola iratai 123/1921. 

5o. 	OVL Jegyzőkönyv 1926. szentember 2; 1927. október 21; 

1928. február 21. 

51. OVL .Beiratkozási könyv 19o9-195o. 

52. OVL Jegyzőkönyv 1938. október 15-194o. március 50. 

53. OVI Jegyzőkönyv 194o. november 30. 

54. OVI Jegyzőkönyv 1942. március 28. 

55. OVI Beiratkozási könyv 1942. 

56. OVI Jegyzőkönyv 1943. április 22. 

57. OVI Jegyzőkönyv 1L44. január 26. 

58. a :>assai magyar királyi Vizmesteriskola szervezeti 

szabályzata  Kassa  19 ,13. 

59. dr. Dóka Klára: 	A  vizügyi szakigazgatás fejlődése 

Vízügyi Közlemények 19233/2. Lap-

kiadó 

6o. 	dr. riuts Rudolf: 	A  vizgazdálkodási keretterv kia- 

lakulása és fejlesztése Ragyaror- 

szágon Vizügyi Közlemények 1979/4. 

Lapkiadó.  

61. 	OVI Kassai Vizmesteriskola iratai 1947. 



- 128 -  

62. OVI Vizmesterképző >zakiskolák iratai 355/19/51. 

N.T.sz. határozat 

63. Végbizonyitványok törzskönyve 195o. OVL  

64. OVI, Vizmesterképző Szakiskolák iratai 36/1951.  

65. Végbizonyitvánvok trzskönyve 1952. OVL.  

66. 0'TT, Vizmesterképző szakiskolák iratai 74/1951;  

85/1951.  

67. OVL Igazgatói jelentések 1951. április 1952 március 

68. OVL SZTK nyilvántartó 1951-1954. 

69. dr. Gergely István: A szocialista vizgazd`lkodás 

utján Vizügyi Közlemények 1976/1. Lapkiadó.  

70. OVL Országos Vizügyi Fői;_az:gatásA;; iratai 1914/15.  

/1956.  

71. Lovretity Zsigmond: A  középfoku vizU yi szakképzés  

:a yarors zá g 	zJ .  K  . 	7  ,  979/4. L pkiadó .  ~~: on . Vi ~ 	l ó zlei en. .~ 	 a  

72. `zendrei József: A szakközépiskolai szakmunkáskép- 

zés elvei és szervezési kérdései,  

főbb ératervi arán:ai Pec?. 'ze -le  

1973/11.  

,77 	dr. -Tendég' L Sándor: A pedagógiai kutatások jelentő- 

sége a szakképzésben. Ped. Szemle  

1981/4.  

74. dr. Földi Jenő: 	zakképzés-szakmiiveltség Ped.Szem- 

le 1975/11.  

75. Ritoák Pálné: 	A szakmai nevelés továbbfejlesz- 

tése és az iskolarendszer átala-

kitása Ped. ' zei:le 1979/11.  

76. dr. horváth 	Középfoku szakképzésünk 4s a  

szakembernevelés Társadalmi Szemle  

1978/11.  
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77.  dr. Vendégh Sndor: A  didaktika alapjai Tankönyv K.  

Bp. 1979. A szakmai képzés to-

vóbbfejlesztésének utjai 4s 

feltételei. 

78.  `Tig Albert:  ;  .^1,g yarors z 4g iparoktat sónak  

története az utolsó sz,' z évben.  

Különösen 1867 óta Bp. 1932.  
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Az ármentesítés fejlődését a 24. táblázat tünteti fel. 

24. 	táblázat 

Ev 
Mentesített terület 

1000 ha 

Árvédelmi vonalak 
hossza 

km 

1850 800 1 300 
1860 1 540 2 490 
1870 1 490 3 340 
1880 2 140 4 360 
1890 3 020 5 360 
1900 3 520 6 340 
1910 — 6 990 
1920 2 170 3 360 
1930 2 170 3 580 
1940 2 220 37 50 
1950 2 350 3 830 
1960 2 360 3 960 
1970 2 400 4 200 

(Az 1920. év előtti adatok a trianoni bé:ekötés 
előtti Magyarország adatait tartalmazzák.) 

Az árvízvédelem hazai kiépítése világviszonylatban is jelentős munka 
volt. Ennek jellemzésére mutatjuk be néhány európai ország és hazánk 
adatait. 

25. táblázat 

Megnevezés 
I Árvízvédelmi vonalak I Mentesitett terület 

hossza 	 millió ha 
km 

Franciaország 430 0,1 
Hollandia 3 300 1, 
Lengyelország 3 000 0,9 
Magyarország 4 200 2,4 
NDK 3 000 0,5 
NSZK 2 760 — 
Olaszország 1 000 0,7 

Z.  5Z. melL. 
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VIZt1(Sll LEVGLTAR 

.t hassal 111. 	Yil ll lt:Stel'i iálolil szervezete. 
1.§. 

Az iskola czime és székhelye. 
M. kir. vizmesteri iskolá; székhelye Kassa. 

2. §. 
Az iskola czélja.  

tar, Az iskola czélja a m. kir. kulturmérnöki és folyammérnöki hiva-
talok, valamint  a vizitársulatók, nemkülönben a földbirtokosok részére 
talajjavitási, vizépitészeti, árvédekezési és folyamrendőri czélokra alkal-
mas műszaki segédszemélyzetet nevelni. 

E végből a tanulókat elméleti és gyakorlati oktatás által annyira 
kiképezi, hogy 

1. kisebb vizépitészeti munkálatokat  önállóan és tervszerűen 
végrehajtani és fentartani; 

2. a nagyobb szabású munkálatok végrehajtását mérnöki fel- 
• ügyelet alatt vezetni; 

3. a reájuk bizandó árvédekezési, folyamrendőri és egyátaláu a 
hivatásukkal járó teendőket elvégezni — képesek legyenek. 	. 

3.§. 
Felügyelet, igazgatás, tanerök. 

Az iskola a földmívelésügyi minister főfelügyelete és az országos 
kulturmérnöki hivatal közvetlen felügyelete alatt áll. 

Az iskola közvetlen igazgatásával a IV. .kerületi m. kir. kultur-
mérnöki hivatal vezetője van megbizva, ki igazgatói minőségben 
elnőköl a tanári gyüléseken, ellenörzi'az előadások pontos és szakszerű 
megtartását, intézi a tanulók fegyelmi ügyeit és munkabeosztását. 

Az oktatásban segitségére vannak a kerületi hivatalba beosztott 
kulturmérnökök és a minister által e czélja kirendelt állami mér-
nökök, továbbá azon gazdasági tanintézeti tanárok, kiket az igazgató 
felterjesztésére a minister a szükséghez képest megbi2. 

• 
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HÁZI REND 
A M. KIR. VIZMESTERISKOLA RÉSZÉRE. 

31■1•=1=1*--- - 

A m. kir. vizmesteriskola tanulói tartoznak imagukat a!Avetni ezen rendszabályoknak, valamint az 
igazgató vagy megbizottja es tanárok rendelkezésenek. 

A helyisegek takaritásán kivül minden egyib teendő, mely az iskola vagy lakószobák tisztaságárak 
es a rend I entalásara szükséges, a tanulók által vetzend6. 

A loglallunas napi  torrendje a iikelliezi): 
Reggel 7 " -kor felkelés, öltözés, szoba- és tigy- 	1-kor ebed. 

rendezés. 	 12-2-ig pikenis, előkészűlés, esetleg szabad ki- 
S-kor reggell es előkészülés a tantermekben, 	 menet.  

esetleg szabad kimenet. 	 2 -S- ig előadis. 5 -7-ig es S- 1S- ig loglalko- 
8 -72-Ig előadás. 	 rag a tantermekben, veto szabad kimenet este 

óráig es ruhatisztitás. 7 órakor vacsora. 

A tantermek reggel 7-12-ig, délután 	ig  állanak  a tanulók rendelkezésére. 

A lantemMen ponionan megorlenni 	rolt a kellr, logyr11,1 fs worgahnat tanunden. rnInden ranulannA Antelmege A. Mada..41 

elmaradanra ondoholt en Morten here., alapran 	a/ rea•gato vagy 1.4.11•Ieben at dlet, eldado tan, adhat engedel, 

okolai 	omen helymegroben a rend 	loaleorag Alen, lelugyelet ed ‚Molar gondnok kvielmege 

A omen.. nonenddlorS 611.1 elfoglalt helynegekhen tartanti rend a. 19/tanag hornet,. lelargyelete 2 oho.. .14,11 , 16 Nan 1./.1 FrAnen 

..solgailota 	idaolar nennor arm. reggel 9 oorktal miernap rem, 9 .441 .9 	rnmonak a lehaltrinnar a/ voloola reargatoranal 	ann. 
ihrolle.ben a Ana., legulHebh noonokenel to...kern. Ale rldlordo14.1 	ter, 

A II erneletr o. . ,,, hrlymegekhen a 	 nap.. a/ I ernelmen Iron v 	 hehrowynO telen 	lantern. na,. wog. a ordeal,. 

alloalmooloodnr n• nn.erodur tor, heIymageltben a enendeen a hoist 	reno,dg megtanonoret ieggelordeg 	 Ie, loArn,Poloel rro felekhrelt 

1-21-119■•••11 . 1ararm nalsm • ....Ps, Mew es  uelldstelese61 rea1e genii 	 e,e,nronholonhen ...ones a Armarada.• rose.. weroarer 

larlam 	enpedel, ',I1,,1 Ameradlitar 	 nrolgrilel itadgagnál be.lengns A lantern, nano. leladara a/ etherronel ,,,,, onAhror .eanoontanano 

, 	 IrOtelense, a/ .er -,  »ono n9nolgalanr. ornarloorri hAmelv p.,.9 metnisngerini 	 ann., Ala., .rolla eneten art n tralgondnoloral, Melenten 

etirrennel or h.- 	niprulenForl 2 nap.. altar loglalando el 
A non , .1 , 1.14. 	 heatlandro o.ntr, hirrIrnek 	panto/or a naproolr 	 rend,enni 	 lel.elltonnl , t1.0• emelthen 

a• , gr gar , 	•Sternelv,dn 	 lonronahh ogyelt tertesothengo a novendehrA altar hone..., no rgargato el. romans, ....han 

A - ,, ,A,Ateltel■ Morrie-At a naponvIr utanoanarhor ellennnon441. ‚Film1 alkalmado.d. 	t ellenken. A rendalha•hdt en to crprna,  ore 
Non her MPS ',yell., 911.1gel Iroweinek el 

A lanlemekhen a .0.999 rIalr enie ono wan .an rnesengedve 

rtaloSnak as Op".".  Intrii4a zalannni • 119ya 	ein.b 
A ...Md,, oleos ldhArliool helepnr a rohakal lovlitano nog, a ovort eh... en me AI on, dohan,/no a 

erenknrol 	ISPInelnel a, ofrgy.• Ieloodn, 	A monde...a a our., moh•A • Igno Inhhehek elhelne,,, e. ruhiernstrl•nr. a 14,4. 
ordeal ogyanot 	Ir,alookon helyerendAS el • lehgtruhaln • 1,111.1 eadonen■ • 	 nrehrenyeldo reenddit el A „luo a laStorvhaShan v 

rendelloeossno all .•eltrenveYben el/arva tamandrilt kmehb ...Avid% • sariorenye ,  nrm.,  helve/hr.% rl • ^H,,. 	r's l',nrsdnk 	s' 
44,19 Solon elon9 pod.., mole,' en a tanulr* mods' del ,,','  z rl,ig 	.anarnap PI 141, v ./olga relenlelehen anAPa Trt., ,  99.4 
• Ihelyethel,k oagy loo.e.elhetrh rohanerndolo, 

Ivor III 99,1 'petal 11 ...or 	ollarnnrIngota.hanInala. too 

1".. a 0..1 /egg, If Ora, mindenlor 	lartrohoodtek 	 o , 	 al par,. 	 Ann n ■ oven ,,,,, .1419., 

SapronaS learlanan4 

Fegyelmi vétségi 
Ahr 	 1.9 had, 	ne. taro. as ...Oa oss•ortorna 'spy 	,,, , ra 	kpad..11 	 I .■ 

• Stnbell maggot/alit 

.' A .I.b.d lornen, elvonana 14 ..pig  iazgalelleg 

Az isholabol wale 	 . 

Kassa, 1909. évi  december  hó  l-én.  

11.sz. 
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71. abra. A vízvezetékkel ellátott lakosság számának alakulása  

A vízgazdálkodás fejlődése 321  
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76. ábra. A települések csatornázásának fejlődése 

16.sz.  malt. 



131. ábra. Magyarország vízigény-növekedése 

587 

:64;0'4 

17. sz. melt. 



578  szám.  

873  akv. I.  sz.  

M. KIR. VIZMESTER-ISKOLA, KASSA.  

Bizonyitvány.  
	Bartha Ldsz/d  aki született  
	]ászkiséi'  	községben .. JAW SZQ7nO144  vármegyében  

X9/2  évi  JO/2Uo/'   hó 28  n, a kassai m. kir. vizmester-iskola 

összevont tanfolyamát 1940 évi december hó 1-tőt 1942 évi március hó 31-ig 

elvégezte.  

A  tanfolyam tartama alatt tanusitott magaviselet, szorgalom és előmenetel 

alapján őt a vizmesteri szolgálatra 

      

	

eina,S77 k  	 	

      

      

      

      

      

        

nyilvánuljuk. 

Kelt Kassán, 1942   évi  maiirI !s 	hó 28   n.  

igazgató.  

,e /44ritjai  

fiz adható osztályzatok :  
,jelesen alkalmas"  
„alkalmas"  

18.sz. wielL.  

HunOria`  K~ sea 
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/950 e, ej•  

95. ábra. Az öntözés fejlődése Magyarországon 

Az öntörési módok megasz/ása or összes  
öntözés száza/ékóbora  

459  

100  

700  - 

600  

300  
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Z3.st. melt.  



LAKAS£LLATAS  
EGVEB SZO[G. 

EGESISEGUGVI  
SZOCIÁLIS és  
KULTÚRA.! lS  

ELLÁTÁS  

NÉPGAZDASÁGI AG 	 ÁGAZAT  

/PAR  

EPITŐ/F4R  

Bányászat  
Villomosenergioipar  
Kohászat  
Gépipar  

	I Epitőanyogipor  
Vegyipar  
könnyűipar  
Élelmiszeripar  

Építőipar  

MEZOGAZOASAG 
ERDOGAZDASAG  

V/IGAZDAL IKODAS  

~ 
 

l`fezőgazdasáq  
£rdóqazdosóg  

Vízgazdálkodás I  

NEPGAIDASÁG  

SZÁLL ITAS ~s 
H%RKÖZLES  

1  KERESI(EDELEM  

Szó ~/ííás  
Hirkőz/és  

Belkereskedelem  
külkereskedelem  

Egészségügyi és  
szociális e/látás  
Kulturális e/%otás  

Lakásellótás  
Személyi és gozdasógi  
szolgáltatások  

PENIUGy, IGAZ - 	Pénzintézetek  
GATÁS, EGYES 	Igazgatós  

139. ábra. A népgazdaság ágazati szerkezete  

708  

LN. sz. vn ell.  



23. táblázat 

Feladat 	 Az ellátást irányító szerv 

Árvízvédelem 
Folyószabályozás 
Víziutak 
Vízerőhasznosítás 

Árvízvédelmi és folyószabályozási szak-
ápazat 

Víztározás' 
Vízellátás, csatornázás 
Ipari vízgazdálkodás 
Hévízhasznosítás 

Vízellátási és csatornázási szakógozat 

Vízrendezés 	 Vizrendezési szakágazat 
CÍntözés 	 Mezőgazdasági  vízhasznositó szakága- 
Halastavak 	 zat 

Vízminőségvedelem 
Vízparti üdülés, vízisport Vízgazdálkodási szakágazat 

• Mezőgazdasági célú tárolás esetén a feladat ellátását a  Mezőgazdasági  
vízhasznosító szokágazat végzi. 

25. sr. mell. 



626 Lovrctity Zsigmond 

 

 

A viziigyl szakközépiskolai képzés kialakulása 
I. táblázat 

y m Iskola megnevezése és székhelye 
VHtigyi 
képzés 

kezdete 

Átlagos 

tétszám 
fő/év 

Víztlgyi 

ly k 
száma 

Szakkrzéplskulai szakok 

• 
(I) (2) 3) (4)  (5) 	- (6) 

1. Tóth Kálmán Gimnázium ás 
Vízügyi Szakközépiskola 
Baja 

1962. 70 2 
Vízépítési ás vfzgaz-

dálkodási 

2. Mayer Lajos Gimnázium és Vízépítési és vízgaz- 
Vízügyi Szakkközépískola 1962. 70 2 dálkodási 
Győr 1968. Víz- és szennyvíztech-

nológiai 
3. Vásárhelyi Pál 1~ pftőipari és Vízépítési és vízgaz- 

Vízügyi Szakközépiskola 1962. 35 1 dálkodási 
Nyíregyháza 

4. Tiszaparti Gimnázium és Vízépítési ás vízgaz- 
Vízügyi Szakközépiskola 1963. 35 1 dálkodási 
Szeged 

5. Sajó Elemér Erdészeti és Vfzépftési és vízgaz- 
Vízügyi Szakközépiskola 1971. 35 1 dálkodási 
Barcs 

6. Vízügyi Szakközépiskola 1972. Vízépítési és vízgaz- 
Szolnok 1975. 70 2 dálkodási 

Víz- ás szennyvíztech-
nológiai 

7. 3. sz. Ipari ás Vízügyi Szak - Vízépítési ás vízgaz- 
középiskola 1973. 35 1 dálkodási 
Miskolc - 

8. Vásárhelyi Pál Útépítési, 
Földmérési ás Vízügyi Szak- 

Vízépítési és vízgaz-
dálkodási 

középiskola 1974. 35 1 
Békéscsaba 

9. Baktay Ervin Gimnázium és Vízépítési ás vízgaz- 
Vízügyi Szakközépiskola 1975. 35 1 dálkodási 
Dunaharaszti 

i; n 

Z.6. sr. wi ell.  



A középfokú vízügyi szakképzés 627 

1. ábra. A vízügyi szakközépiskolák és tanuló felvételi  területek  
Pac. 1. Ov'.racmu ,.npunin.Hcexun" ooÖoXo3nücnieeln'biX cpeJJHüx i kOA 

Figure 1. Scctures de scolarisatinn des éeoles seconduires professionnelles de l'eau 

2.1. sz.rnell. 



VIZÜGYI SZAKKÖZ&PISKOLA 

. O R A T E R V E 

Tantárgyak: 

'.anulmányi idő hetekben  
35 	35 	35 	30 
Heti óraszám az egyes osz- 

tályokban 
I. 	II. 	III. 	IV. 

összes 
óraszám 

1. Magyar nyelv és irodalom 3 	3 3 3 405 

2. Orosz nyelv 2 	2 2 2 270 

3. Történelem 2 	2 2 2 270 

4., Társadalmi ismeretek - - 1 30 

5. Gazdasági földraja - 	 - 2 60 

6. Matematika 4 	4 3 . 	3 475 

7. Fizika  is  elektrotechnika - 	2 3 3 265 
8. Kémia 3 	- - - 105 

9. Munkaegészségtan - 	2 - - 70 

10. Testnevelés 2 	2 2 - 210 
11. Osztályfőnöki óra 1 	1 1 1 135 
12. Szakrajz 3 -- - 105 

13. Anyagismeret 2 	- - - 70 
14. tpitési ismeretek és rajz 2 	3+3*  - - 285 

15. Vizépitőipari gépek - 	- 2 - 70 

16. Vizgazdálkodás - 	.- 4 4 260 

17. Földmértan - 	- 2 2 130 
18. Munkaszervezés - 	- - 1 30 

Összesen: 24 	24 ' 24 24 3240 

19. Szakmai gyakorlat 	' 12 	14 16 16 1950 
Összesen: 36 	38 40 40 5190 

20. Evvági gyakorlat 16$ 	168 192 96 624 
/4 hét//4 hétf/4 hét, /2 hét/ 

Összes elméleti és gyakorlati óra 5814 

Megjeeyzésa  A csillaggal jelölt ór Számoknál a tantárgyat két 
jeggyel kell osztályozui.'KÜlön kell osztályozni az 
elmélot és külön a rajzot. 

Z8 . sz . vnelL . 

116.Z. 	e 4 }ti
41"(1- 
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DOVELŐDÉStIGYI MZNIS2'SIUMI 
SaaKo;ktatáei F'őo9,ztály  

VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 
óraterve  

T a n t 3 r g y a k: 

Tanulmányi idő hetekben 
33 	33 	33 	29 	- 088- 
+4 	+4 	+4 	+2 	azea 
Heti  óraszám az egyes 	óra- 

osztályokban 	 szitu 
I. 	II. 	III. 	IV. 

1. Magyar nyelv- és irodalom 3 	3 	3 	3 
2. Orosz nyelv 	 2 	2 	2 	2 
3. Történelem 	 2 	2 	2 	2 
4. Világnézeti ismeretek 	- 	-- 	- 	1 	29 
5. Gazdasigi f öldrajz 	- 	- 	- 	2 	 58 
6. Matematika 	4 	4 	3 	3 	450 

7. Fizika 	- 	2 	3 	- 	165 
8, Kérnie 	3 	- 	 - 	 - 	 99 

9, Testnevelés 	 2 	2 	2 	- 	198 
10, Mankaegéezségtan 	 - 	2 	-- 	 - 	66 
11. We ktroteyhnika 	 - 	- 	- 	3 	87 
12. S2akrajz 	 3 	- 	- 	- 	99 
13. Anyagismeret 	 2 	- 	- 	- 	66 
14.. Épitéai ismeretek és r,, 	3+3+ 	- 	- 	264 
15. Vizápitőipari gépek 	- 	- 	2 	-- 	66 
16. Vizgazdálkodás 	 - 	4 	4 	245 
17, Földmértan 	 - 	- 	2 	2 	124 
18, Munkaszervezés 	 - 	.. 	 ? 	29 
19. Osztályfőnöki A° 

	

24 24 	24 	24 	3072 
gyakorlatok 	__I2  14 	X6 	16 	140  

, Heti óraszám összesen: 	36 	38 	40 	40 	4922W 

384 
256 
256 

20. Szakmai 

21.-. Év végi szakgyakorlatok 42_42 	48 
Gyakórlatok összesen 

Q 	tagit 1.44.le 	

8 	624  
247v 

Magi ;ryyzégi, A. csillaggal jelölt óraszúmoknál a tantárgyat 
két jeggyel kell osztályozni. Külön kell osz-
tályozni az elmélat és külön a rajzot. 



t  

szakközépiakolq  

órnterve  

óraszm 

II. 

He  

r--  

Szakmaszám:  --- 

T a n t á r g y  Heti  

I. 
osztklyokbán  

az egyes  

III, 	IV.  

!ér:  

1  

1. Magyar nyelv és irodalom 3 3  3 3  2  
2. Orom nyelv. 2 2  2 2  3  

3. Történelem 2 2  2 2  4 

4. Világnézetünk alapjai  - 3  
5. Gazdasági földrajz 
6. Matematika, 

- 
4 

- 
4 

- 
4 

2  
3  

E 
r 
/ 

7. Fizika  2 3 3  E  

8. Kémia_  4 -  -  _ -  . 

9. Biológia  - 2 - -  

10. Testnevelés  2 • 	2  1 1 
11. Aunkavdelem  - - 1 -  " 

12. Szakrajz  3 - - -  

13. Anyagismeret  2 - - - He  
14. Ep it és i ismeretek  2 3+3x  - -  

15. Viz ,:pitái Rri gépek  - - 2 - !én  

16. Vizgrizddlkodds  - - 4 3  
17. zöldmértan  - - 2 2 1  
181 üzemgazdaságtan  - - - 1' 2  

19. Osztályfőnöki óra 1 1  1 1 3  
25 24 25 26 4  

20. Szakmai gyakorlatok 12 14 14 -„w   14 5  
Heti óraszám összesen .37 38 39 40 6  

21. Év végi szakgyakorlatok 7  
/4+41-4+2 hét/ 42 42 48 48 8  

9  
Mezjegyzés s A esillPggal jelölt óraszámnál a tantárgyat két jeggyel lc  

kell osztályozni. KCi15n kell osztályozni 'z elméletet és  
külön a, rajzot. 	 11  

12  

30. sr. vn e ll. 	~ 

AI  64, 	
. 
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	15; 	 /196.6. 	 

Szakközépiskolai érettségi oklevél  

1 0  
fOAINT 

lTST- go  ?,  

1 --  (V..Q.S ztUiyt 	1611-7 	 Kíli-r.,c i'. Gim. r.wázium 	s 	Wzü4a .i...  
.-Szakk6.zipa.:k0Z'33.rar?  az.... ..1.9.' J/  .- .1965/ 6 . : 

	  elvégezte. 

	

'Az  érettségi vizsgabizo'tság előtt 	és ?:r.pesítő vizsgát tett a következö eredménnyel: 

--.7 .6'--(e--0  

ányai folyamán a több: tantárgyból tanúsított előmenetele: 
...,__.K ........  a-.. ..._..._._..._ 	_r a ísr»ere 	1.il.:71ri? 1:5. . 

	  nyelv 	 Jzókro j.z 	 1. 	t-ielr. ... 

Földrajz yd:'zc%sc✓(7Z:. ... N 	gir 	ri1't 
 S

i ISirhe reek .  //. 	
z  

Fizika 	 .. N. 	Ct 	 ep6..1 	Fp.i [.t.5.T' ...... ?'4,(j  z 	//. 	III- 

Kémia 	 1  	 Mta r).kA:4.G1i'l.l  L 7"2 	S. 	 ,  aea'  
Y Zipt.(.P.f p  rz g7 gk.. #/. :o.-z t  .  
Tatcity rg.'Atq »  	/Y 	 
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A szabályszerű követelményeknek 	7.2L 	 megfelelt. 

P.  bekezdésében meghatározott munkakörök 
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született, (anyja neve 	 eJ1ty 	Roz.5.t.] 	) szakközépiskolai tanulmányait az.  

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem ... ... 

Matematika ...  ...  ... 

Szakmai elmélet 	... . 

Szakközépiskolai tana!r  

érettségi  

t ~ 	rr 

/17
~ 1 rh!- 	,. Szakmai gyakorlat 

1211966.   L Y E 10) , A vizsgabizottsága 	száma utasítás g  
betöltésére alkalmasnak nyilvánítja.  
• Ez a szakközépiskolai érettségi oklevél a Magyar Népköztársaság 1E61. évi HI. törvényé-
nek 15. §-a szerint általános irányú középfokú iskolai végzetts`ghez kötött, továbbá a fenti 
munkakörök betöltésére, valamint bármely felső fokú oktatási intézményben felvételi vizsgára 
való jelentkezésre jogosít. 

Kelt, 	 - /SO  .?,~ 	 , 196 . :.. .évi  
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OK  L 	L 
Szóm : MS 

vízmester gyakornoknak 

A 12/1966. (V.É. 10.) OVF utasítás rendelkezése szerint vízügyi szakközép-

iskolai érettségi vizsgája (  /19 sz) és azt követő kétéves szakmai 

gyakorlata alapján a 

VÍZMESTER 
címet adományozom. 

A vízmester cím a vízügyi ágazati tevékenység körében technikusi minősitéssel 

egyenértékű. 

Budapest, 19 	  

államtitkár, 
az Országos Vizógyi Hivatal elnöke 

33. sr. mell. 



Tantárgyak 
Heti óraszám osztályonként Óraszám 

Összesen - 
I. 	II. 	III. 	IV. - I-IV.oszt. 

VÍZÜGY  SZAKKÖZÉPISKOI.AK-ÓRATER 

- 1. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 
2. Orosz nyelv 2 2 2 2 
3. Történelem 2 2 2 2 
4. 	Világnézetünk alapjai - - 3 
5. Gazdasági földrajz - - 2 
6. Matematika 	- 5 4 3 
7. Fizika 3 3 - 
8. Kémia -4 - 

.9. 	Biológia 	• - 2 
10. Testnevelés - hoifvédelmi 

ismeretek 2 2 2 2 
11. Osztályfőnöki óra 1 1  1 1 
12. 	Müszaki rajz 	-- 4 2 - - 
13. Elektrotechnika - 3 - 
14. Munkavédelem - 2 
15. Anyagismeret 2 - - - 
16. Géptan - 3 
17. Üzemgazdaságtan és szervezés 2 
18. Vizépitési ismeretek és rajz 2 3+3x  
19. Vizépitési szerkezetek - 3 
20. Vizgazdálkodás - 4 5 
21. Földméréstan 3 3 

Elméleti órák Összesen: 30 30 30 26 
22. Szakmai gyakorlatok 7 '7 8 12 

Heti óraszám Összesen: 37 37 38 38 
Nyári szakmai gyakorlatok 
(hetekben) 4 4 4 

387 
256 
256 

90 
66 

-486 
198 
132 

66 

256 
129 
198 

99 
66 
66 
99 
60 

264 
99 . 

282 
189 

3750 
1086 

4836 

Megjegyzés:  x = a tantárgyat két jeggyel kell osztályozni, külön az elméletet 
és külön a rajzot. 

34. st. melt.  



7/1973. /V.É.14./OVH elnöki utasítás 1.sz. melléklete 

Vízii= i technikusak 6.ltal betltbető munkakörök:  

A. Vízépítési technikusok ' 1' al betölthető munkak $rök: 

főmunkavezető, főművezető, építésvezető, műszaki ellenőr, belső—

ellenőr, műszaki csoportvezető. 

B. területi vízgcz ,líakodási technikusok íltal bet'llthető munkakörök: 

csatornafelizg;előő, 	tfelügL elő,főmunkave zctő, főművezető, műszaki 

ellenőr, belső ellenőr, műszaki csoportvezető, üzemvezető 

C. Települési vízazdél1odási technikusok által bel ölthető munkakörök: 
főmunkavezető, főműveze '. ő, műszaki ellenőr, belső elle-nőr, műszaki 
csoportvezető, üzemvezető 

D. Víz és szc .lnyvízkezelő technikusok '1_la1 betbl+', ető munkakörök: 
művezető, '%?eme 	Jvez"'tő , műszaki czoportveze 4- 5, bel^Ő ellenőr, 
labsratóriumi csonortvezető, vízminőség ellenőr, ipari üzemeknél: 

ví zga. zdí1ko' 'si felelős, víz éts csatornamű üzemegyégvezető 

37. sr. mell. 



7/1933. /V.É.14./OVH elnöki utasítás 4. melléklete 

A vízügyi szak özépiskolai könépfokú képesítés - el betlthető munka- 

körök:  

A. Vízépítési munkaterületen: 

segédmunkavezető, segédművezető, munkavezető, művezető, északi 

ügyintéző. 

B. Területi vízgazdál' d si munkaterületen: 

szakfelügyelő, csatorna, gát, öntözőfürt, segédmunk3vezető,segédmű- 

vezető, munkavezető, művezető, műszaki ügyintéző, öntözőmester 

C. Település vízgszdélkodó.si munkaterületen: 
hálózati üzemegység e1. "-1ó, c_:ódmunk .vezető, segédműveze tőmunka-

vezető, művezető, műszaki ügyintéző 

D. Víz- és szennyvízkezelő munkaterüeten: 

üzemegység elődé, se7edmunkavezctő, segédművezető, laborns,mű-

szaki ügyintéző, vízminőség-ellenőr 

Az A, B, C. D munkaterület mindegyikén: szerkesztő-tervező, segéd-

szerkesztő, műszaki rajzoló, programozó, munkairyító, gyárátselő- 

'szító, előkalkulátor, termelési előadó, építőanya labo _'ns, ge-

odéta, időelemző, normaellenőr 

38.sr.me11. 



39. St. mell. 
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13/1979. /V.É.1980.I./OV1i elnöki utasítós melléklete 

A vízügyi te&nikusok által bct31thető munkakörök kieész ítése:  

E: Ví'Ugyi kutat si technikusok (Utal betölthető munkakörök: 

üzemvezető, művezető, műszaki-tudom=Inyos gazdasá_i ügyintéző II. 

műs,aki-gazdasgi ügyintéző IF. 

F: Vízügyi szerkesztő teckusoic által bet 7I1thető munkakörök:  
szerkesztő-tervező,se7édszerke7ztő. 

G: területi ví zÚazdál'.odá si génésztec ' nikusok 61tal bet';lthető  
munkakörök: 

építőgépészeti k,.rbanta.rtó-ja.vító üzemvezető, építőipari terü ~ 

leti főgépész, 	gépész, gépészeti épí tésvez tő,  á i-'víz, 
belvíz,yéc?el ;i üP-yeletvez. 'ő, ü-emi  disznén^er, ~ ~ nbert,i,ó.^ási 
e13~ 'ó, g`pg zdélgodási e ~ Őadó ,  műszaki fejleszt:' r i  előadé ~ 

ter -le14selőkF`szíté,-i  

F: 	^_'ele-i;l:'"si víz ~a^-?:'.1'To ?éti i ;!nótiztec' ni ruso'~ ~~ 1' al 	-' . 	ő  _ 	b -._ ~lthet  
muriLlaA.'\ rt,~ i1. 

.,zer:'1'.sveze" Ő, 1'UlsŐ 	művezető , vízműüzeml. műveze- .  

tő, fu'. ői.Zzeml mUvesC'_ C, _.c;r?ntl  vízmű  főgépész, tisz títóüzemii.z Ze  
művezető, csa' or.naüzemi művezető, ví zell^. ±-'.si-csatorn ~'zás üzem-
fenntartós vezető,vízmű-csa.±ornamű fi; _r'őművezető,szivattyútelepi  
üzemvezető, üzemi diszpécser, gépberuhé,zó.si előadó, gépgazdálko-

dási elő~,dó, energia gaz -Ml'Toló, termelés előkészítési elő. ,.áó.  

I: Vízkútfúró technikuzok által bet;1thctő munkakörök: kútfúrási  
főfúrómester, kútfúrási műszaki ellenőr, kútfúr ósi műszak i . 
csoportvezető, kútfúrási körzetvezető.  

14 1-1. S z. melt.  
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anyagok  
ismeretek  és rajz  
Qze -rkuzetok  

4  
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A VVyZMI SZAKKÖZ1tPISKOI,A Sú.ÁI'IÁRA  
/Vizügyi szak/ 	., 	 . 

Tantárgyak  

Magyar  nyelv és  
Orosz nyelv  
Történelem  
Világnézetünk o.  
Biológia  

6. Mut eaatika  

7. xi-zika . 

8. Illekt rotechnika  
9. Kémia . 

10. Gazdasági  földrajz  
11. Testnevelés  
12. Osztályfőnöki órp  
13. Szabadkézi rajz  
14. LbrázoJ.°d geometria  
15. SZakrajz  
16. Vizépitési  
17. Vizépitéai  
18. Vizépité  e  i  
19. Vizépitőipari gépek  
20. Vzzgázáálkod ` s  ~ 

21. Pöldmérésts,n   
22. Lpitésázervezts  
23. 'Iunkuvédfllom  

	

3C 	30 
24. Szakmai gyakorlatok 	7 	0 +  

	

37 	30 
25. Nyári  sz^kma.i gyakorlatok /hetokban/ 	4 	4 

tpitéezcttörtcz.t és a vizépzts .s  
történcte /f^,kultativ/ 	 . 	- 	- 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

irodalom  

c pj£3i  

3 	3 
2 	~ 

2 	2 

4 	4 
3  

o:ráQzám az egyes  
.  oeztálywkbsn  •  

1. 	II.  

neylcg.yzés   : + A tantárgyat k6t jeggyel  kell oszt _lyozni, kiilön. az  
• 	elméletet  co külön a 'rjzbt.  

++  Óryzi,  tavaszi idóQz^k.ban heti 2  napos  `y  ;kor2at,  té-
len 1  napos.  

37. st. mell.  



küTALtY Q S  U TAS ITás  
• 

,A tanterv anyagát az oktatás, nevelés, képzés egységes folya-

matában kell feldolgozni. A tantervi anyag elrendezésénél a szak-
mai' szempontokon tul figyelmbe vettük a tanulók .  életkori sajátossá-
gait;  tekintettel a lélektani, pedagógiai szempontokra, órvényesi-
tettük a didaktikai alapelveket, elsősorban a fokozatosság, a rend-

szeresség, a tanulói aktivitás'és az elmélet — gyakorlat kapcsola-
tának elvét. 

A tanítás során azonban mindenkor az iskola szakmai igényeihez  
kell igazodni. A tanulónak ismernie kell a vízügyi szakközépiskola 
oktatási—nevelési célját, valamint az iskolát végzett tanulóknak a 
gyakorlatban betölthető munkat :riletét és ebből eredően  a  vizügyi 
gyakorlatban szükséges követelményeket. 

Biztositani kell a tanitás sor=n a tananyag és a tanitási mód-

szerek korszerüségét, val.amint az elmélet ős a gyakorlat egységét. 

Az elméletet és a gyakorlatot oktató szaktanárok szoros együttmükö-
dése szükséges.  A  tananyagot  a tagtervnek  megfelelően  tell foldol--
gozni., 

A következőkben általános érvónyü módszertani  tanácsokat és 
utmutatásokat foglalunk össze. 

A tanár az érvényben lévő tantervek és tankönyvek alapján ta-
nitson. A tankönyveket minden tanulónak be kell szereznie. A szak-
tanárok minden órán jelöljék meg,  hogy a  tárgyalt anyagrész a tan-
könyvben hol található. 

Az iskolaév első óráin összefoglalóan ismertessék az egyes tan-
tárgyak ti.nulásának célját ős szükségességét a gyakorlatban. Adjanak 
módszertani utmutatást a könyvek, füzetek, rajzeszközök beszerzésé-

re, használatára, a helyes tanulásra ős a jegyzetelésre. Az első osz-
tályban tartsák szem előtt azt, hogy a tanulók először találkoznak 

müszaki kifejezésekkel, maghatározásokkal  .  és ezek bizonyos nehézsé-
geket jelentenek a tananyag elsejótitásában. azért a tanév elején a 
tananyag  feldolgozásával  lassabban haladjunk, mivel az később az dőre 
haladással behozható. N<<yon fontos az alapfogalmak szilárd rögzitése 

A tantervi anyag feldolgozásának ütemezésénél, a tanmenetek öasz 

állitásakor tehát biztositani kell a tanulók arányos megterhelését, 
az ismétlés, összefoglalás, tehát szintetizálás lehetőségét. 
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